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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3674. 
Врз основа на членот 17 ставови (1) и (2) од Зако-

нот за спречување и заштита од дискриминација 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
50/10), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 27 декември 2010 година, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА 

 
I. Собранието на Република Македонија за членови 

на Комисијата за заштита од дискриминација, ги име-
нува: 

1. Душко Миновски, дипломиран социјален работ-
ник од Скопје, државен советник во Министерството за 
труд и социјална политика; 

2. Ризван Сулејмани, дипломиран електротехнички 
инженер, професор на Државниот универзитет во Тетово; 

3. Проф. д-р Јован Ананиев, вон. проф. на Правниот 
факултет во Штип;  

 Стр. 
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то и медицината..................................... 1
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4. Агим Нухии, магистер по правни науки од с. 

Слатина Тетово, в.д. декан на Правниот факултет на  
Државниот универзитет во Тетово; 

5. Ирена Ѓорѓиева од Кавадарци, дипломиран учи-
тел; 

6. Ленче Коцевска од Скопје, дипломиран правник, 
советник застапник за еднакви можности во Мини-
стерството за труд и социјална политика и 

7. Даниела Паунова, дипломиран правник од Штип, 
вработена во Собранието на Република Македонија. 

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. 07-5222/1                          Претседател 

27 декември 2010 година   на Собранието на Република 
        Скопје                                   Македонија,  
                                          Трајко Вељаноски, с.р. 
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3675. 
Врз основа на членoт 11 од Законот за државната 

статистика („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 54/97 и 21/2007), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 27 декември 2010 
година, донесе 

 
O Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА 
СТАТИСТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. За член на Советот за статистика на Република 

Македонија, се именува: 
- Дејан Владев, дипломиран правник, раководител 

на Центарот за вработување Свети Николе.  
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. 07-5223/1                              Претседател 

27 декември 2010 година   на Собранието на Републикa 
     Скопје                                      Македонија, 
                                        Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
3676. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија и членовите 17 и 18 од Одлуката 
за основање делегации, пратенички групи и други об-
лици на остварување на меѓународна соработка на Со-
бранието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 85/2002, 97/2006, 
117/2006 и 77/2008), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27 декември 2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  ОСНОВАЊЕ 
НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО 
ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ И ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПРАТЕНИЧКИ-
ТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИТЕ  

НА ДРУГИ ДРЖАВИ 
 
I. 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 Ре-
публика Македонија за соработка со парламентите на 
други држави („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 117/2008, 147/2008, 76/2009, 16/10, 57/10, 
65/10 и 114/10) во членот 3 насловот на  точката 3. се 
менува и гласи: 

„Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Австрали-
ја и со Парламентот на Нов Зеланд.“  

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. 07-5224/1                       Претседател 

27 декември 2010 година   на Собранието на Република 
       Скопје                                 Македонија,  
                                       Трајко Вељаноски, с.р. 

3677. 
Врз основа на членот 7 од Законот за Републичкиот 

завод за унапредување на домакинствата („Службен 
весник на СРМ“ бр. 29/73 и 39/77), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 27 де-
кември 2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОБИРОТ 
НА РАБОТНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВАТА - СКОПЈЕ 

 
I. За претставници во Собирот на работниците на 

Републичкиот завод за унапредување на домаќинства-
та-Скопје, се именуваат: 

1. Дејан Ивковски, раководител на Одделението за 
социјално вклучување во Министерството за труд и со-
цијална политика; 

2. Илија Ефтимов, советник во Одделението за ка-
питални инвестиции во Министерството за образова-
ние и наука и 

3. Фатмир Авмедовски, раководител на Секторот за 
буџетско планирање при Министерството за здравство. 

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. 07-5225/1                          Претседател 

27 декември 2010 година   на Собранието на Република 
        Скопје                                      Македонија,  
                                          Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
3678. 

Врз основа на членот 68, став 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, а во врска со членовите 37, став 4 
и 38 ставови 1 и 2 од Законот за заштита на личните 
податоци („Службен весник на Република Македонија“ 
број 7/2005, 103/2008 и 124/10), Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 27 декем-
ври 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР 
НА ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА 

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 
 
1. Собранието на Република Македонија објавува 

јавен конкурс за избор на заменик директор на Дирек-
цијата за заштита на личните податоци. 

2. За заменик-директор на Дирекцијата за заштита 
на личните податоци може да биде избрано лице кое ги 
исполнува следниве услови: 

- да е државјанин на Република Македонија; 
- да има најмалку петгодишно работно искуство во 

правни работи; 
- да е истакнат правник; 
- да не е казнет со казна, односно да не му е изрече-

на прекршочна санкција забрана на вршење професија, 
дејност или должност и  

- и кое поднело Изјава до Комисијата за верифика-
ција на фактите согласно со Законот за определување 
дополнителен услов за вршење јавна функција („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 14/2008 и 
64/2009). 
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3. Заинтересираните кандидати, пријавите со по-
требните документи за докажување на исполнувањето 
на условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал 
или заверена фотокопија на нотар, да ги поднесат до 
Собранието на Република Македонија во рок од 15 де-
на од денот на објавувањето на оваа одлука во „Служ-
бен весник на Република Македонија“. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, 
„Вечер“ и „Лајм“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
          Бр. 07-5226/1                            Претседател 
27 декември 2010 година   на Собранието на Република 
              Скопје                               Македонија, 
                                                  Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
3679. 

Врз основа на членот 5 од Одлуката за одбележува-
ње јубилејни годишнини на значајни настани и истак-
нати личности во Република Македонија (“Службен 
весник на Република Македонија“ број 24/98, 4/2003 и 
149/2009), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27 декември 2010 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ЈУБИЛЕЈНИ ГОДИШНИНИ 
НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ  

ЛИЧНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со Програмата за одбележување јубилејни годиш-

нини на значајни настани и истакнати личности во 
2011 година (во натамошниот текст: Програмата) се 
определуваат годишнините на значајни настани и ис-
такнати личности од посебно значење за државно-
правниот развој на Република Македонија, афирмаци-
јата на нејзиното историско и културно наследство и 
негување на општоцивилизациските вредности и др-
жавните празници на Република Македонија, утврдени 
со закон, коишто ќе се одбележуваат во 2011 година.  

 
Член 2 

Во 2011 година ќе се одбележат следниве јубилејни 
годишнини на значајни настани и истакнати личности: 

 
Истакнати личности: 

 
5 години од смртта на Петре М. Андереевски 
 
Носител: општина Демир Хисар 
                 ЈНУ Институт за македонска литература 
                 Дом на културата Илинден - Демир Хисар 
 
60 години од смртта на Павел Шатев 
 
Носител: општина Кратово 
                 НУУБ "Св.Климент Охридски" Битола 
                општинска установа Музеј на градот Кратово 
 
70 години од смртта на Петар Поп Арсов 
 
Носител: општина Велес 
                 Институт за национална историја 
                 Македонско научно друштво - Битола 
 
70 години од смртта на Коле Неделковски 
 
Носител: општина Велес  
                 Македонско научно друштво - Битола 

60 години од смртта на Панко Брашнаров 
 
Носител: општина Велес 
                 Институт за национална историја 
 
5 години од смртта на Димитрие Османли 
 
Носител: општина Битола 
 
90 години од раѓањето на Васко Карангелевски 
 
Носител: општина Битола 
                 Министерство за одбрана 
 
90 години од раѓањето на Димче Стефановски 
 
Носител: општина Битола 
 
90 години од раѓањето на Благоја Корубин 
 
Носител: ЈНУ Институт за македонски јазик "Крсте  
                 Петков Мисирков" - Скопје 
                 ЈНУ Институт за македонска литература  
                - Скопје 
 
90 години од раѓањето на Блаже Конески 
 
Носител: Македонска академија на науките  
                и уметностите 
                ЈНУ Институт за македонски јазик "Крсте  
                Петков Мисирков" - Скопје 
                Филолошки факултет "Блаже Конески" 
               - Скопје 
 
90 години од смртта на Ѓорче Петров 
 
Носител: општина Прилеп  
 
100 години од раѓањето на Љубомир Белогаски 
 
Носител: Министерство за култура 
                општина Делчево 
 
90 години од раѓањето на Меметриза Гега 
 
Носител: ЈНУ  Институт за духовно и културно  
                наследство на Албанците во Македонија 
                Национална институција Библиотека "Кочо  
                Рацин" општина Тетово 
 
100 години од раѓањето на Милош Ѓерѓ Никола - 

Миѓени 
 
Носител: ЈНУ  Институт за духовно и културно  
                 наследство на Албанците во Македонија 
                 Национална институција Библиотека "Кочо  
                 Рацин" општина Тетово 
 
400 години од раѓањето на Евлија Челебија 
 
Носител: Институт за национална историја 
                МАТУСИТЕБ 
 
150 години од раѓањето на Ѓерасим Ќириази 
 
Носител:ЈНУ  Институт за духовно и културно  
               наследство на Албанците во Македонија 
 
60 години од смртта на Војдан Чернодрински 
 
Носител: Министерство за култура 
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100 години од смртта на Апостол Терзиев 
 
Носител: општина Гевгелија 
                 Институт за национална историја 
 
150 години од раѓањето на Иван Хаџи Николов 
 
Носител: Македонска академија на науките и  
                уметностите Институт за национална  
                историја 
 
125 години од смртта на Панајот Гиновски 
 
Носител: Институт за фолклор "Марко Цепенков"  
                - Скопје Институт за национална историја 
 
100 години од раѓањето на г.г. Ангелариј (Цвет-

ко Крстевски) 
 
Носител: Комисија за односи со верските заедници  
                и религиозните групи во Република  
                Македонија 
                Институт за национална историја 
 
110 години од раѓањето на Емануел Мане Чуч-

ков 
 
Носител: општина Штип 
                 НУ Завод за заштита на спомениците на  
                 културата и музеј - Штип 
                 Институт за национална историја 
 
90 години од раѓањето на Коле Чашуле 
 
Носител: ЈНУ Институт за македонски јазик "Крсте  
                Петков Мисирков" - Скопје 
                ЈНУ Институт за македонска литература  
               - Скопје 
 
110 години од раѓањето на Лазар Личеноски 
 
Носител: Министерство за култура 
                 Национална галерија на Македонија 
 
100 години од смртта на Блаже Крстев - Бирин-

чето 
 
Носител:општина Крушево 
 

Општествено-политички и културно-просветител-
ни настани: 

 
20 години од конституирањето на првото повеќе-

партиско Собрание на Република Македонија 
 
Носител: Собрание на Република Македонија 
 
20 години од одржувањето на референдумот за 

самостојност на Република Македонија 
 
Носител: Влада на Република Македонија 
 
20 години од донесувањето на првиот Устав на 

самостојна, суверена и независна Република Маке-
донија 

 
Носител: Собрание на Република Македонија 
 
30 години од основањето на Институтот за маке-

донска литература Скопје 

Носител: ЈНУ Институт за македонска литература - 
Скопје 

 
50 години јубилеј на Балканскиот фестивал на 

народни песни и игри  
 
Носител: НУ Центар за култура Григор Прличев - 

Охрид 
 
100 години македонско-израелска поврзаност 
 
Носител: Фондацијата Фонд на холокаустот на 

Евреите од Македонија 
 
100 години од објавувањето на весникот "ШКУ-

ПИ" 
 
Носител: Здружение на историчари Албанци во Ма-

кедонија        
 
10 години од потпишувањето на Охридскиот 

рамковен договор 
 
Носител: Претседател на Република Македонија 
 
70 години од почетокот на оруженото востание 

во Македонија и  
70 години од формирањето на првите партизан-

ски одреди во Македонија 
 
Носител: Влада на Република Македонија 
                 општина Прилеп  
                 општина Куманово 
 
60 години од формирањето на Матицата на исе-

леници 
 
Носител: Матица на иселеници 
 
150 години од Зборникот на народни умотворби 

на браќата Миладиновци 
 
Носител: Министерство за култура 
                НУ Центар за култура Браќа Миладиновци  
               - Струга 
 
50 години Струшки вечери на поезијата 
 
Носител: Струшки вечери на поезијата - Струга 
 
60 години постоење на Државниот архив на Ре-

публика Македонија 
 
Носител: Државен архив на Република Македонија 
 
60 годишнината од смртта на 5-мина струмички 

студенти  
 
Носител: Институт за национална историја 
       Тиверополска филмска алијанса-Струмица 
 
40 годишнина од постоењето на Центарот за 

Култура - Дебар  
 
Носител: НУ Центар за Култура - Дебар 
 
70 години од првото исполнување на химната на 

Република Македонија 
 
Носител: Министерство за култура. 
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Член 3 
Во 2011 година ќе се одбележат државните празни-

ци на Република Македонија: 2 Август – Ден на Репуб-
ликата, 8 Септември – Ден на независноста, 11 Октом-
ври – Ден на народното востание и 23 Октомври Ден 
на македонската револуционерна борба. 

Носител: претседателот на Република Македонија, 
претседателот на Собранието на Република Македони-
ја и претседателот на Владата на Република Македони-
ја, според утврдениот принцип на ротација. 
 

Член 4 
Годишнините на значајни настани и истакнати лич-

ности од членовите 2 и 3 на Програмата за 2011 година 
ќе се одбележуваат со: 

- свечени седници, академии и научни собири, 
- уметнички остварувања и манифестации, 
- споменично одбележување, 
- издавање на монографии и други публикации, 
- издавање на пригодни поштенски марки, 
- издавање на пригодни ковани пари, 
- воспитно–образовни активности, 
- информативно–пропагадни активности и 
- изложбени активности, студиски денови, трибини 

и други облици на одбележување. 
 

Член 5 
За јубилејните годишнини од посебно значење за 

државно–правниот развој на Република Македонија во 
2011 година ќе бидат издадени монографии, 

 
Носител: Собранието на Република Македонија. 
 

Член 6 
Комисијата за култура ќе го следи и координира 

спроведувањето на активностите предвидени во Про-
грамата. 

 
Член 7 

За одбележувањата на други годишнини на значај-
ни настани и истакнати личности во согласност со кри-
териумите од членовите 2 и 3 на Одлуката за одбеле-
жување јубилејни годишнини на значајни настани и 
истакнати личности во Република Македонија, како и 
за одбележување на меѓународни денови и денови што 
се одбележуваат секоја година, ќе се грижат надлежни-
те органи на државната управа, културно-образовните 
и научните институции, јавните претпријатија, локал-
ната самоуправа и други организации и здруженија. 

 
Член 8 

Финансиските средства за реализација на обврските 
што произлегуваат од оваа програма, согласно со чле-
нот 7 од Одлуката  за одбележување на јубилејни го-
дишнини на значајни настани и истаканати личности 
во Република Македонија, се обезбедуваат од Буџетот 
на Република Македонија, и тоа за: 

- значајни настани од државно-правен континуитет 
и истакнати личности во Буџетот на Собранието на Ре-
публика Македонија и Буџетот на Владата на Републи-
ка Македонија, 

- значајни настани и истакнати личности чии носи-
тели се државни органи, институции и други преку бу-
џетот на ресорното министерство соодветно на дејно-
ста и 

- значајни настани и истакнати личности чии носи-
тели се општините преку буџетите на единиците на ло-
калната самоуправа. 

Член 9 
Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07-5227/1                           Претседател  

27 декември 2010 година   на Собранието на Република  
        Скопје                                  Македонија, 
                                           Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
 
ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА 

СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3680. 

Врз основа на член 11 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за заштита на деца („Службен 
весник на Република Македонија“ број 156/2009) Зако-
нодавно-правната комисија на Собранието на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на 24 декември 
2010 година, го утврди Пречистениот текст на Законот 
за заштита на децата. 

Пречистениот текст на Законот за заштита на деца-
та ги опфаќа: Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" број 98/2000); Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за зашти-
та на децата ("Службен весник на Република Македо-
нија" број 17/2003);  Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за заштита на децата ("Службен вес-
ник на Република Македонија" број 65/2004);  Законот 
за изменување и дополнување на Законот за заштита на 
децата ("Службен весник на Република Македонија" 
број 113/2005);  Законот за изменување и дополнување 
на Законот за заштита на децата ("Службен весник на 
Република Македонија" број 98/2008);  Законот за из-
менување на Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" број 107/2008);  За-
конот за изменување и дополнување на Законот за за-
штита на децата ("Службен весник на Република Маке-
донија" број 83/2009) и Законот за изменување и до-
полнување на Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на Република Македонија" број 156/2009) во 
кои е означено времето на нивното влегување во сила и 
примена. Одлука на Уставниот суд на Република Маке-
донија У.бр.160/2008 ("Службен весник на Република 
Македонија" број 46/2009). 

  
        Бр. 10-5105/35 
28 декември 2010 година    
             Скопје                    Претседател  

                 на Законодавно-правната комисија на 
                    Собранието на Република Македонија, 
                                   Благородна Дулиќ, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

(Пречистен текст) 
 
   

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредува системот, организацијата 

и начинот на обезбедување заштита на децата. 
 

Член 2 
Заштитата на децата е организирана дејност засно-

вана на правата на децата, како и на правата и обврски-
те на родителите за планирање на семејството и на др-
жавата и единиците на локалната самоуправа за водење 
хумана популациона политика. 
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Заштитата на децата се остварува со обезбедување 
услови  и ниво на животен стандард што одговара на 
физичкиот, менталниот, емоционалниот, моралниот и 
социјалниот развој на децата. 

Државата, како и единиците на локалната самоу-
права се грижат  за давање соодветна материјална по-
мош на родителите за издржување, подигнување, гри-
жа и заштита на децата и организирање и обезбедување 
на развој на установи и служби за заштита на децата.  

 
Член 3 

Заштита на децата во смисла на овој закон се оства-
рува преку обезбедување на определени права, средс-
тва и облици за заштита на децата. 

 
Член 3-а 

Во примената на одредбите на овој закон се тргнува 
од принципите на заштитата на правото на живот и 
развој на детето, заштитата на најдобриот интерес на 
детето, обезбедување минимум стандард за секое дете 
под еднакви услови, исклучување на каква било форма 
на дискриминација, почитување на правото на детето 
на слобода и безбедност на личноста, на сопствено 
мислење и слободно изразување, здружување и образо-
вание, услови за здрав живот и остварување на други 
социјални права и слободи на детето. 
 

Член 3-б 
Државата го обезбедува правото на детето да го 

изрази сопственото мислење за сите прашања кои се 
однесуваат на него  и на мислењето на детето да му би-
де посветено должно внимание во согласност со годи-
ните на живот и зрелоста на детето. Изразувањето на 
детето може да биде непосредно или преку застапник 
или соодветен орган на начин и во согласност со утвр-
дена процедура и закон. 

 
Член 4 

Права за заштита на децата во смисла на овој закон се: 
1) детски додаток; 
2) посебен додаток: 
3) еднократна парична помош за новороденче;  
4) партиципација и 
5) родителски додаток за дете. 
Правата од став 1 на овој член под услови утврдени 

со овој закон ги обезбедува државата. 
Поголем обем на правата од став 1 на овој член мо-

же да обезбеди  општината, Градот Скопје и општина-
та во Градот Скопје, доколку за тоа обезбеди средства 
од сопствени извори. 

Начинот и критериумите за остварување на правата 
за заштита на децата од ставот 3 на овој  член,  со акт 
ги утврдува советот на општината, Советот на Градот 
Скопје  и советот на општината во Градот Скопје. 

 
Член 5 

Облици на заштита на децата во смисла на овој за-
кон се: 

1) згрижување и воспитание на деца од предучи-
лишна возраст; 

2) одмор и рекреација на деца и 
3) други облици на заштита. 
 

Член 6 
Дејноста на заштитата на децата е од јавен интерес. 
 

Член 6-а 
Во обезбедувањето на заштитата на детето и него-

вите права  утврдени со закон се вклучени: родителите, 
семејството, старателите на детето и згрижувачкото се-
мејство, како и од установите за деца, образовните, со-

цијалните, здравствените и културните  институции и 
поединци, институциите на државната и локалната 
власт и јавните организации и други физички и правни 
лица чии активности се поврзани со давање поддршка 
и помош на децата. 

  
Член 7 

Правата на децата утврдени во член 4 на овој закон 
се лични права и не можат да се пренесуваат. 

Правата на децата што се состојат во парични при-
мања, не можат да бидат предмет на извршување. 

 
Член 8 

Како дете, во смисла на овој закон, се смета секое 
лице до наполнети 18 години живот, како и лица со 
пречки во телесниот и менталниот развој до наполнети 
26 години живот. 

По исклучок од ставот 1 на овој член при оствару-
вање  на детски додаток како  дете се смета лице до на-
полнети 18 години живот и доколку лицето кое е на 
училишна возраст се наоѓа на редовно школување. 

  
Член 9 

Се забранува секоја форма на дискриминација врз 
основа на расата, боја на кожата, полот, јазикот, веро-
исповед, политичко или друго убедување, национално-
то, етничкото или социјалното потекло, културна или 
друга припадност, имотната состојба, онеспособеноста, 
раѓањето или друг статус на детето или на неговиот ро-
дител или законски старател.  

Се забрануваат сите облици на сексуално искори-
стување и сексуална злоупотреба на децата (детска 
порнографија, детска проституција), насилно подведу-
вање, продажба или трговија со децата, психичко или 
физичко насилство и малтретирање, казнување или 
друго нечовечко постапување, сите видови на експлоа-
тација, комерцијално искористување и злоупотреба на 
децата со кои се кршат основните човекови слободи и 
права и правата на детето. 

Државата и институциите на системот ги преземаат 
сите мерки за заштита на децата од нелегалната упо-
треба и други форми на злоупотреба на децата во неле-
галното производство и трговија со опојни дроги, пси-
хотропни супстанции и прекурзори. 

Се забранува злоупотреба на децата поради поли-
тичко или верско организирање и дејствување. 

Се забранува вклучување на малолетни деца во воо-
ружени судири и нивно регрутирање во единици кои 
изведуваат воени и други дејствија.  

Државата и институциите на системот се должни да 
ги преземат сите потребни мерки за да ги обезбедат 
правата на детето и за спречување на сите облици на 
дискриминација и злоупотреба без оглед на местото ка-
де се извршени овие дејствија, тежината, интензитетот 
и нивното времетраење. 

Секој граѓанин е должен  да пријави пред надлежен 
орган каква било форма на дискриминација, злоупотре-
ба и искористување на дете во облиците наведени во 
ставовите 1, 2, 3, 4 и 5 од овој член и тоа веднаш по 
стекнувањето на сознание за настанот. 
 

Член 9-а 
Се забранува секаков вид директна или индиректна 

дискриминација и малтретирање во остварување на 
правата  и облиците на заштита  на децата утврдени со 
овој закон. 

Забраната од ставот 1 на овој член се однесува на 
сите установи за социјална заштита и социјална сигур-
ност кои решаваат за правата утврдени со законот, јав-
ните установи за деца основани од Владата на Репуб-
лика Македонија, јавните установи за деца основани од 



Стр. 8 - Бр. 170 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 декември 2010 
 

општина, општините во градот Скопје, градот Скопје и 
приватните  установи за деца основани од правни и фи-
зички лица, правно лице запишано како агенција за да-
вање услуги на повик, како и физичко лице што врши 
одредени работи од дејноста згрижување и воспитува-
ње на деца како професионална дејност. 

 
Член 9-б 

Директна дискриминација во смисла на членот 9-а 
од овој закон е секое постапување со кое барателот или 
корисникот на заштита на децата  бил ставен  во непо-
волна положба од други корисници во споредбени слу-
чаи заради расна, етничка или друга припадност.  

Индиректна дискриминација во смисла на овој за-
кон, постои кога со определена неутрална одредба, 
критериум или пракса, го става барателот или корисни-
кот на заштита  на децата  во неповолна положба во од-
нос на други лица, заради расна, етничка или друга 
припадност, освен доколку се утврдени критериуми 
или практики кои се објективно оправдани со легитим-
на цел и средствата  за постигнување на таа цел, се со-
одветни и неопходни.   
 

Член 9-в 
Секое дискриминаторско дејствие сторено во врше-

њето на службената должност претставува основ за 
дисциплинска одговорност согласно со закон. 

 
Член 9-г 

Во управна постапка дозволена е жалба заради за-
штита од  дискриминација.  

По жалбата од ставот 1 на овој член одлучува над-
лежниот второстепен орган. 

Против конечниот управен акт лицето кое смета де-
ка е жртва на дискриминација може да поведе управен 
спор. 

 
Член 9-д 

Барателот или корисникот на заштита на децата 
(лицето) кој смета дека поради дискриминација му е 
повредено некое право, може да бара заштита на тоа 
право во посебна постапка пред надлежен суд во која 
се одлучува како за главно прашање, а може да бара и 
заштита во посебна постапка уредена во членот 9-ѓ  од 
овој закон. 

Судот и другите органи кои спроведуваат постапка 
во која предмет е прашањето на дискриминација, 
должни се дејствијата во постапката да ги преземаат 
итно и без одлагање, со цел да се испитаат сите тврде-
ња за дискриминацијата.    

 
Член 9-ѓ 

Барателот или корисникот  на заштита на децата  
кој тврди дека е жртва на дискриминација според 
одредбите на овој закон може да поднесе тужба и да 
бара: 

1) да се утврди дека тужениот го повредил правото 
на тужителот на еднаков третман, односно дејствието 
коешто го презел или пропуштил може непосредно да 
доведе до повреда на правата на еднаквост во постапу-
вањето (тужба за утврдување на дискриминација); 

2) да се забрани преземање дејствија со кои се крши 
или може да се прекрши правото на тужителот на една-
кво постапување, односно да се извршат дејствија со 
кои се отстранува дискриминацијата или нејзините 
последици  (тужба за забрана или отстранување на ди-
скриминација) и 

3) да се надомести материјалната и нематеријалната 
штета причинета со повреда на правата заштитени со 
овој закон (тужба за надомест на штета). 

За тужбените барања од ставот 1 на овој член одлу-
чува надлежен суд со примена на одредбите од Законот 
за парнична постапка, ако со овој закон поинаку не е 
определено. 

Барањата од ставот 1 на овој член може да се истак-
нат заедно со барањата за заштита на други права за 
кои се одлучува во парнична постапка, ако сите барања 
се во меѓусебна врска и ако ист суд е стварно надлежен 
за нив, без оглед дали за тие барања е пропишано ре-
шавање во општа  или во посебна парнична постапка. 
 

Член 9-е 
За барањата од членот 9-ѓ од овој закон во прв сте-

пен стварно надлежен е основен суд, ако со закон пои-
наку не е одредено. 

За судење во спорови од членот 9-ѓ на овој закон, 
покрај судот со општа месна надлежност, надлежен е и 
судот на чие подрачје тужителот има живеалиште, од-
носно престојувалиште, како и судот на чие подрачје 
настапила штетата или е извршено дискриминаторско-
то дејствие. 

 
Член 9-ж 

Пред започнувањето или во текот на постапката по 
повод тужбеното барање од членот 9-ѓ на овој закон, 
судот може на предлог на странката да одреди мерки за 
обезбедување . 

Со поднесувањето на предлогот на мерки за обезбе-
дување потребно е: 

- подносителот на барањето да направил веројатно 
дека е повредено неговото право на еднакво постапува-
ње и 

- одредувањето на мерката да е потребно заради от-
странување на опасноста од ненадоместлива штета, 
особено тешки повреди на правата на еднакво постапу-
вање. 

За мерките  од ставот 1 на овој член одлучува судот 
кој е надлежен за тужбените барања на начин и во по-
стапка утврдена  со закон. 

 
Член  9-з 

Ако странката во судска или друга постапка тврди 
дека согласно со одредбите на овој закон и е повредено 
нејзиното право на еднакво постапување, должна е да 
ги изнесе сите факти и докази кои го оправдуваат неј-
зиното тврдење. Докажувањето дека немало дискрими-
нација паѓа на товар на спротивната странка.  

Одредбата на ставот 1 од овој член не се применува 
во прекршочната и казнената постапка.  

 
Член 9-ѕ 

Во парница по повод барањето од членот 9-ѓ на 
овој закон, може како замешувач на страна на лицето 
кое тврди дека е жртва на дискриминација да се при-
дружи орган, организација, установа, здружение или 
друго лице, кое во рамките на својата дејност се зани-
мава со заштита на правата на еднакво постапување за 
чиишто права се одлучува во постапката. За учеството 
на замешувачот одлучува судот со примена на одред-
бите на Законот за парнична постапка.  

Судот ќе дозволи учество на замешувач од ставот 1 
на овој член само со одобрение на лицето на чијашто 
страна замешувачот сака да се замеша. 

Замешувачот од ставот 1 на овој член може да пре-
зема дејствија во постапка и во постапката ги има сите 
права што му припаѓаат на замешувачот. 

Без оглед на резултатот на парницата замешувачот 
од ставот 1 на овој член сам ги сноси трошоците од 
своето учество во парницата. 
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Член  9-и 
По повод барањето од членот 9-ѓ став 1 точка 1 на 

овој закон судот може да одлучи жалбата да не го задр-
жува извршувањето или да одреди пократок рок за ис-
полнување на обврските на тужениот. 

 
Член 9-ј 

Во постапките од членот 9-ѓ на овој  закон  секогаш 
е допуштена ревизија. 

 
Член 9- к 

Здруженија, установи или други организации кои се 
основани во согласност со постојните прописи, а имаат 
оправдан интерес за заштита на колективните интереси 
на одредена група или во рамките на својата дејност се 
занимаваат со заштита на правата на еднакво постапу-
вање, можат да поднесат тужба и во постапката пред 
судот да настапат како сопарничари против лицето кое 
го повредило правото на еднакво постапување, ако на-
прават веројатно дека со постапувањето на тужениот е 
повредено правото на еднакво постапување на поголем 
број лица.  

Во тужбата од ставот 1 на овој член  може да се 
истакне барање: 

1) да се утврди дека постапувањето на тужениот го 
повредило еднаквиот третман во однос на членовите на 
групата и 

2) да се забрани преземање дејствија со кои се крши 
или може да се прекрши еднаквиот третман, односно 
да се извршат дејствија со кои се отстранува дискрими-
нацијата или нејзините последици во однос на члено-
вите на групата. 

За тужбата од ставот 1 на овој член во прв степен 
одлучува основниот суд месно надлежен за тужениот 
или основниот суд на местото на кое е причинето ди-
скриминаторското дејствие.  

Другите одредби од овој закон, кои се однесуваат 
на тужбите од членот 9-ѓ став 1 на овој закон, на соод-
ветен начин се применуваат на тужбата од ставот 1 на 
овој член.   

Тужбата од ставот 1 на овој член е дозволена до-
колку постои согласност од лицето кое тврди дека е 
жртва на дискриминација. 

  
Член 10 

Згрижување и воспитание и одмор и рекреација на 
децата се организира и обезбедува во јавни и приватни 
установи за деца. 

Установи за згрижување и воспитание на деца се: 
јавни (општинска детска градинка и детска градинка на 
општината во Градот Скопје) и приватна детска гра-
динка. 

Згрижување и воспитание на деца може да се орга-
низира и остварува и во други установи и просторни 
услови, под услови утврдени со овој закон. 

Установи за одмор и рекреација на деца се: јавни 
(општинско детско одморалиште,  детско одморалиште 
на Градот Скопје и државно детско одморалиште) и 
приватно детско одморалиште. 

 
Член 11 

Установите за деца имаат својство на правно лице и 
се запишуваат во Централен регистар на Република 
Македонија. 

 
Член 12 

Установите за деца имаат статут. 
Статутот го донесува органот на управување на 

установата за деца. 

Согласност на статутот на јавна установа за деца 
основана од општината и општината во Градот Скопје, 
дава советот на општината и  на општината во Градот 
Скопје. 

Согласност на статутот на јавна установа за деца 
основана од општината и Градот Скопје дава советот 
на општината  и на Градот  Скопје. 

Согласност на статутот за јавна установа за деца ос-
нована од Владата на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Владата), дава органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на заштитата 
на децата (во натамошниот текст: Министерство).  

Заради специфичноста на заштитата на децата сог-
ласност на статутот на приватната установа за деца да-
ва советот на општината на чие подрачје е седиштето 
на установата, во рок од 15 дена од денот на поднесу-
вањето на барањето.  

Доколку во рокот од ставот 6 на овој член советот 
на општината не се произнесе, се смета дека согласно-
ста е дадена. 

 
Член 13 

Установата за деца има печат. 
Во средината на печатот на јавната установа е грбот 

на Република Македонија, а од страна е името на Ре-
публика Македонија, името и местото на установата. 

 
Член 14 

Развојот на дејноста за заштитата на децата се утвр-
дува со програма за развој на дејноста за заштитата на 
децата. 

Програмата од став 1 на овој член ја донесува Вла-
дата. 

Владата ја утврдува мрежата на јавните детски гра-
динки по предлог на Министерството по претходно 
мислење на советот на општината и на општината во 
Градот Скопје. 

Владата ја утврдува мрежата на јавните детски од-
моралишта основани од општината и Градот Скопје по 
предлог на Министерството по претходно мислење на 
советот на општината и на Градот Скопје. 

Владата ја утврдува мрежата на јавните детски од-
моралишта основани од Владата на предлог на Мини-
стерството. 

При утврдување на мрежата на установи за деца  од 
ставовите 3, 4 и 5 на овој член Министерството доста-
вува до Владата преглед и на приватните установи за 
деца. 

 
II. ПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

 
1. Детски додаток 

 
Член 15 

Детски додаток е право на детето и се обезбедува  
како паричен надоместок за покривање на дел од тро-
шоците во подигање и развој на детето.  

 
Член 16 

Право на детски додаток се обезбедува на дете, др-
жавјанин на Република Македонија, кое е на редовно 
школување во Република Македонија. 

Правото на детски додаток може да го оствари еден 
од родителите на детето, старател или  лице на кое со 
решение на надлежниот центар за социјална работа му 
е  доверено детето и живее во семејство со него (во на-
тамошниот текст: корисник) под услови утврдени со 
овој закон. 
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Корисникот од ставот 2 на овој член треба да биде 
државјанин на Република Македонија со постојано ме-
сто на живеење во Република Македонија последните 
три години пред поднесување на барањето. 

Корисникот од ставот 2 на овој член правото на 
детски додаток може да го оствари само по еден основ.  

 
Член 17 

Странски државјанин кој има живеалиште на тери-
торијата на Република Македонија може да оствари 
детски додаток за дете согласно со овој закон и меѓуна-
родни договори. 

 
Член 18 

Детски додаток се остварува во зависност од возра-
ста на детето и материјалната состојба на семејството. 

 
Член 19 

Право на детски додаток се обезбедува на дете до 
наполнување на 18 години живот, доколку е на редов-
но школување. 

Дете кое наполно и трајно или за подолго од  една 
година ќе остане неспособно за работа пред наполнети 
15 години од животот или за време на редовното шко-
лување, има право на детски додаток за време на трае-
њето на неспособноста на детето, но најдолго до 18 го-
дини живот. 

Како наполно и трајно неспособно за работа се сме-
та и дете на кое му е признато право на работно оспо-
собување се до негово успешно завршување, но најдол-
го до 18 години живот. 

По исклучок од став 1 на овој член право на детски 
додаток има дете кое поради болест или повреда е 
спречено редовно да ја посетува наставата и заради та-
квата спреченост вонредно го продолжува образовани-
ето согласно со закон. 

 
Член 19-а 

Детски додаток следува за  децата што родителот 
ги издржува и тоа за: деца родени во брак или вон 
брак, посвоени деца, внуци, браќа, сестри како и за 
други деца земени на издржување. 

За децата земени на издржување, детски додаток 
следува и кога тие имаат родители, ако: 

- родителите им се наполно или трајно неспособни 
за работа; 

- се на издржување казна затвор; 
- им е одземено родителското право и  
- родителите се на редовно школување. 
 Детски додаток од ставот 2 на овој член следува во 

случај кога и родителите и децата немаат имот или 
приходи од кои децата можат да се издржуваат. 

 Детски додаток следува и за дете кое е без роди-
телска грижа, а е сместено во  згрижувачко семејство. 

 
Член 20 

Материјалната состојба на семејството се утврдува 
врз основа на приходите кои ги остварува семејството 
и бројот на членовите на семејството. 

 
Член 20-а 

Приходи врз основа на кои се утврдува материјал-
ната состојба на семејството се сметаат приходите ос-
тварени по сите основи на сите членови на семејството 
како приход на семејството, и тоа: 

- нето плата и надоместок на плата, 
- пензиско примање согласно со закон, 
- надоместок по основ на невработеност, 
- приходи по основ на имот и имотни права, 
- приходи по основ на  вршење земјоделска дејност, 
- приходи од самовработување, 

- приходи  од трговско друштво или  приватна уста-
нова во сопственост на член на семејството, 

- приходи по основ на интелектуална сопственост, 
- приходи по основ на привремена  работа во 

странство, 
- примања остварени во странство на  работници 

деташирани во странство, 
- издржување врз основа на закон или судска одлука, 
- дивиденди и други приходи од хартии од вред-

ност, 
- камати на штедни влогови, 
- цивилна инвалиднина и 
- други приходи. 
Како приход во смисла на став 1 на овој член, не се 

сметаат: посебен додаток, надоместоци за телесно 
оштетување, паричен надоместок за помош и нега од 
друго лице, еднократна парична помош, еднократна па-
рична помош за новороденче, родителски додаток за 
дете, приходите на згрижувачкото семејство, паричен 
надоместок за трошоците за згрижено лице во згрижу-
вачко семејство и алиментација која ја дава родителот 
за издршка на детето од разведен брак.   

При утврдување на правото на детски додаток, вкупно 
остварените приходи во претходната година на сите чле-
нови на семејството поединечно се собираат и се делат со 
12, односно на онолку месеци за колку се остварени. 

Просечните месечни приходи на сите членови на 
семејството од ставот 3 на овој член се собираат и се 
делат со бројот на членови на семејството. 

 
Член 21 

Семејство во смисла на овој закон го сочинуваат 
брачните, односно вонбрачните другари, децата родени 
во брак, вон брак или посвоени, посиноци, внуци без 
родители земени на издржување и малолетни браќа и 
сестри (доколку немаат родители и се без средства за 
егзистенција), кои сочинуваат заедница на живеење, 
стопанисување и трошење. 

По исклучок од ставот 1 на овој член за член на се-
мејство не се сметаат: лицата на кои државата им обез-
бедила целосно бесплатно издржување, кои престојува-
ат најмалку шест месеци  во странство или се наоѓаат 
на издржување на казна затвор. 

 
Член 21-а 

Право на детски додаток има дете во семејство чии 
приходи по сите основи по член на семејство изнесува-
ат до 2.415 денари, а за дете на самохран родител прес-
метковниот износ се зголемува за 75% и изнесува  
4.226 денари. 

Износите од ставот 1 на овој член се усогласуваат 
со порастот на трошоците на живот за претходната го-
дина објавени од Државниот завод за статистика, во ја-
нуари за тековната година. 

  
Член 22 

Детски додаток не следува: 
- за дете кое поради воспитување, школување или 

оспособување е во завод или установа во кои целосно 
бесплатно е згрижено за време додека е во заводот или 
установата и 

- за дете државјанин на Република Македонија за 
кое родителот остварил право на детски додаток сог-
ласно со прописите на друга држава. 

 
Член 23 

Висината на детскиот додаток изнесува: 
1) за дете до 15 години живот, односно додека е ре-

довен ученик во основно училиште  740 денари и 
2) за дете од 15 до 18 години живот, односно додека 

е редовен ученик во средно училиште 1.175 денари. 
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Вкупниот  месечен износ на детски додаток за деца-
та за кои родителот го остварил правото изнесува 2.415 
денари. 

Износите од ставот 1 на овој член  и вкупниот месе-
чен износ од ставот 2 на овој член се усогласуваат со  
порастот на трошоците на живот за претходната година 
објавени од Државниот завод за статистика, во јануари 
за тековната година.  
 

2. Посебен додаток 
 

Член 24 
За дете со специфични потреби кое има пречки  во 

телесниот или менталниот развој или комбинирани 
пречки во развојот до 26 години живот се обезбедува 
посебен додаток како паричен надоместок. 

Наод, оцена и мислење за потребата од остварување 
на посебен додаток дава стручен орган за оцена на ви-
дот и степенот на попреченоста  на лицата во ментал-
ниот или телесниот развој. 

  
Член 25 

Дете со пречки во развојот и со специфични потре-
би во смисла на овој закон е: 

- со  тешки, потешки или најтешки пречки во телес-
ниот развој; 

- со умерена, тешка или длабока ментална попрече-
ност, 

- со најтешки облици на хронични заболувања; 
- најтежок степен на оштетување на видот, слухот 

или говорот (слепо лице и практично слепо лице; пра-
ктично глуво и тотално глуво лице; лице со потполно 
отсуство на говорот, лице со тешко оштетен говор по-
ради детска парализа, лице со аутизам, лице со оште-
тен или изгубен порано стекнат говор)  и 

- со повеќе видови на пречки (комбинирани) во раз-
војот. 

 
Член 26 

Право на посебен додаток има еден од родителите 
на детето кој ги исполнува условите од членот 16 на 
овој закон, за дете државјанин на Република Македо-
нија со постојано место на живеење во Републиката,  
до навршени 26 години живот, доколку целосно не е 
институционално згрижено на товар на државата. 

 
Член 27 

Висината на посебниот додаток изнесува 4.346 де-
нари.   

Износот од ставот 1 на овој член се усогласува со  
порастот на трошоците на живот за претходната година 
објавени од Државниот завод за статистика, во јануари 
за тековната година. 

  
3. Еднократна парична помош за новороденче 
 

Член 28 
Еднократна парична помош за новороденче се обез-

бедува на семејството  за прво новородено дете. 
За прво новородено дете се смета дете кое е прво 

живородено дете по ред на раѓање на децата на мајка-
та, како и кога ќе роди повеќе деца одеднаш (близна-
ци,тројка и повеќе) при првото раѓање. 

За прво новородено дете ќе се смета и првото по-
своено дете. 

 
Член 29 

Право на користење на  еднократна парична помош 
за  новороденче има еден од родителите, државјанин на 
Република Македонија со постојано место на живеење 
во Република Македонија за дете родено на територи-
јата на Република Македонија. 

Висината на еднократната парична помош за ново-
роденче изнесува 4.829 денари. 

Износот од ставот 1 на овој член се усогласува со  
порастот на трошоците на живот за претходната година 
објавени од Државниот завод за статистика, во јануари 
за тековната година. 

  
Член 29-а е избришан. 

            
4. Партиципација 

 
Член 30 

Во зависност од материјалната состојба на семејс-
твото се обезбедува партиципација во трошоците за 
згрижување и воспитание и одмор и рекреација на деца 
во јавна установа за деца. 

Партиципацијата од став 1 на овој член се обезбе-
дува во цената на услугата по дете што ја плаќа родите-
лот. 

Партиципацијата се обезбедува од Буџетот на Ре-
публиката. 

 
4-а) Родителски додаток  за дете 

 
Член 30-а 

Родителски додаток за дете остварува мајка за свое-
то трето живородено  дете. 

Правото од ставот 1 на овој член го остварува мајка 
која е државјанин на Република Македонија  со посто-
јано место на живеење во Република Македонија пос-
ледните три години пред поднесување на барањето.  

Правото од ставот 1 на овој член го остварува мајка 
која непосредно се грижи за детето за кое поднела ба-
рање, чии деца од претходниот ред на раѓање не се 
сместени во установа за социјална заштита, згрижувач-
ко семејство или не се дадени на посвојување и на која 
не и е одземено родителското право над децата од 
претходниот ред на раѓање. 

Правото од ставот 1 на овој член не може да се ос-
твари ако мајката за време на бременоста не ги вршела 
задолжителните здравствени прегледи и контроли сог-
ласно со закон. 

Правото од ставот 1 на овој член не може да се ос-
твари односно ќе го изгуби веќе оствареното право, до-
колку: 

- не се вршат задолжителните вакцинации на детето 
согласно со закон и 

- детето не биде  запишано и редовно не ја следи 
наставата во основно  училиште согласно со закон. 

По исклучок од ставот 5 алинеја 2 на овој член пра-
вото на родителски додаток  се остварува и за детето: 

- кое поради болест или повреда е спречено редов-
но да ја посетува наставата и заради таквата спрече-
ност вонредно го продолжува образованието согласно 
со закон и 

- кое поради степенот на попреченоста не може да 
се образува согласно со закон. 

Правото од ставот 1 на овој член не може да се ос-
твари ако мајката во моментот на поднесувањето на ба-
рањето живее и работи во странство.   

Правото од ставот 1 на овој член  во случај  мајката 
да не е жива, да го напуштила детето, или од оправда-
ни причини да е спречена непосредно да се грижи за 
детето, правото наместо мајката може да го оствари та-
ткото или старателот доколку ги исполнува условите 
од ставовите 1 до 7  на овој член.  

Правото од ставот 1 на овој член  ќе се остварува за 
трето новородено дете од 1 јануари 2009 година. 
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Член 30-б 
Родителскиот додаток за трето дете од членот 30-а  

се исплатува месечно, за период од десет години, во 
висина од 8.048 денари. 

Износот од ставот 1 на овој член се усогласува со  
порастот на трошоците на живот за претходната година 
објавени од Државниот завод за статистика, во јануари 
за тековната година.  

Во случај мајката да роди повеќе деца одеднаш 
(близнаци, тројка и повеќе) ќе остварува родителски 
додаток во висина и  за период утврдени во ставот 1 на 
овој член. 
 

Член 30-в 
Поблиските услови, критериуми и начинот на ос-

тварување на правата за заштита на децата од членови-
те 28, 29, 30-а и 30-б на овој закон ги пропишува мини-
стерот. 

 
5. Постапка за остварување на права  

за заштита на децата 
 

Член 31 
Постапката за остварување на правото за заштита 

на деца се поведува по писмено барање на родителот, 
односно старателот на детето или лицето од членот 16 
став 2 на овој закон. 

 
Член 32 

По барање за остварување на правото за заштита на 
децата од членот 4 на овој закон освен за правото од 
точката 4, решава центарот за социјална работа, надле-
жен за подрачјето на кое подносителот на барањето 
има живеалиште, а за еднократна парична помош за 
новороденче и за родителски додаток за дете решава 
центарот надлежен за подрачјето на кое мајката има 
постојано место на живеење. 

По жалба против решението на центарот за социјал-
на работа од ставот 1 на овој член решава министерот.  

Жалбата не го одложува извршувањето на решението. 
  

Член 32-а е избришан. 
 

Член 33 
Центарот за социјална работа издава потврда и уве-

рение за статусот на корисникот на правата за заштита 
на децата од членот 4 став 1 точки 1, 2, 3 и 5 на овој за-
кон согласно со службената евиденција, во рок од де-
сет дена од денот на поднесувањето на барањето.  

По барање на центарот за социјална работа правни-
те и физичките лица се должни да дадат податоци што 
претставуваат доказ за остварување на правата на деца-
та утврдени со овој закон. 

 
Член 34 

Остварувањето на едно од правата за заштита на де-
цата, не го исклучува користењето на друго право сог-
ласно со овој закон. 

 
Член 35 

Поднесувачот на барањето е одговорен за вистини-
тоста на податоците во барањето. 

                                                                            
Член 36 

Во постапката за остварување на правото на едно-
кратна парична помош за новороденче надлежниот ор-
ган е должен да донесе решение во рок од 15 дена од  
денот на поднесувањето на барањето со потребната до-
кументација. 

Формата и содржината на образецот на барањето и 
потребната документација за  остварување на правото 
од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот. 

Во случај кога надлежниот орган нема да донесе ре-
шение во рокот определен во ставот 1 на овој член, 
поднесувачот на барањето во рок од пет дена има пра-
во да поднесе барање за донесување решение до дире-
кторот  на надлежниот орган.  

Формата и содржината на образецот на барањето од 
ставот 3 на овој член  го пропишува министерот. 

Директорот на надлежниот орган во рок од пет дена 
од приемот на барањето донесува решение по барање-
то од ставот 3 на овој член со кое ќе констатира дека 
барањето на странката е уважено, врз основа на кое 
странката ќе го оствари правото од ставот 1 на овој 
член. 

Решението од ставот 5 на овој член директорот го 
донесува откако претходно ќе утврди дека поднесокот 
не содржи формални недостатоци; се доставени сите 
прилози; поминал рокот за решавање утврден во став 1 
на овој член и барањето за донесување решение е под-
несено во рокот и на пропишаниот образец од ставови-
те 3 и 4 на овој член. 

Кон барањето за донесување решение од ставот 3 
на овој член странката поднесува копие од барањето од 
ставот 2 на овој член. 

Во постапката за остварување на правата за зашти-
та на деца се применуваат одредбите од Законот за оп-
штата управна постапка доколку со овој закон поинаку 
не е определено. 

 
Член 37 

Правото за заштита на деца се остварува од првиот 
ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето 
освен за еднократната парична помош за новороденче 
и за родителскиот додаток за дете. 

Правото за детски додаток и правото на посебниот 
додаток  се признава за една година, согласно со одред-
бите утврдени во овој закон.  

Барањето за остварување на правото  на еднократна 
парична помош за новороденче со потребната докумен-
тација се поднесува до надлежниот центар за социјална 
работа, најдоцна до наполнети три месеци  живот на де-
тето, а за посвоено дете најдоцна до три месеци од заве-
дувањето на посвоеното дете во книгата на родените.  

Барањето за остварување на правото на родителски 
додаток за дете со потребната документација се подне-
сува до надлежниот центар за социјална работа, нај-
доцна до наполнети три месеци живот на детето и пра-
вото на родителски додаток за дете се остварува од ме-
сецот во кој настанало раѓањето на детето. 

Редоследот на раѓањата на децата кај правото на ро-
дителски додаток за дете се утврдува спрема бројот на 
живи деца на мајката утврдени во однос на денот на 
поднесување на барањето за остварување на правото на 
родителски додаток за дете, спрема датата и часот на 
раѓањата запишани во матичната книга на родените.       

Барање за продолжување на правото за детски до-
даток и посебен додаток се поднесува во месецот пред 
месецот во кој истекува правото, а најдоцна еден месец 
по истекот на правото. 

Барањето за продолжување на правото за детски 
додаток и посебен додаток поднесено после истекот на 
рокот утврден во ставот 6 на овој член ќе се смета како 
ново барање и барателот ќе стекне право првиот ден на 
наредниот месец од месецот во кој е поднесено бара-
њето. 

Барањето за продолжување на правото родителски 
додаток за дете за наредната година се поднесува до 31 
март во таа година. 
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Барањето за продолжување на правото родителски до-
даток за дете поднесено после рокот утврден во ставот 8 
од овој член ќе се смета како ново барање и барателот ќе 
се стекне со продолжување, односно  користење на право-
то  првиот ден на наредниот месец од месецот во кој е 
поднесено барањето  за продолжување на правото. 

  
Член 38 

Корисникот на правото од членот 4 став 1 точки 1, 
2 и 5 на овој закон е должен надлежниот центар за со-
цијална работа да го извести за секоја промена на фа-
ктите и околностите кои биле основа за признавање на 
правото за заштита на децата најдоцна во рок од 15 де-
на од денот кога настанале тие промени. 

 
Член 39 

Доколку правото е остварено и исплатено спротив-
но на одредбите на овој закон, примениот износ корис-
никот е должен да го врати согласно со овој закон. 

Корисникот, кој со решение на центарот или реше-
ние на јавна установа за деца остварил право од членот 
4 на овој закон, е должен  да ги врати примените средс-
тва  и да ја надомести штетата, ако: 

- врз основа на нецелосни или неточни податоци, за 
кои знаел или морал да знае дека се нецелосни или не-
точни, односно на друг противправен  начин остварил 
право од заштита на децата на кое немал право според 
одредбите на овој закон или правото го остварил во по-
висок износ од износот што му следувал за конкретно-
то право согласно  со законот  и 

- правото од заштита на деца го остварил поради 
тоа што без оправдани причини не пријавил промена 
која влијае на престанокот или висината на правото, а 
знаел или морал да знае за таа промена. 

Барањето за враќање на износот на исплатените 
средства и барањето за надомест на штета застарува со 
истекот на роковите предвидени во Законот за облига-
ционите односи. 

Роковите на застареност за барање за враќање на 
износот на исплатените средства и за барањето за надо-
мест на штета согласно со овој закон почнуваат да те-
чат од денот кој е утврден со конечното решение дека 
корисникот го стекнал правото на заштита на деца на 
противправен начин. 

Центарот, односно јавната установа за деца кога ќе 
утврди дека корисникот остварил  право за заштита на 
деца на начин утврден во овој член  ќе донесе решение 
со кое на корисникот ќе му престане правото од зашти-
та на деца. 

Кога решението на центарот, односно на јавната 
установа, со кое на корисникот му престанува правото 
од заштита на деца, ќе стане конечно, центарот, односно 
установата, ќе го повика корисникот на правото од за-
штита  на деца да се спогодат за износот, начинот и ро-
кот за враќање на примените средства, како и за висина-
та на причинетата штета која тој треба да ја надомести. 

Ако корисникот на правото од ставот 2 на овој член 
и центарот не се спогодат, центарот ќе поднесе тужба 
до надлежниот суд за враќање на примените средства и 
право на надомест на штета. 

 
Член 39-а 

За дете што стапило во брак престанува правото на 
користење на детски додаток со првиот ден на наред-
ниот месец од месецот на стапување во брак. 

 
Член 39-б 

Надлежниот центар за социјална работа е должен 
најдоцна до 5-ти во месецот да достави до Министерс-
твото извештај за користењето на средствата за послед-

ниот месец и барање за потребните средства за исплата 
на правата од членот 4 точки 1, 2, 3 и 5 на овој закон  за 
наредниот месец со вкупниот број деца и семејства, од-
носно корисници за кои треба да се исплатат правата. 

  
Член 40 

Поблиските услови, критериуми и начинот на ос-
тварување на правата за заштита на деца од член 4 на 
овој закон со општ акт ги утврдува министерот. 

 
III. ОБЛИЦИ НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

 
1. Згрижување и воспитание на деца  

од предучилишна возраст 
 

Член 41 
Згрижување и воспитание на деца од предучилишна 

возраст е облик на заштита на деца кој како дејност се 
организира за згрижување, престој, нега, исхрана, вос-
питание, образование, спортско-рекреативни, култур-
но-забавни активности, мерки и активности за подо-
брување и зачувување на здравјето и за поттикнување 
на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, мен-
талниот и социјалниот развој на детето до 6 години жи-
вот, односно до вклучување во основото образование. 

 
2. Одмор и рекреација на деца 

 
Член 42 

Одморот и рекреацијата на децата е облик на за-
штита на деца кој како дејност се организира за пре-
стој, активен одмор, социјализација на децата, воспит-
ни, образовни, културно-забавни, спортско-рекреатив-
ни и други активности со децата за развивање на пси-
хомоторниот развој на децата и способност за догова-
рање, почитување на разликите и соработка во групи, 
способност за прифаќање на себеси и другите и ориен-
тација во просторот. 

 
3. Други облици на заштита 

 
Член 43 

За развој на личноста на детето, талентот, ментални-
те, физичките, креативните и другите способности, под-
готвување за самостоен и одговорен живот се обезбеду-
ваат и други облици на заштита на децата како програм-
ски активности од областа на културата, издавачката, 
згрижувачката и воспитната дејност, екологијата, умет-
носта, рекреативни и слободни активности и спортот. 

Програмираните активности од став 1 на овој член 
се остваруваат согласно со посебни програми кои ги 
изработува соодветна  научна установа односно  специ-
јализирана стручна установа или институција, а  ги  до-
несува министерот. 

За подобро физичко и психичко закрепнување реха-
билитација, ресоцијализација и социјална реинтеграци-
ја на детето кое е жртва на некој облик на занемарува-
ње, експлоатација, злоупотреба, мачење, трговија или 
друг облик на свирепо постапување наведени во чле-
нот 9 ставови 1 и 2  од овој закон, како и доколку носи 
последици и трауми од вооружени судири, државата 
презема посебни програми и активности. 

 
IV. ДЕТСКА ГРАДИНКА 

  
1. Дејност 

 
Член 44 

Дејноста згрижување и воспитание на децата од 
предучилишна возраст се обезбедува и остварува во 
детска градинка. 
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Јавната детска градинка може да обезбедува пре-
стој и исхрана и за деца над шест години, односно од 
поаѓање во основно училиште до десет години возраст. 

За децата кои не се опфатени со згрижување и вос-
питание во детската градинка може да се организираат  
и други скратени  вонинституционални форми за  згри-
жување и воспитание согласно со овој закон. 

 
Член 45 

Јавна детска градинка запишува и прима деца врз 
основа на пријави преку целата година. 

Ако во детската градинка од ставот 1 на овој член 
има пријавено поголем број на деца отколку што има 
слободни места, за приемот решава комисија за прием 
на деца. 

Составот и начинот на работа на комисијата од став 
2 на овој член, како и критериумите за прием на деца 
во градинката ги утврдува управниот одбор на градин-
ката во согласност со советот на општината и советот 
на општината во Градот Скопје. 

Комисијата ја именува директорот. 
Комисијата од став 2 на овој член е надлежна да ре-

шава и за остварување на правото за партиципација. 
По жалба против решението на комисијата решава 

Министерството. 
Родителите се должни при приемот на детето во 

градинката да приложат потврда од педијатар за здрав-
ствената состојба на детето односно наод и мислење од 
соодветна стручна институција за дете со пречки во 
менталниот развој или телесна попреченост. 

Органот на управување на јавната детска градинка 
посветува внимание и ги следи состојбите по однос на 
приемот на децата со пречки во развојот, односно за 
социјално-економските услови во семејството. 

Правата и обврските на градинката и корисниците 
на услугите се уредуваат со договор, со кој особено  се 
регулираат меѓусебните односи на давателот и корис-
никот на услугата, квалитетот на услугата, начинот на 
плаќањето, изборот на програмата, должината на пре-
стојот на детето во установата и други прашања во пог-
лед на заштита на детето и дејноста на градинката. 

 
Член 46 

Дејноста на детската градинка се остварува според 
програми за остварување на дејноста. 

Родителите имаат право за своите деца во детските 
градинки да избираат програми за згрижување и воспи-
тание на децата. 

Детската градинка е должна на родителите да им ги 
претстави програмите кои ги  изведува, нивните цели, 
содржини и методи на работа. 

 
Член 47 

Во детската градинка активностите се изведуваат 
на македонски јазик и кирилско писмо. 

За децата на припадниците на другите заедници  
воспитно-образовните активности во јавните детски 
градинки се изведуваат  на јазикот на соодветната заед-
ница, за група деца, согласно со одредбите на овој за-
кон. 

Доколку постои интерес за изведување на активно-
сти и на други јазици, воспитно образовните активно-
сти во детски градинки  може да се изведуваат за група 
деца согласно со одредбите  на овој закон.  

 
Член 48 

Јавната детска градинка организира згрижување и 
воспитание и  на деца со пречки во менталниот развој 
или телесна попреченост, сообразно на видот и степе-
нот на попреченоста.  

Како деца со пречки во менталниот развој или те-
лесна попреченост  се сметаат: слепи и слабовидни де-
ца, глуви и наглуви деца, деца со пречки во говорот, 
деца со телесна инвалидност како и деца со тешкотии 
во однесувањето и личноста.  

Згрижувањето и воспитанието на децата со лесна по-
преченост во менталниот развој и телесна попреченост  
од ставот 2 на овој член, кои имаат потреба од прилаго-
дено изведување на програмите за предучилишни деца 
со дополнителна стручна помош или со прилагодени 
програми, се организира во редовните групи. 

Згрижувањето и воспитанието на децата со умерена 
попреченост во менталниот развој или телесна попре-
ченост  од ставот 2 на овој член,  се организира  во по-
себни групи според посебни програми. 

 
Член 49 

Јавната детска градинка одделни услуги од својата 
дејност може да организира и во други просторни ус-
лови (основно училиште, болница, дом на култура, 
месна заедница и други установи, во станот на родите-
лите), како и давање одредени услуги од дејноста на 
градинката на деца и семејства, согласно со овој закон. 

Кога во местото на живеење нема јавна детска гра-
динка, односно детската градинка нема слободни ме-
ста, а родителите имаат интерес  за вклучување во дет-
ска градинка  на одреден број деца, според кои во сог-
ласност со нормативите и стандардите за вршење на 
дејноста може да се формира една група, детската гра-
динка одделни услуги од својата дејност, во согласност 
со Министерството може да организира во други про-
сторни услови. 

Јавната детска градинка може да организира и по-
времено чување на деца во домашни услови кое ќе го 
остварува со постојниот кадар од детската градинка и 
надворешни соработници и стручни работници со кои 
детската градинка склучува договор со кои се уредува-
ат меѓусебните права и обврски. 

Поблиските услови и начинот на повремено чување 
на деца во домашни услови од ставот 3 на овој член и 
на услугите од ставот 1 на овој член  ги пропишува ми-
нистерот со општ акт. 

 
Член  50 

Во состав на јавна детска градинка може да се фор-
мира советувалиште за деца и родители. 

Поблиски критериуми за формирање и работа на  
советувалиштето донесува министерот. 

 
Член  51 

Во детска градинка можат да се организираат и други 
институционални активности за задоволување на специ-
фичните интереси и потреби на детето во насока на јакне-
ње на личноста на детето со развивање на неговите телес-
ни, интелектуални, културни и други способности. 

Програмските активности од став 1 на овој член, се 
остваруваат согласно со посебни програми кои ги донесу-
ва директорот на детската градинка  по предлог на струч-
ниот тим, а ги одобрува управниот одбор на градинката.  

  
2. Организација и содржина на дејноста  

во детската градинка 
  

Член 52 
Организацијата и содржината на дејноста се оства-

рува преку програми. 
Воспитно-образовната работа во јавна детска гра-

динка ќе се изведува според Основите на програмата за 
воспитно-образовната работа со деца од предучилишна 
возраст  во јавните детски градинки кои ги изготвува 
Бирото за развој на образованието, а ги донесува со акт  
министерот. 
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Основите на програмата за воспитание и образова-
ние на децата со пречки во менталниот развој и телесна 
попреченост  од членот 48 на овој закон  ги изготвува 
Бирото за развој на образованието, а ги донесува со акт  
министерот. 

Со Основите на програмата од ставовите 2 и 3 на 
овој член се уредуваат особено теоретските основи и 
принципи, целите врз кои е заснована програмата, при-
мери на активности, очекувани резултати и соработка 
со родителите. 

Другите програми за остварување на дејноста на 
јавна детска градинка ги изработува научна установа 
односно специјализирана стручна установа или инсти-
туција, а ги донесува со акт  министерот. 

Програмите од ставовите 2, 3 и 5  на овој член  се 
менуваат согласно со резултатите од следењето и вред-
нувањето на реализацијата на програмите и на приме-
ната на проектите кои се остваруваат во дејноста.        

Иницијатива за менување на програмите од ставо-
вите 2, 3 и 5 на овој член, можат да даваат и детските 
градинки, установи и други правни и физички лица. 

 
Член 53 

Програмата за згрижување и воспитание на приват-
ната детска градинка ја донесува основачот по прет-
ходно прибавено позитивно мислење од Министерс-
твото. 

Мислењето од ставот 1 на овој член го дава мини-
стерот на предлог на комисија составена од два прет-
ставника од научна установа, односно институција, 
еден претставник од Бирото за развој на образование-
то, еден претставник од специјализирана стручна уста-
нова и еден претставник од Министерството. 

Трошоците за работа на комисијата од ставот 2 на 
овој член ги покрива основачот на приватната детска 
градинка.  

Програмата од став 1 на овој член, во зависност од 
видот, обемот и карактерот на дејноста ги содржи ус-
ловите, критериумите и стандардите за вршење на деј-
носта, утврдени со овој закон како и времетраењето, 
целите и содржините на активностите. 

Во приватната детска градинка згрижувањето и 
воспитанието на деца од предучилишна возраст може 
да се оствари согласно со програмите од членот 52 на 
овој закон, за што одлучува органот на приватната дет-
ска градинка во согласност со актот за основање. 

 Кога во приватна детска градинка воспитно обра-
зовната програма се одвива според посебните педагош-
ки и други принципи и начела Steiner, Decroly, 
Montessori и друго, министерот дава позитивно мисле-
ње  откако комисијата од ставот 2 на овој член ќе утвр-
ди дека програмата е признаена од соодветно меѓуна-
родно здружение. 

 
Член 54 

Детската градинка според времетраењето остварува 
програми за: 

- целодневен престој; 
- полудневен престој; 
- скратени програми; 
- пилот програми и 
- вонинституционални форми за активности со деца. 
Детската градинка може да остварува  и програма 

за продолжен престој на деца според потребите и ра-
ботното време на корисниците на овие услуги. 

Програмите за целодневен престој  траат од 8 до 11 
часа и може да се изведуваат предпладне, попладне, 
целодневно или наизменично. 

Програмите за полудневен престој траат од 4 до 6 
часа и може да се изведуваат предпладне, попладне 
или наизменично. 

Скратените програми траат од 240 до 600 часа го-
дишно.  

Програмите за целодневен престој и програмите за 
полудневен престој се наменети за деца на возраст до 
поаѓање во основно училиште и опфаќаат згрижување  
и воспитување на децата. 

Скратените програми се наменети за деца од недо-
волно развиени подрачја и ридско-планински и погра-
нични региони и населени места со наталитет понизок 
од половината од просечниот наталитет во Република 
Македонија, на  возраст од три години до поаѓање во 
основно училиште и опфаќаат згрижување и воспиту-
вање на децата со или без исхрана на децата. 

Скратените програми се наменети и за деца на по-
долготрајно болничко лекување. 

Вонинституционални активности - тоа се кратки 
програми во траење од три часа дневно коишто  можат 
да опфатат: игри, игровни  активности, креативни ра-
ботилници, детски работилници од подрачјето на кул-
турата и уметноста, спортски активности, наменети за 
деца на возраст од три години до поаѓање во основно  
училиште - се организираат и изведуваат од јавните 
детски градинки по добиено одобрение од министерот  
по мислење на комисијата од членот 53 став 2 на овој 
закон. 

Пилот-програми - се програми со посебни педаго-
шки принципи кои се изведуваат во јавни детски гра-
динки по добиено одобрение од министерот  по мисле-
ње на комисијата од членот 53 став  2 на овој закон. 

 
Член 55 

Работата во детската градинка се организира во 
групи, во зависност од возраста на децата по правило 
во хомогени групи и тоа: 

1) до 12 месеци..................................од   6 до   8 деца 
2) над 12 месеци до 18 месеци.........од   8 до 10 деца 
3) над 18 месеци до 2 години.......... од  10 до 12 деца 
4) над 2 години до 3 години.............од  12 до 15 деца 
5) над 3 години до 4 години.............од  15 до 18 деца 
6) над 4 години до 5 години............ од  18 до 20 деца 
7) над 5 години до 6 години............од  20 до 25 деца. 
По исклучок од ставот 1 на овој член, во зависност 

од возраста на децата, може да се организира: 
1) Хетерогена група  
  до две години.................................. од 10 до 12 деца 
  од две години до поаѓање во  
  основно училиште.......................... од 18 до 20 деца 
 2) Комбинирана  група  
  од 12 месеци до поаѓање во  
  основно училиште......................... од 15 до 20 деца и 
3) група деца со пречки  
  во развојот...................................... од  5 до    8 деца 
4) Група деца од шест  години, односно   
  од поаѓање во  основно  училиште  
  до десет години.............................. од 20 до 30 деца. 
Во групите од ставот 1 и во точките 1 и 2 од ставот 

2 на овој член може да се вклучи едно дете со лесни 
пречки во менталниот  развој или телесна попреченост, 
во кој случај бројот на децата во групите се намалува 
за две деца. 

По исклучок, во зависност од условите за работа, 
потребата на децата и родителите или програмите за 
остварување на дејноста, јавната детска градинка во 
групите може да има поголем број на деца, односно по-
мал број на деца од бројот на деца утврдени во ставо-
вите 1 и 2 на овој член, за што согласност дава основа-
чот на установата врз основа на претходно прибавено 
писмено мислење од министерот. 
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Член 56 
Во јавната детска градинка  може да се согледуваат 

можности за воведување на нови воспитно-образовни 
содржини,  форми,  методи и средства. 

Јавната детска градинка во која ќе се согледуваат 
можностите од став 1 на овој член ја определува мини-
стерот. 

 
Член 57 

Педагошко-методска практика на студентите се из-
ведува во јавна детска градинка. 

Поблиски прописи за начинот на работа и обезбе-
дување услови за остварување на педагошко методска-
та практика на студентите од соодветните студии за 
предучилишно воспитание и други соодветни факулте-
ти од ставот 1 на овој член донесува министерот. 

 
Член 58 

Детската градинка заради зачувување и унапреду-
вање на здравјето на децата ја следи дневната здрав-
ствена состојба на децата, соработува со установи над-
лежни за здравствена заштита на децата и спроведува 
превентивни мерки за заштита на здравјето на децата. 

Детската градинка има обврска во случај на појава 
на нарушување на нормалната здравствена состојба да 
го извести родителот на детето, а во случај на поголем 
број на заболени деца, веднаш да ги извести надлежна-
та здравствена установа и Министерството за труд и 
социјална политика како и основачот. 

 
Член 59 

Јавната детска градинка донесува годишна програ-
ма за работа. 

Годишната програма за работа содржи особено: ор-
ганизација и работно врема на градинката, програмите 
на детската градинка, распоредување на децата во гру-
пи,  работата на директорот и стручните и други работ-
ници, соработка со родителите, соработка со воспитно-
образовни, спортски, здравствени, културни, научни и 
други установи, фондации, здруженија, активности за 
вклучување на децата во градинка, перманентно струч-
но усовршување  на вработените, работа на стручните 
органи и други работи за  остварување на дејноста. 

Програмата за работа од став 1 на овој член, детска-
та градинка е должна  да ја донесе најдоцна до 30 сеп-
тември во тековната година за наредната година. 

 
V. ВРШЕЊЕ ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ОД ДЕЈНОСТА 

ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА  
ОД ДРУГИ ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА 

 
Член 59-а 

Правни и физички лица можат да вршат одредени 
работи од дејноста згрижување и воспитание на деца 
под услови и на начин утврдени со овој закон за врше-
ње на тие работи. 

 
Член 59-б 

Физичко лице може самостојно да врши работи од 
дејноста згрижување и воспитание на деца, како профе-
сионална дејност за организирање и остварување на 
згрижување или престој, нега и исхрана до три деца од 
предучилишна возраст и не помалку од два часа дневно. 

 
Член 59-в 

Физичко лице може самостојно да врши работи од 
дејноста згрижување и воспитание на деца, како про-
фесионална дејност и за организирање и остварување 
на згрижување или престој, нега и исхрана и за деца со 
пречки во менталниот развој или телесна попреченост  
до три деца на возраст до десет години и не помалку од 
два часа дневно. 

Член 59-г 
Одредени работи од дејноста  згрижување и воспита-

ние на деца и тоа чување и нега на деца од предучилиш-
на возраст на повик може да врши правно лице запиша-
но во судски регистар, како агенција  за давање услуги 
за чување и нега на деца од предучилишна возраст. 

 
Главата V. ЗАБАВИШНИ ГРУПИ ВО ОСНОВНО 
УЧИЛИШТЕ и членовите 60 и 61 се избришани. 
  
 

VI. ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ 
 

1. Дејност 
 

Член 62 
Дејноста одмор и рекреација се обезбедува и оства-

рува во детско одморалиште. 
Ако во јавното детско одморалиште има пријавено 

поголем број на деца отколку што има слободни места, 
за приемот решава комисија за прием на деца. 

Составот и начинот на работа на комисијата од ста-
вот 2 на овој член, како и критериумите за приемот на 
деца во одморалиштето ги утврдува управниот одбор на 
одморалиштето во согласност со  советот на општината 
и Советот на Градот Скопје, за одморалиште основано 
од општината и Градот Скопје, а Министерството за јав-
но детско одморалиште основано од Владата. 

Комисијата ја именува директорот. 
Комисијата од ставот 2 на овој член е надлежна да 

решава и за остварување на правото за партиципација. 
Органот на управување на јавното детско одмора-

лиште води грижа  по однос на приемот на децата за 
социјално- економските услови во семејството. 

Со договор се уредуваат правата и обврските на 
детското одморалиште и корисниците на услугите на 
одмор и рекреација. 

 
Член 63 

Одмор и рекреација може да се организира и за де-
ца со пречки во развојот. 

Одмор и рекреација за деца  со пречки во развојот 
се организира според посебни програми. 
 

Член 64 
Родителите имаат право за своите деца да изберат 

програми за одмор и рекреација во детските одморали-
шта. 

Детското одморалиште е должно на родителите да 
им ги претстави програмите кои ги изведува, нивните 
цели, содржини и методи на работа. 

 
2. Организација и содржина на дејноста 

 
Член 65 

Одмор и рекреација во јавно детско одморалиште 
се остварува според  програми  за  остварување на деј-
носта кои ги изработува научна или специјализирана 
стручна  установа, односно стручен  орган, а ги донесу-
ва министерот. 

Програмите за дејноста  одмор и рекреација на деца 
содржат особено: назив на програмата, вид и траење, 
основни задачи и активности. 

Програмите се менуваат и осовременуваат согласно 
со резултатите од следењето и вреднувањето на реали-
зацијата на програмите и на примената на проектите 
кои се остваруваат во дејноста. 

Иницијатива за менување и осовременување на  
програмите од ставот 1 на овој член, можат да даваат и  
детските одморалишта, установите и други правни и 
физички лица. 
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Програмата за одмор и рекреација на приватното 
детско одморалиште ја донесува основачот по претход-
но прибавено позитивно мислење од Министерството.  

Мислењето од ставот 5 на овој член го дава мини-
стерот на предлог на комисијата од членот 53 став 2  на 
овој закон. 

Програмата од став 5 на овој член во зависност од 
видот, обемот и карактерот на дејноста, ги содржи ус-
ловите, критериумите и стандардите за вршење на деј-
носта утврдени со овој закон како и времетраењето, це-
лите и содржините на активностите. 

Во приватно детско одморалиште одморот и рекре-
ацијата на деца може да се оствари согласно програми-
те од ставот 1 на овој  член, за што одлучува органот на 
приватното детско одморалиште во согласност со актот 
за основање. 

 
Член 66 

Јавно детско одморалиште  организира и спроведу-
ва програми за: 

- зимување; 
- летување; 
- настава во природа и 
- други програми (екскурзии, кампување, излети, 

походи, семинари, мини-скијачка школа, рекреативно-
еколошка школа, исхрана на децата и друго). 

Програмата за зимување е наменета за деца од учи-
лишна и предучилишна возраст за време на зимскиот 
распуст, а во останатиот период од зимата детското од-
моралиште може да работи како установа, односно од-
моралиште од отворен тип. 

Програмата за летување е наменета за деца од пре-
дучилишна возраст и за деца од училишна возраст за 
време на летниот распуст. 

Програмата за настава во природа е наменета за де-
ца од училишна возраст и ќе се остварува во соглас-
ност со наставните планови на основните училишта. 

Другите програми од став 1 алинеја 4 на овој член 
ќе се остваруваат во зависност од потребите на корис-
ниците и слободните термини во детското одморали-
ште. 

Детското одморалиште во времето кога не ги оства-
рува програмите од ставот 1 на овој член може да рабо-
ти како одморалиште од отворен тип и да дава и други 
услуги од областа на угостителско-туристичката деј-
ност, маркетингот како и други услуги,  освен органи-
зирање и давање на услуги на игри на среќа, коцкарни-
ци, казина, барови и слично. 

 
Член 67 

Работата во детското одморалиште се организира 
во групи, во зависност од возраста на децата и тоа: 

1) до 7 години живот .................  од   6 –   8 деца 
2) над 7 до 10 години живот .....       од 10 – 15 деца 
3) над 10 до 13 години живот ...       од 15 – 18 деца 
4) над 13 до 15 години живот ...       од 18 – 20 деца 
5) над 15 до 18 години живот ...       од 20 – 25 деца. 
 

Член 68 
Јавното детско одморалиште донесува годишна 

програма за работа. 
Годишната програма за работа содржи особено:ор-

ганизација и работно време  на одморалиштето, исхра-
ната, видот на програмите на детското одморалиште, 
времетраењето на смените на одделните облици на од-
мор и рекреација, работата на директорот и другите ра-
ботници во одморалиштето, соработка со воспитно-
образовни, спортски, здравствени, културни, научни и 
други установи, фондации и здруженија, работа на 
стручните органи и други работи за остварување на 
дејноста.  

Програмата од став 1 на овој  член, детското одмо-
ралиште е должно да ја донесе најдоцна до 30 септем-
ври во тековната година за наредната година. 

 
VII. ОСНОВАЊЕ И ПРЕСТАНОК 

 
Член 69 

Општинска детска градинка и детска градинка на 
општината во Градот Скопје основа општината и оп-
штината во Градот  Скопје. 

Советот на општината и советот на општината во 
Градот Скопје донесува одлука за основање на јавна 
детска градинка од ставот 1 на овој член, по претходно 
прибавено мислење од Министерството.  

Општинско детско одморалиште и детско одмора-
лиште на Градот Скопје основа општината и Градот   
Скопје. 

Советот на општината и Советот на  Градот Скопје 
донесува одлука за основање на јавно детско одмора-
лиште  од ставот 3 на овој член, по претходно прибаве-
но мислење од Министерството. 

Државно детско одморалиште основа Владата на 
предлог на Министерството. 

Средствата за основање и работа на установата од 
ставовите 1, 3 и 5 на овој член ги обезбедува основа-
чот. 

 
Член 70 е избришан. 

 
Член 71 

Установа за деца може да се основа и да почне со 
работа, ако: 

- е обезбеден потребен број деца, согласно пропи-
шаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста; 

- се обезбедени соодветни просторни услови, опре-
ма и дидактички средства, согласно со пропишаните 
стандарди и нормативи за вршење на дејноста; 

- се донесени програми за вршење на дејноста; 
- се обезбедени соодветни и стручни и други работ-

ници, согласно со пропишаните стандарди и нормативи 
за вршење на дејноста и 

- се обезбедени потребни финансиски средства. 
Одредбите од ставот 1 на овој член се применуваат 

и во случаите на проширување на програмите за врше-
ње на дејноста на детската градинка и на детското од-
моралиште. 

Стандардите и нормативите за вршење на дејноста 
од став 1 на овој член, ги донесува министерот. 

Во стандардите и нормативите за вршење на дејно-
ста се утврдуваат и нормативите за исхрана, стандарди-
те за санитарно-хигиенски услови, како и стандарди за 
потребното  работно време за остварување на дејноста   
(згрижувачката, воспитната, образовната и друга деј-
ност за детските градинки) и критериуми за развиеност 
на установите. 

Министерот поблиску ги пропишува стандардите и 
нормативите за вршење на дејноста на детската гра-
динка, односно  на  детското одморалиште. 

 
Член 72 

Основачот е должен при основање на јавна устано-
ва за деца да формира комисија која во согласност со 
овој закон извршува подготовка за отпочнување со ра-
бота на установата. 

 
Член 73 

Установата за деца може да отпочне со работа  
откако министерот  ќе утврди дека се исполнети усло-
вите утврдени со овој закон и другите прописи и ќе до-
несе решение за вршење на дејноста.  
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Решението од ставот 1 на овој член се донесува врз 
основа на мислење на комисија, составена од три чле-
на, именувани од министерот.  

Комисијата од ставот 2 на овој член врши непосре-
ден увид со цел да утврди дали се исполнети условите 
од ставот 1 на овој член, врз основа на што изготвува 
мислење.  

По донесување на решението од став 1 на овој член,  
установата за деца се запишува во Централниот реги-
стар на Република Македонија. 

Против решението од ставот 1 на овој член, може 
да се изјави жалба до Комисијата на Владата  за реша-
вање во втор степен. 

Установата за деца се запишува во централен реги-
стар на установи што го води Министерството.   

Општината и општината во Градот Скопје, за свое-
то подрачје водат регистар за јавните установи за деца 
основани од општината и општината во Градот Скопје 
и податоците од извршениот упис во регистарот ги до-
ставуваат до Министерството. 

Општината и  Градот Скопје, за своето подрачје во-
дат регистар за јавните установи за деца основани од 
општината и Градот Скопје и податоците од извршени-
от упис во регистарот ги доставуваат до Министерс-
твото. 

Формата, содржината и начинот на водење на реги-
стрите  од ставовите  6, 7 и 8 на овој член  ги пропишу-
ва министерот. 

 
Член 74 

Установа за деца престанува со работа, ако: 
- не се спроведуваат одредбите од овој закон, подза-

конските акти и други прописи; 
- со правосилна судска одлука се утврди ништов-

ност на уписот на установата во Централниот регистар 
на Република Македонија; 

- е изречена мерка за забрана за вршење на дејно-
ста, заради неисполнување на условите за вршење на 
дејноста, а во рок определен за извршување на мерката 
не се исполнети условите за вршење на таа дејност, од-
носно не ја промени дејноста; 

- се припои или спои со друга установа или подели 
на две или повеќе установи; 

- основачот донесе акт за престанување на устано-
вата за деца ако престанала потребата, односно услови-
те за вршење на дејноста за која установата за деца би-
ла основана  и  

- не исполнува други услови пропишани со закон. 
 

Член 75 
Постапката за престанување со работа на установа-

та за деца основана од Владата ја покренува и води 
Министерството. 

Предлог за престанок со работа на јавна установа 
од ставот 1 на овој член  до основачот поднесува Ми-
нистерството. 

Одлука за престанок со работа на установата од 
ставот 1 на овој член  донесува Владата. 

Одлуката за престанок со работа се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Постапката за престанување на работата на јавна 
детска градинка  ја покренува и води основачот.  

Одлука за престанок на работа на установата од 
ставот 5 на овој член, донесува советот на општината и 
советот на општината во Градот Скопје по претходно 
прибавено мислење од Министерството. 

Постапката за престанување на работата на јавно 
детско одморалиште основано од општината и Градот 
Скопје ја покренува и води основачот. 

Одлука за престанок на работата на установата од 
ставот 7 на овој член, донесува советот на општината и 
Советот на Град Скопје по претходно прибавено мис-
лење од Министерството. 

Одлуката од ставот 6 на овој член се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија” и службе-
ниот гласник на општината и општината во Градот 
Скопје, а одлуката од ставот 8 на овој член се објавува 
во „Службен весник на Република Македонија” и 
службениот гласник на општината и на Градот Скопје. 

Основачот, а за установата од ставот 1 на овој член 
Министерството, по донесување на одлуката за преста-
нување со работа на установата, во рок од три дена го 
известува Централниот регистар на Република Македо-
нија за бришење од регистарот. 

 
Член 76 

Приватна установа за деца може да основа домаш-
но правно или физичко лице врз основа  на одобрение, 
во согласност со овој закон. 

Средствата за основање и работа на приватната 
установа ги обезбедува основачот. 

         
Член 77 

Одобрението за основање на приватна установа за 
деца го дава Владата по претходно мислење на Мини-
стерството  доколку се исполнети условите предвидени 
во член 71 став 1 алинеи 2, 3, 4 и 5 од овој закон и до-
колку програмите ги исполнуваат стандардите и нор-
мативите  за вршење на дејноста. 

Одобрение за основање на приватна установа се из-
дава врз основа на поднесено барање на правно однос-
но физичко лице (во натамошниот текст: основач). 

Кон барањето за добивање одобрение за основање 
на установа се поднесува елаборат за потребите од ва-
ков вид установа и документација за потребните усло-
ви предвидени во членот 71 став 1 алинеи 2, 3, 4 и 5. 

Барањето со пропишаната документација од ставот 
3 на овој член се доставува до Министерството. 

 
Член 78 

Со одлуката на Владата за давање одобрение за ос-
новање на приватна установа се утврдува: 

- видот на дејноста за која се основа установата; 
- потребниот кадар, опрема, простор, според стан-

дарди и нормативи за вршење на дејноста; 
- планиран број на опфат на деца; 
- програма за вршење на дејноста; 
- јазикот на кој се изведуваат активностите содржа-

ни во програмата и 
- почеток со работа на приватната установа. 
 

Член 79 
Одобрението за основање на приватна установа мо-

же да се  измени или прошири во случај кога основачот 
бара промена или проширување на програмата за вр-
шење на дејноста. 

 
Член 80 

Одобрението за основање на приватна установа мо-
же да го одземе Владата по предлог на Министерство-
то ако: 

- основачот основа приватна установа спротивно на 
актот за одобрение од член 76 на овој закон и 

- се утврди дека приватната установа повеќе не ис-
полнува некои од условите од член 71 став 1 алинеја 2, 
3, 4 и 5 на овој закон, или не ги спроведува одредбите 
од овој закон и подзаконските акти што произлегуваат 
од него. 
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Член 81 
Со денот на донесувањето на актот за одземање од-

носно престанок на одобрението, приватната установа 
престанува со работа. 

Врз основа на актот за одземање, односно преста-
нок на одобрението, приватната установа се брише од 
регистарот од член 73 ставови 4 и 6 на овој закон. 

 
Член 81-а 

Приватната установа е должна најмалку шест месе-
ци пред донесување на акт за престанување со работа 
на установата да го извести Министерството и корис-
ниците на услугите. 

 
Член 82 е избришан. 

 
Член 83 

Објект или дел од објект на јавна установа за деца 
со или без опрема може да биде  дадено под закуп сог-
ласно со закон при што не смее да биде нарушена ос-
новната намена и функцијата на објектот во периодот 
на траење на закупот. 

Договорот за закуп го склучува министерот за јавно 
детско одморалиште основано од Владата, градоначал-
никот на општината и градоначалникот на Градот 
Скопје за јавно детско одморалиште основано од оп-
штината и Градот Скопје, а градоначалникот на општи-
ната и градоначалникот на општината во Градот Скоп-
је за јавна детска градинка. 

За договорот од ставот 2 на овој член министерот ја 
известува Владата, а градоначалникот на општината и 
градоначалникот на градот Скопје ги известува советот 
на општината и Советот на градот Скопје. 

 
Член 83-а 

Физичко лице може самостојно да врши одредени 
работи од дејноста згрижување и воспитание на деца 
како професионална дејност, доколку ги исполнува 
следниве услови: 

- да има соодветно стручно образование; 
- да не му е одземена или ограничена деловната 

способност; 
- да не му е одземено вршењето на родителското 

право; 
- да не му е изречена мерка на безбедност забрана 

за вршење на професија и дејност  или должност; 
- да има здравствена способност за вршење на деј-

носта и 
- да располага со соодветен простор и опрема за ра-

бота. 
 

Член 83-б 
Барањето за вршење на работи од членот 59-б и 59-

в на овој закон се поднесува до Министерството. 
Министерот, откако ќе констатира дека се исполне-

ти условите за работа на подносителот на барањето со 
решение  му издава дозвола за вршење на работите од 
членот 59-б и 59-в на овој закон врз основа на мислење 
на комисија составена од три члена, именувани од ми-
нистерот. 

Против решението од ставот 2 на овој член може да 
се изјави жалба до Комисијата на Владата за решавање 
во втор степен. 

 
Член 83-в 

Министерството води евиденција на физичките ли-
ца, на кои им е издадено дозвола за самостојно вршење 
на професионална дејност од членот 59-б и 59-в на овој 
закон. 

Содржината и начинот на водење на евиденцијата 
од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот. 

Член 83-г 
Физичкото лице кое самостојно врши работи од деј-

носта згрижување и воспитание на деца како професи-
онална дејност во своето име под кое работи ги наведу-
ва податоците за личното име, адреса и дејност.  

 
Член 83-д 

Работите од членот 59-б од овој закон  може да ги 
врши физичко лице кое има најмалку соодветно средно 
образование, а може да вработи уште едно лице. 

Работите од членот 59-в на овој закон може да ги 
врши физичко лице кое има најмалку соодветно средно 
образование, а може да вработи уште две лица. 

Видот и степенот на образованието за лицата од 
ставот 1 и 2 на овој член ке се утврдуваат со  актот  од 
членот 83-п на овој закон. 

 
Член 83-ѓ 

Физичкото лице кое самостојно врши работа од деј-
носта згрижување и воспитание на деца како професи-
онална  дејност должно е: 

- да ги дава  услугите согласно со овој закон; 
- во вршењето на работата да ја почитува личноста 

на корисникот, неговото достоинство и неповредливо-
ста на личниот и семејниот живот, како и да ги  чува 
како службена тајна податоците и информациите од 
личен и семеен карактер, како и да ја чува службената 
и професионалната тајна; 

- да води евиденција на корисниците и дадените ус-
луги;  

- да дава податоци за својата работа на барање на 
Министерството и 

- да доставува годишен извештај за својата работа 
до Министерството. 

Формата, содржината и начинот на водење на еви-
денцијата од ставот 1 алинеја 3 на овој член ја пропи-
шува министерот. 

 
Член 83-е 

Дозволата на физичкото лице за самостојно вршење 
на одредени работи од дејноста згрижување и воспита-
ние на деца како професионална дејност престанува да 
важи: 

- по барање на физичкото лице; 
- ако престане да ги исполнува условите утврдени 

со закон и 
- со решение на министерот. 
 

Член 83-ж 
Министерот на барање на физичкото лице донесува 

решение за престанок на дозволата за самостојно врше-
ње на одредени работи од дејноста згрижување и вос-
питание на деца како професионална дејност. 

Против решението од ставот 1 на овој член може да 
се изјави жалба до Комисијата на Владата за решавање 
во втор степен. 

Конечното решение од ставот 1 на овој член се до-
ставува до надлежниот орган заради бришење од Цен-
тралниот регистар. 

 
Член 83-з 

Дозволата на физичкото лице за самостојно вршење 
на одредени работи од дејноста згрижување и воспита-
ние на деца како професионална дејност престанува по 
сила на закон ако:  

-  лицето почине; 
- со правосилно решение на надлежен суд му е од-

земена или ограничена  деловната способност; 
- со правосилно решение на надлежен суд му е од-

земено вршењето на родителското право; 
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- со правосилна судска пресуда е осуден за кривично 
дело на казна затвор над шест месеци или му е изречена 
мерка на безбедност забрана за вршење на професија, 
дејност или должност, како и за кривично дело сторено 
во вршење или во врска со вршење на дејноста и 

- ја загуби општата здравствена способност или по-
себната здравствена способност за вршење на дејноста. 

Министерот донесува решение за престанокот на 
дозволата  на физичкото лице за самостојно вршење на 
работи од дејноста за згрижување и воспитание на деца  
како професионална дејност во случаите наведени во 
ставот 1 на овој член. 

Против решението од ставот 2 на овој член може да 
се изјави жалба до Комисијата на Владата за решавање 
во втор степен. 

Конечното решение од ставот 2 на овој член се до-
ставува до надлежниот орган  заради бришење од Цен-
тралниот  регистар. 

 
Член 83-ѕ 

Министерот донесува решение за престанок на доз-
волата за самостојно вршење на одредени работи од 
дејноста згрижување и воспитание на деца како профе-
сионална дејност, ако: 

- физичкото лице во определениот рок не ги отстра-
ни констатираните недостатоци во вршењето на рабо-
тата, утврдени со надзорот над законитоста на работата 
и надзорот над стручната работа;  

- физичкото лице на кое му е издадена дозволата за 
вршење на одредени работи од дејноста згрижување и 
воспитание на децата, истите не ги извршува лично 
или ако користи работи на други лица спротивно на 
дозволата и 

- физичкото лице на кое му е издадена дозволата 
престане со работа без одобрение на министерот.  

Против решението од ставот 1 на овој член може да 
се изјави жалба до Комисијата на Владата за решавање 
во втор степен. 

Конечното решение од ставот 1 на овој член се до-
ставува до надлежниот орган заради бришење од Цен-
таралниот регистар. 

 
Член 83-и 

Физичкото лице кое самостојно врши одредени ра-
боти од дејноста згрижување и воспитание на деца ка-
ко професионална дејност може привремено да преста-
не да ги врши работите поради болест, или други 
оправдани причини. 

За привремениот престанок на вршењето на работи-
те, лицето мора веднаш по настанување на причината 
писмено да ги извести за престанок на вршењето на ра-
ботите Министерството и родителите, односно старате-
лите на децата. 

 
Член 83-ј 

Правното лице од членот 59-г на овој закон може да 
врши одредени работи од дејноста згрижување и воспи-
тание на деца доколку ги исполнува следниве услови:  

- да располага со соодветен простор и опрема за ра-
бота; 

- да располага со соодветен стручен кадар и 
- да не му е изречена мерка на безбедност забрана 

за вршење на професија и дејност или должност. 
 

Член 83-к 
Барањето за вршење на работите од членот 59-г на 

овој закон се поднесува до Министерството. 
Кон барањето за добивање дозвола за вршење на 

работите од членот 59-г на овој закон се поднесува ела-
борат со програма за начинот на вршење на работите 
од членот 59-г на овој закон. 

Министерот, откако ќе констатира дека се исполне-
ти условите за работа на подносителот на барањето со 
решение му издава дозвола за вршење на работите од 
членот 59-г на овој закон, врз основа на мислење на ко-
мисијата од членот 83-б став 2 на овој закон.  

Против решението од ставот 3 на овој член може да 
се изјави жалба до Комисијата на Владата за решавање 
во втор степен. 

 
Член 83-л 

Министерството води евиденција на правните лица 
од членот 59-г на овој закон. 

Содржината и начинот на водење на евиденцијата 
од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот. 

Агенцијата за давање услуги на повик води евиден-
ција на корисниците на услугите, како и на дадените 
услуги. 

Формата, содржината и начинот на водење на еви-
денција од ставот 3 на овој член  ги пропишува мини-
стерот. 

 
Член 83-м 

Лицето вработено кај агенција за давање услуги на 
повик потребно е: 

- да има   најмалку соодветно средно образование; 
- да не му е одземено вршењето на родителско право; 
- да има  општа и посебна здравствена способност и  
- да не му е одземена или ограничена деловната 

способност. 
Видот и степенот на образованието се утврдуваат 

со прописите од членот 83-п на овој закон. 
 

Член 83-н 
Дозволата за вршење на работите од членот 59-г на 

овој закон престанува: 
- по барање на правното лице; 
- ако престане да ги исполнува условите утврдени 

со закон и 
- со решение на министерот. 
 

Член 83-њ 
Давањето услуги од членот 59-г на овој закон се вр-

ши на повик на барателот (родител или старател на де-
те) и може да се врши во домот на барателот или како 
придружба на корисникот на услугата. 

Времето, местото и начинот на давањето на услуги-
те се определува при ангажирањето на лицето од стра-
на на барателот што се регулира со меѓусебен договор. 

Лицата кога се ангажирани  на повик задолжително  
носат службена легитимација. 

Формата и содржината на легитимацијата од ставот  
3 на овој член ја пропишува министерот, а ја издава од-
говорното лице на агенцијата. 

 
Член 83-о 

Агенцијата одговара за настанатата штета која е 
причинета од вработен кој дава услуга на повик, во 
согласност со закон. 

 
Член 83-п 

Поблиските услови и начинот на вршење на рабо-
тите од членот 59-а на овој закон ги пропишува мини-
стерот. 

 
VIII. СТРУЧЕН КАДАР 

 
Член 84 

Стручните работи за згрижување и воспитание ги 
вршат: 

- стручни работници (педагог, психолог, социјален 
работник, дефектолог, логопет, лекар, педијатар и сто-
матолог); 
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- воспитувачи; 
- негователи и 
- стручни соработници (музички педагог, ликовен 

педагог, педагог по физичко воспитание, виша меди-
цинска сестра, социјален работник). 

Стручни работници можат да бидат лица со заврше-
но високо образование. 

Стручните соработници можат да бидат лица со за-
вршено више или високо образование. 

Воспитувачи можат да бидат лица со завршено ви-
ше или високо образование. 

Негователи можат да бидат лица со завршено чети-
ригодишно средно образование.  

Згрижување и воспитание на деца на возраст до две  
години остварува неговател. 

Згрижување и воспитание на деца на возраст од две  
години  до поаѓање во основно училиште  остваруваат 
воспитувач и неговател. 

Престој на дете на возраст од  шест години, однос-
но од поаѓање во основно училиште до десет години 
возраст,  остварува воспитувач. 

Неговател во детска градинка за деца на возраст до 
две години е лице со завршено средно образование -  
педагошко медицинска сестра и лице со завршено 
средно медицинско училиште - општа насока. 

Неговател во детска градинка за деца на возраст од 
две години  до поаѓање во основно училиште е  лице со 
завршено средно образование - педагошко медицинска 
сестра и лице со  средно медицинско училиште - општа 
насока, средно образование - насока општа гимназија, 
средно музичко училиште, средно ликовно училиште, 
средно фискултурно училиште - со завршен курс за ра-
бота со деца од предучилишна возраст како професио-
нален курс за стекнување на елементарни  педагошки и 
здравствени  сознанија во однос на згрижување и вос-
питание на деца од предучилишна возраст и развојни 
карактеристики на децата. 

Лицата од ставовите 9  и 10  на овој член, освен ли-
цата со завршено средно образование - педагошко ме-
дицински сестри, треба да имаат завршен професиона-
лен курс. 

Професионален курс се стекнува на соодветна ви-
соко образовна група со соодветна студиска програма.  

Воспитувач во детска градинка е лице со завршено 
соодветно више или  високо образование за воспитува-
чи. 

Воспитувач во детска градинка може да биде и ли-
це со завршени соодветни студии за предучилишно 
воспитание - отсек педагогија.  

Воспитувач за престој на деца на возраст од шест 
години, односно од поаѓање во основно училиште  до 
десет години возраст е лице кое ги исполнува условите 
за воспитувач, а може да биде и лице со завршени сту-
дии за одделенска настава и завршени специјалистички 
студии. 

Воспитувач во група со деца со пречки во ментал-
ниот развој или телесна попреченост е лице со заврше-
ни соодветни студии за работа со деца со пречки во 
менталниот развој или телесна попреченост. 

Воспитувач во група со деца со пречки во ментал-
ниот развој или телесна попреченост може да биде и 
лице кое ги исполнува условите за воспитувач  и завр-
шени  специјалистички студии по дефектологија. 

Стручни работници се лица со соодветно високо 
образование од профилите утврдени во ставот 1 алине-
ја 1 на овој  член. 

Стручни соработници се лица со соодветно више 
или високо образование од профилите утврдени во ста-
вот 2 од овој член. 

Одредени работи од помал обем кој се во функција 
на згрижувањето и воспитанието на децата во јавна 
детска градинка, по овластување на директорот на јав-
ната детска градинка, без надомест можат да ги вршат 
волонтери кои се квалификувани за тој вид на работа 
или поминале низ обука за вршење на таа работа. 

Работите кои можат да се вршат со волонтерска ра-
бота, начинот на нивното вршење, покривањето на ре-
алните трошоци, како и потребните квалификации или 
обука ги утврдува со акт јавната детска градинка. 

 
Член 85 

Стручни работи во детска градинка вршат и прав-
ник и економист со заршено високо или више образо-
вание. 

 
Член 86 

Стручни работи со децата со специфични потреби  
попречени во менталниот развој или телесна попрече-
ност можат да вршат и помошници - воспитувачи со 
четиригодишно средно образование или со више обра-
зование. 

 
Член 87 

Стручните работи во детското одморалиште во за-
висност од видот на работите ги вршат работници со  
завршено високо или више образование. 

 
Член 88 

Административните, готварските и техничките ра-
боти во установа за деца ги вршат работници со завр-
шен соодветен степен на стручна подготовка. 

 
Член 89 

Видот и степенот на стручната подготовка за работ-
ниците од членовите 84 до 88 се утврдуваат со стандар-
дите и нормативите за вршење на дејноста. 

 
Член 90 

Работник во установа за деца, може да биде лице 
кое покрај условите утврдени од членовите 84 до 89 на 
овој закон е: 

- државјанин на Република Македонија; 
- физички и психички здрав; 
- го познава македонскиот јазик и кирилското пис-

мо и 
- да не му е изречена мерка на безбедност забрана 

за вршење професија, дејност или должност. 
Лицата од ставот 1 на овој член, кои се вклучени во 

групите во кои воспитно-образовните активности се 
изведуваат на јазикот на припадниците на заедниците 
треба да го познаваат јазикот и писмото на кој се изве-
дува дејноста. 

  
Член 91 

Работниците во јавна установа за деца се избираат 
по пат на јавен оглас. 

За итни и неодложни работи чие вршење не трпи 
одлагање, работниот однос може да се заснова и без 
јавно огласување, но најмногу до 90 дена. 

 
Член 91-а 

Лице со средно, више и високо образование кое за  
прв пат се вработува во јавна установа за деца на ра-
ботно место,  за кое се бара истиот степен на образова-
ние е приправник.  

Приправничкиот стаж трае шест месеци за работни-
ци со средно образование, а девет месеци за работни-
ците со више и високо образование. 
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За време на приправничкиот стаж работниците се 
оспособуваат за самостојна стручна работа преку сов-
ладување на соодветна програма за стручен испит што 
ја донесува министерот  на предлог на научна институ-
ција, специјализирана стручна институција или  Бирото 
за развој на образованието. 

Приправникот се оспособува со помош на ментор 
што го определува стручниот совет. 

Поблиски прописи за начинот и постапката при по-
лагање стручен испит донесува министерот. 

 
Член 92 

Работниците во установа за деца и кај физичко лице 
кое самостојно врши одредени работи од дејноста  зг-
рижување и воспитание на деца како професионална 
дејност, како и физичкото лице кое врши професионал-
на дејност и лицата вработени кај агенциите за давање 
услуги за чување и нега на децата кои се во непосреден 
контакт со децата или храната, мораат да бидат прегле-
дени преку систематски прегледи еднаш годишно. 

На вработен кој е во непосреден контакт со децата 
и храната, а боледува од заразна болест, душевна бо-
лест, болести на зависностите (алкохолизам, наркома-
нија  и користење на  други психотропни супстанции и 
прекурзори) му престанува работниот однос во устано-
вата, кај физичкото  лице кое врши одредени работи од 
дејноста згрижување и воспитание на деца како профе-
сионална дејност  и кај агенцијата за давање услуги за 
чување и нега на деца од предучилишна возраст на по-
вик. 

Утврдувањето на психофизичките способности на 
вработените од ставот 2 на овој член,  односно заболе-
носта од одредени  заразни болести, душевни болести, 
болести на зависностите (алкохолизам, наркоманија и 
користење на  други психотропни супстанции и пре-
курзори) се врши согласно со Законот за здравствена 
заштита. 

  
Член 93 

Работниците во установа за деца во текот на својот 
работен век се должни перманентно стручно да се усо-
вршуваат. 

Министерството го пропишува начинот и постапка-
та на стручното усовршување. 

 
Член 93-а 

За самостојно извршување и осовременување на 
воспитната, образовната, здравствената и социјалната 
работа во јавните детски градинки, воспитувачите, 
стручните работници и стручните соработници се оце-
нуваат секоја четврта година. 

Резултатот од оценувањето овозможува стекнување 
на звање. 

Работникот кој  е незадоволен од оцената од ставот 
2 на овој член има право на жалба до Министерството. 

Поблиски прописи за условите, начинот на оцену-
вањето, оцената за работа, видот и стекнувањето на 
звањата, донесува  министерот. 

    
Член 93-б 

За негователите, воспитувачите, стручните работ-
ници и стручните соработници кои во остварувањето 
на воспитната, образовната, здравствената и социјална-
та работа не покажуваат задоволителни резултати, ор-
ганот односно институцијата или установата која врши 
надзор  согласно со овој закон и советот на родители 
на јавната детска градинка може да покренат иниција-
тива до управниот одбор  на јавната детска градинка за 
преиспитување на нивната способност за реализација 
на работните обврски. 

Иницијативата од ставот 1 на овој член мора да со-
држи образложение на причините поради кои се покре-
нува. 

Доколку ја прифати иницијативата од ставот 1 на 
овој член, управниот одбор до директорот поднесува 
предлог за престанок на работниот однос на лицата од 
ставот 1 на овој член. 

 
Член 93-в 

Заради следење на достигнувањата и унапредување 
на дејностите во доменот на заштитата на децата рако-
водните лица, воспитувачите, негувателите, стручните 
работници и стручните соработници можат да се здру-
жуваат во стручни и струкови здруженија кои можат 
меѓусебно да соработуваат. 

 
Член 94 

При промени во обемот на работа  во јавна устано-
ва за деца што се јавуваат поради промените во програ-
мите, организацијата на работа, бројот на групите и 
другите промени, работниот однос на работниците мо-
же да се промени од работен однос на неопределено 
време со полно работно време, во работен однос на не-
определено време со пократко од полното работно вре-
ме и обратно. 

Во случаите од став 1 на овој член се склучува нов 
договор за работа со работникот. 

Работниците вработени на неопределено работно 
време при промена на обемот на работа во установата 
за деца поради причините од став 1 на овој член, од ед-
на установа за деца може да се распореди во друга 
установа за деца. 

Во случаите од став 3 на овој член установата склу-
чува нов договор за работа со работникот. 

 
Член 94-а 

Во установа за деца вршењето на дејноста не смее 
да се прекинува  освен за вонредни состојби (природни 
непогоди, епидемии и друго), за што решава основа-
чот, а во согласност со Министерството. 

Во случај на прекин на вршењето на дејноста во 
установа за деца се обезбедува минимум услови за ра-
бота кои се утврдуваат во упатство што го донесува 
министерот. 

 
Член 95 

Работното време на работникот во детската градин-
ка изнесува 40 часа неделно.  

Работното време утврдено во ставот 1 на овој член, 
заради природата на  работата, за воспитувачот и негу-
вателот, се прераспределува на работно време помина-
то со децата и останато работно време за други про-
грамски активности. 

Работното време поминато со децата, како дел од 
вкупните програмски активности во рамки на полното 
работно време од ставот 1 на овој член, за воспитува-
чот изнесува 30 часа во неделата, а за негувателот 35 
часа во неделата. 

Основната плата, надоместокот на плата и надоме-
стокот на трошоците поврзани со работата, се пресме-
туваат и исплатуваат на работникот врз основа на ра-
ботно време од ставот 1 на овој член, како и евиденци-
јата што ја води работодавачот. 

Распоредот на работното време на работниците во 
рамките на 40 часовна работна недела во јавните уста-
нови за деца се утврдува со акт на министерот. 

Почетокот и завршетокот на работното време на 
јавна установа за деца основана од општината, општи-
ната во Градот Скопје и Градот  Скопје го утврдува со 
акт советот на основачот, а за јавна установа за деца 
основана од Владата  министерот. 
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IX. УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ 
 

1.Орган на управување 
 

Член 96 
Орган на управување во јавна установа за деца е 

управен одбор. 
Управниот одбор на јавна установа за деца основа-

на од Владата  го сочинуваат претставници на основа-
чот, на јавната установа за деца, на родителите и на оп-
штината и Градот Скопје. 

Во јавна установа за деца основана од Владата 
управниот одбор брои седум члена од кои четири прет-
ставници од основачот, еден претставник од јавната 
установа за деца, еден претставник од родителите на 
децата и еден претставник од општината и Градот 
Скопје на чие подрачје е седиштето на установата. 

Претставниците на основачот ги именува и разре-
шува Владата на предлог на Министерството. 

Претставникот на јавната установа за деца основана 
од Владата го именува и разрешува стручниот совет на 
установата врз основа на стручност и компетентност, 
по постапка пропишана со статут. 

Претставникот на родителите го именува и разре-
шува советот на родителите. 

Претставникот на општината и Градот Скопје го 
именува и резрешува советот на општината на чие по-
драчје установата има седиште и Советот на Градот 
Скопје. 

Управниот одбор на општинска детска градинка и 
општинско детско одморалиште основани од општина-
та е составен од седум члена, и тоа: тројца претставни-
ци од основачот, еден претставник од установата, двај-
ца претставници од родителите на децата и еден прет-
ставник од Министерството. 

Управниот одбор на детска градинка на општината 
во Градот Скопје, основана од општината во Градот 
Скопје е составен од седум члена, и тоа: двајца прет-
ставници од основачот, еден претставник од Градот 
Скопје, еден претставник од установата, двајца прет-
ставници од родителите на децата  и еден претставник 
од Министерството. 

Управниот одбор на детско одморалиште на Градот 
Скопје основано од Градот Скопје е составен од седум 
члена и тоа: тројца претставници од основачот, еден 
претставник од установата, двајца претставници од ро-
дителите на децата и еден претставник од Министерс-
твото.       

Претставниците на основачот на  јавна детска гра-
динка основана од општината и општината во Градот 
Скопје ги именува и разрешува советот на општината и 
советот на општината во Градот Скопје, а на јавно дет-
ско одморалиште основано од општината ги именува и 
разрешува советот на општината.  

Претставниците на основачот на  јавно детско од-
моралиште основано од Градот Скопје ги именува и 
разрешува Советот на Градот Скопје.  

Претставникот на Градот Скопје  во управниот од-
бор од ставот 9 на овој член го именува и разрешува 
Советот на Градот Скопје. 

Претставникот на установата го именува и разре-
шува стручниот совет на установата, врз основа на 
стручност и компетентност, по постапка пропишана со 
статутот на установата. 

Претставниците од родителите на децата ги имену-
ва и разрешува советот на родители на установата. 

Претставникот на Министерството го именува и 
разрешува министерот. 

Претставниците од основачот, Градот Скопје, од 
Министерството  и од родителите  не можат да бидат 
именувани од редот на вработените во установата. 

Член 97 
Членовите на управниот одбор се именуваат за пер-

иод од четири години. 
Управниот одбор донесува одлука со мнозинство 

гласови од вкупниот број членови на одборот. 
Со управниот одбор раководи претседател кој се 

избира од редот на членовите на одборот. 
Начинот на работа на управниот одбор се уредува 

со статут. 
 

Член 98 
Управниот одбор на јавна детска градинка : 
- донесува статут на јавната детска градинка; 
- предлага годишна програма за работа и извештај 

за работа до советот на општината и на општината во 
Градот Скопје;   

- предлага финасиски план до советот  на општина-
та  и  на општината во  Градот Скопје;  

- предлага годишна сметка до советот  на општина-
та и на општината во Градот  Скопје;       

- објавува јавен оглас за избор на директор на јавна-
та детска градинка;  

- врши интервју со кандидатите за директор; 
- предлага на градоначалникот на општината и на 

градоначалникот на општината во Градот Скопје  еден 
кандидат од пријавените кандидати на објавениот јавен 
оглас за избор  на директор;  

- донесува акт за организација и систематизација на 
работата на установата на кој согласност дава советот 
на општината и  на општината во Градот Скопје; 

-  одлучува по приговори и жалби на вработените; 
-  одлучува по жалби на корисниците на услугите и 
-  разгледува и одлучува и за други работи утврдени 

со закон и статут. 
                                                    

Член 98-а 
Управниот одбор на јавното детско одморалиште  

основано од  општината и Градот Скопје: 
-  донесува статут на јавното детско одморалиште; 
- предлага годишна програма за работа и  извештај 

за работа до советот на општината и на Градот Скопје;   
- предлага финасиски план до советот  на општина-

та  и  на  Градот Скопје;  
- предлага годишна сметка до советот  на општина-

та и на Градот  Скопје;       
- објавува јавен оглас за избор на директор на јав-

ното детско одморалиште; 
-  врши интервју со кандидатите за директор; 
- предлага на градоначалникот на општината и на 

Градот Скопје  еден кандидат од пријавените кандида-
ти на објавениот јавен оглас за избор  на директор;  

- донесува акт за организација и систематизација на 
работата на установата на кој согласност дава советот 
на општината и Градот Скопје; 

-  одлучува по приговори и жалби на вработените; 
-  одлучува по жалби на корисниците на услугите и 
-  разгледува и одлучува и за други работи утврдени 

со закон и статут. 
 

Член 98-б 
Управниот одбор на јавната установа за деца   осно-

вана од Владата: 
- донесува статут на јавната установа за деца; 
- предлага годишна програма за работа и  извештај 

за работа до Министерството;   
- предлага финасиски план до Министерството;  
- предлага годишна сметка до Министерството;       
- распишува јавен оглас за именување на директор 

на јавната установа за деца; 



Стр. 24 - Бр. 170 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 декември 2010 
 

- донесува акт  за организација и систематизација 
на работата на установата на кој согласност дава Ми-
нистерството; 

-  одлучува по приговори и жалби на вработените; 
- одлучува по жалби на корисниците на услугите и 
- разгледува и одлучува и за други работи утврдени 

со закон и статут. 
  

Член 99 
Управувањето во приватната установа го утврдува 

основачот согласно со закон. 
 

2. Орган на раководење 
 

Член 100 
Со јавна установа за деца раководи директор на 

установата, како орган на раководење. 
За директор на јавна детска градинка може да биде 

избрано лице кое покрај општите услови утврдени со 
закон и условите утврдени во членот 90 на овој закон 
се со високо образование и ги исполнуваат условите 
утврдени во членот 84 од овој закон за воспитувач, за  
стручен работник, за стручен соработник, лице со завр-
шен филолошки факултет- наставна студиска програма  
и специјалистички студии за предучилишни педагози, 
правник и економист со високо образование и над че-
тири години работно искуство по дипломирањето. 

За директор на јавно детско одморалиште може да 
биде именувано, односно избрано лице кое покрај оп-
штите услови утврдени со закон и условите утврдени 
во членот 90 на овој закон има завршено високо обра-
зование и над четири години работно искуство по дип-
ломирањето. 

Кандидатот за директор на јавната установа за деца 
задолжително доставува и програма за работа на јавна-
та установа. 

Директорот на јавна установа за деца основана од 
Владата го именува и разрешува министерот. 

Директорот од ставот 5 на овој член се именува врз 
основа на јавен оглас. 

Јавниот оглас се распишува најдоцна 30 дена пред 
истекот на мандатот на директорот на јавната установа 
за деца основана од Владата. 

Доколку јавниот оглас не се распише во рокот утвр-
ден во ставот 7 на овој член, јавниот оглас го распишу-
ва Министерството. 

Директорот на  јавна детска градинка го избира  и 
разрешува градоначалникот на општината и на општи-
ната во градот Скопје. 

Директорот на јавно детско одморалиште основано 
од општината и градот Скопје го избира и разрешува 
градоначалникот на општината и на градот Скопје. 

Директорот на јавната установа за деца се избира, 
односно  именува за време од четири години. 

По истекот на рокот од ставот 11 на овој член, исто-
то лице може повторно да биде избрано односно, име-
нувано за директор. 

  
Член 101 

Директорот на јавната детска градинка, односно на 
јавното детско одморалиште основано од општината  и 
Градот Скопје ја организира и раководи со работата на 
установата, самостојно донесува одлуки од делокругот 
на неговата надлежност и актите на установата,  ја за-
стапува установата пред трети лица и е одговорен за 
законитоста и работата во установата. 

Во остварувањето на обврските и раководењето од 
ставот 1 на овој член директорот: 

- ја предлага годишната програма за работа и презе-
ма мерки за нејзино реализирање; 

- ги извршува одлуките на управниот одбор; 

- одлучува за засновање и престанок на работен од-
нос на работници за вршење на дејноста, согласно со 
закон, актите на установата и колективниот договор; 

- врши распоредување на работници; 
- поднесува извештај за работа на установата во те-

кот на годината до управниот одбор и основачот; 
- поднесува извештај за реализација на годишната 

програма за работа до управниот одбор, основачот и 
Министерството; 

- поднесува извештај за реализација на материјално 
- финансиското работење на установата до управниот 
одбор и до основачот и е одговорен за материјално-фи-
нансиското работење; 

- поднесува извештај за реализација на програмите 
до управниот одбор, основачот и Министерството  и 

- врши други работи предвидни со закон, статут и 
други акти на установата. 

                                       
Член 101-а 

Директорот на јавната установа за деца  основана 
од Владата ја организира и раководи со работата на 
установата, самостојно донесува одлуки од делокругот 
на неговата надлежност и актите на установата,  ја за-
стапува установата пред трети лица и е одговорен за 
законитоста и работата во установата. 

Во остварувањето на обврските и раководењето од 
ставот 1 на овој член, директорот: 

- ја предлага годишната програма за работа и презе-
ма мерки за нејзино реализирање; 

- ги извршува одлуките на управниот одбор; 
- одлучува за засновање и престанок на работен од-

нос на работници за вршење на дејноста, согласно со 
закон, актите на установата и колективниот договор; 

- врши распоредување на работници; 
- поднесува извештај за работа на установата во те-

кот на годината до управниот одбор и Министерство-
то; 

- поднесува извештај за реализација на годишната 
програма за работа до управниот одбор и Министерс-
твото; 

- поднесува извештај за реализација на материјално 
- финансиското работење на установата до управниот 
одбор и до Министерството и е одговорен за матери-
јално-финансиското работење; 

- поднесува извештај за реализација на програмите 
до управниот одбор, и Министерството  и 

- врши други работи предвидени со закон, статут и 
други акти на установата. 

 
Член 101-б 

Градоначалникот, три месеци пред истекот на ман-
датот на постојниот директор, донесува одлука управ-
ниот одбор да објави јавен оглас за избор на директор. 

Во објавениот јавен оглас во јавните гласила се 
утврдуваат условите кои треба да ги исполнува канди-
датот за директор, потребната документација,  времето 
на траење на јавниот оглас и  рокот во кој ќе се изврши 
изборот.  

Пријавените кандидати ги доставуваат потребните 
документи согласно со огласот до управниот одбор. 

Пристигнатите документи ги прегледува тричлена 
комисија избрана од управниот одбор чиј состав и над-
лежност се утврдува со статутот на јавната установа. 

Комисијата е должна во рок од пет дена по завршу-
вањето на огласот да ги разгледа пристигнатите доку-
менти. 

На кандидатите кои не ги исполнуваат условите 
предвидени во огласот им се враќаат документите со 
образложение. 
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Управниот одбор може да побара дополнителни до-
кументи од кандидатите кои ги исполнуваат условите, 
согласно со одредбите во статутот на установата. 

Управниот одбор врши интервју со кандидатите  
кои ги исполнуваат условите. 

Управниот одбор во рок од седум  дена од изврше-
ниот разговор со кандидатите  на  градоначалникот  му 
предлага еден кандидат  за избор на директор. 

Градоначалникот во рок од 15 дена од денот на до-
бивањето на предлогот, врши избор на директор. 

Доколку градоначалникот во рокот утврден во став 
10 од овој член не избере  директор, должен е во рок од  
три дена да го извести  управниот одбор. 

Управниот одбор  во рок од седум дена од денот на 
приемот на известувањето, на градоначалникот му 
предлага еден кандидат за избор на  директор. 

Градоначалникот е должен во рок од пет дена од 
денот на добивање на предлогот да го избере  кандида-
тот предложен од управниот одбор. 

Кандидатите кои не се избрани, во рок од осум дена 
од денот на приемот на одлуката на градоначалникот 
имаат право на жалба во однос на спроведувањето на 
постапката на избор до второстепената комисија на 
Владата надлежна за решавање на прашања од областа 
на работните односи. 

Против одлуката на Комисијата од ставот 14 на овој 
член кандидатот има право на тужба до надлежниот ос-
новен суд. 

 
Член 102 

Директорот на јавна установа за деца може да биде 
разрешен: 

- на лично барање; 
- ако не го спроведува законот и општите акти до-

несени согласно со закон; 
- ако не ја остварува годишната програма за работа 

на установата; 
- ако по негова вина е нанесена штета на децата, на 

нивните родители или старатели, на установата, на ос-
новачот или на државата; 

- ако дозволи исплаќање на средства кои не се утвр-
дени во годишниот финансиски план на установата; 

- ако дозволи организирање на дејноста, спротивно 
на закон, општите акти донесени согласно со закон и 
годишната програма за работа и  

- во други случаи утврдени со закон. 
 

Член 102-а 
Доколку постојат одредени сознанија за постапува-

ње на директорот согласно одредбите од членот 102  
алинеи 2, 3, 4, 5 и 6 управниот одбор на јавната устано-
ва основана од општината и Градот Скопје, односно 
управниот одбор на јавната детска градинка, свикува 
седница на која се донесува заклучок во писмена фор-
ма кој се доставува до директорот. 

Директорот има право во рок од седум дена од при-
емот да се изјасни за наводите во заклучокот. 

Доколку управниот одбор на установата од ставот 1 
на овој член не го прифати изјаснувањето на директо-
рот, свикува седница во рок од три дена и во присуство 
на претставник од научна или специјализирана стручна 
установа, односно стручен орган во зависност од видот 
на постапувањата од ставот 1 на овој член наведени во 
алинеите 2, 3, 4,5 и 6 врши ислушување на директорот.  
Претставникот дава мислење за оправданоста за разре-
шување на директорот. 

Доколку управниот одбор оцени дека е неопходно,  
во рок од седум дена доставува предлог за разрешува-
ње на директорот до градоначалникот. 

Градоначалникот е должен во рок од пет  дена од 
денот  на  добивање на предлогот од управниот одбор 
да го разреши директорот. 

Резрешениот директор, во рок од 15 дена од денот 
на приемот на одлуката на градоначалникот има право 
на жалба во однос на спроведувањето на постапката до 
второстепената комисија на Владата надлежна за реша-
вање на прашања од областа на работните односи. 

Против одлуката на Комисијата  од ставот  6 на овој 
член, разрешениот директор има право на тужба до 
надлежниот основен суд. 

 
Член 102-б 

Градоначалникот, во рок од три дена од денот на 
разрешувањето на директорот, именува вршител на 
должноста директор од редот на вработените на уста-
новата  кој ги исполнува условите за директор  и  кој ги 
врши работите на директор  до именување на нов дире-
ктор, најмногу до шест месеци од денот на неговото 
именување. 

 
Член 102-в 

Доколку директорот на јавна установа за деца осно-
вана од Владата  биде разрешен пред истекот  на ман-
датот или предвремено ќе му престане мандатот, како 
и во случај кога не е избран за директор, министерот 
именува вршител на должноста директор од редот на 
вработените на установата кој ги исполнува условите 
за директор и кој ги врши работите на директор до 
именување на нов директор, но не подолго од шест  ме-
сеци од денот на неговото именување. 

 
Член 102-г 

Доколку директорот е разрешен по основ на поста-
пувањата наведени во членот 102 алинеи 2, 3, 4, 5 и 6,  
на директорот му престанува работниот однос. 

  
Член 103 

Раководењето во приватната установа го уредува 
основачот согласно со закон раководејќи се од принци-
пите и потребите на установата за деца и корисниците 
на услугите. 

 
3. Стручни органи 

 
Член 104 

Стручен орган во јавна установа за деца е стручен 
совет. 

Стручниот совет го сочинуваат сите работници кои 
вршат стручна работа и ја остваруваат дејноста во 
установата и директорот. 

Со стручниот совет раководи директорот. 
Стручниот совет: 
- утврдува стручни основи за остварување на про-

грамата за работа; 
- дава мислење и предлози до директорот во поглед 

на организацијата за работа и условите за работа; 
- именува и разрешува претставник на јавната уста-

нова за деца во управниот одбор на јавната установа за 
деца од редот на работниците кои вршат стручни рабо-
ти и 

- врши и други работи утврдени со статутот. 
Во јавната установа за деца може да се формираат и 

други стручни тела утврдени со статутот на установата. 
 

4. Орган за внатрешна контрола 
 

Член 104-а 
За вршење внатрешна контрола на работењето на 

установите за деца основачот формира орган за надзор. 
Органот за надзор го сочинуваат три до пет члена 

именувани од основачот. 
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Членовите на органот за надзор се избираат со ман-
дат во траење од четири години. 

За членови на органот за надзор можат да бидат 
именувани  лица кои немаат засновано работен однос 
во установата, имаат високо образование и поседуваат 
знаење и искуство од дејноста на  установата. 

Органот за надзор го свикува и со неговата работа 
раководи претседателот, кој го избираат членовите на 
органот за надзор од своите редови. 

Органот за надзор своите одлуки ги донесува со 
мнозинство гласови од вкупниот број на членови.  

 
Член 104-б 

Органот за надзор врши контрола на материјално - 
финансиското работење на установата, користењето и 
располагањето на средствата на установата  и за наоди-
те доставува извештај до основачот, Министерството, 
управниот одбор и директорот на установата. 

Бројот на членовите на органот за надзор, начинот 
на работа,  условите и начинот на престанок на манда-
тот на членовите на органот за надзор пред истекот на 
мандатот  се утврдуваат со статутот на установата. 

  
5. Други органи 

 
Член 105 

Во јавната установа за деца се формира совет на ро-
дители избран од редот на родителите на децата. 

Советот на родителите го следи, разгледува и дава 
мислење за остварувањето на дејноста на установата. 

Работата, бројот на членовите, начинот на избор и 
организацијата на советот на родителите се утврдува 
со статут. 

 
Х. ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Член 106 

Во установа за деца се води евиденција и докумен-
тација. 

Евиденција и документација се води и за правата за 
заштита на децата. 

Начинот на водењето на евиденцијата и документа-
цијата, како и содржината и формата на евиденцијата и  
документацијата ги пропишува министерот. 

Во детската градинка се води педагошка докумен-
тација и педагошка евиденција за воспитно образовни-
те активности.  

Педагошката документација во смисла на овој за-
кон ја опфаќа главната книга  на децата и претставува 
документ од трајна вредност. 

Педагошката евиденција опфаќа: дневник за работа 
на градинката, дневник за работа на воспитната група, 
планирање и подготвување на воспитно - образовната 
работа и досие на детето. 

Педагошката документација во детската градинка 
се води на македонски јазик со употреба на кирилско  
писмо.  

За припадниците на заедниците кои воспитно-обра-
зовните активности ги изведуваат на јазикот на соод-
ветната заедница,  педагошката документација се води 
на македонски јазик со употреба на неговото кирилско 
писмо и на јазикот и на писмото на кој се изведува вос-
питно  образовна активност. 

Дневникот за работа се води на јазикот и писмото 
на кој се изведува воспитно - образовна активност. 

Формата и содржината, како и начинот на водењето 
на педагошката документација и евиденција ги пропи-
шува министерот.  

Евиденција на лица кои повремено чуваат деца 
 

Член 107 
Согласно со членот 49 став 3 на овој закон, за лица-

та кои повремено чуваат деца во домашни услови,  дет-
ската градинка води евиденција.  

Евиденцијата на лица кои повремено чуваат деца во 
домашни услови ги содржи следниве податоци: 

- име, презиме, адреса, број на телефон на кој лице-
то може да се најде; 

- датум на раѓање; 
- пол; 
- единствен матичен број на граѓаните; 
- формално образование; 
- посебни  знаења; 
- доказ за здравствената состојба и 
- доказ дека не му е изречена мерка на безбедност, 

забрана на вршење професија, дејност или должност. 
Лицето кое повремено чува деца во домашни усло-

ви, се брише од евиденцијата после престанување на 
важноста на договорот од член 49 став 3 на овој  закон 
или доколку со правосилно решение му е забрането вр-
шење на оваа дејност. 

Министерството води евиденција на лицата на кои 
им било забрането повремено чување на деца во до-
машни  услови, со што се спречува можноста тие лица 
повторно да чуваат деца. 

Евиденцијата од став 4 на овој член ги содржи 
следниве податоци: 

- име, презиме и адреса; 
- датум на раѓање и 
- правна основа за  забрана за повремено чување на 

деца во домашни услови. 
Податоците од евиденцијата се тајни и можат да се 

доставуваат само на детската градинка. 
 

XI. ПРИРАЧНИЦИ И ДЕТСКИ СПИСАНИЈА 
 

Член 108 
Во установа за деца се употребуваат прирачници 

како воспитно образовни материјали за реализација на 
активностите од страна на згрижувачко воспитниот ка-
дар, како и детски списанија кои се во функција на 
истите активности. 

Припадниците на заедниците кои воспитно - обра-
зовните активности ги изведуваат на јазикот на при-
падниците на другите заедници, употребуваат прирач-
ници и детски списанија  на јазикот на соодветната за-
едница. 

Решение за одобрување и употреба на прирачници-
те и детските списанија донесува министерот, по прет-
ходно мислење на Педагошката служба, односно спе-
цијализирана стручна установа. 

 
XII. ФИНАНСИРАЊЕ 

 
Член 109 

Средства за финансирање на заштитата на деца се 
обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.  

Со средствата од став 1 на овој член се финансираат: 
- правата за заштита на децата; 
- дејноста на јавните установи за деца основани од 

Владата; 
- изградба, одржување и опремување на објектите 

на јавните установи за деца основани од Владата и  
- програмски активности во одредени облици за 

унапредување и развој на дејноста и друго. 
Со средствата за финансирање на заштитата на де-

цата управува и располага Министерството. 
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Распределбата на средствата на јавните установи за 
деца основани од Владата ги врши министерот со ре-
шение. 

Министерот со акт пропишува критериуми и начин 
на распределба на средствата по корисници. 

Министерот може со решение да го запре и да бара 
враќање на доделените средства ако истите се користат 
спротивно на намената за која се дадени. 

Средства за финансирање на заштитата на децата  
се обезбедуваат и од буџетот на општината, буџетите 
на општините во Градот Скопје и буџетот на Град 
Скопје во согласност со одредбите на овој закон. 

Со средствата од буџетот на општината и буџетот  
на  Градот Скопје се финансираат: 

- дејноста на јавните  детски одморалишта основа-
ни од општината  и Градот Скопје; 

- изградба, одржување и опремување на објектите 
на јавните детски одморалиша; 

- програмски активности во одредени облици за 
унапредување и развој на дејноста и др. 

Со средствата од буџетот на општината и буџетите 
на општините во Градот Скопје се финансираат: 

- дејноста на јавните детски градинки; 
- изградба, одржување и опремување на објектите 

на јавните детски градинки; 
- програмски активности во одредени облици за 

унапредување и развој на дејноста и друго. 
 

Член 110 
Средствата од Буџетот на Република Македонија за 

финансирање за заштитата на децата се обезбедуваат 
врз основа на Програмата за развој на дејноста за за-
штитата на децата. 

Средства од Буџетот на општината, буџетите на оп-
штините во Градот Скопје и буџетот  на  Град  Скопје   
за финансирање на заштитата на децата се обезбедува-
ат врз основа на развојната програма за заштита на де-
цата на општината, општината во Градот Скопје и на 
Градот Скопје  на начин и постапка утврдени  со Зако-
нот за финансирање на единиците на локалната самоу-
права и со овој закон. 

Средствата за финансирање на јавните детски гра-
динки се обезбедуваат од Буџетот на Република Маке-
донија на начин и постапка утврдени со закон. 

Средствата од ставот 3 на овој член се распределу-
ваат на општините и на општините во Градот Скопје 
по пат на блок дотации и наменски дотации согласно 
со закон.  

Општината и општината во Градот Скопје средс-
твата од ставот  4  на овој член ги распределува на јав-
ните детски градинки на своето подрачје за обезбеду-
вање на реализација на згрижувањето и воспитанието 
на децата од предучилишна возраст во согласност со 
утврдените стандарди и нормативи за вршење на дејно-
ста, во согласност со овој закон. 

Општината и општината во Градот Скопје може да 
ја дополни добиената блок дотација, односно наменска 
дотација за подигнување на стандардот и квалитетот на 
објектите и услугите на јавните детски градинки со 
средства од сопствени извори од буџетот на општината 
и буџетот на општината во Градот Скопје, освен за 
платите на вработените во јавните детски градинки. 

 
Член 111 

Средствата за финансирање за заштитата на децата 
може да се обезбедуваат и од: 

- фондации, подароци, легати, завештанија, средс-
тва по основа на солидарност во пари и натура и други 
извори во согласност со закон. 

Средствата од ставот 1 на овој член се користат на-
менски. 

Член 112 
Јавната установа за деца може да обезбедува средс-

тва и од: 
- корисниците; 
- продажба на сопствени производи и услуги и 
- други извори согласно со закон. 
Јавната установа за деца може да остварува средс-

тва и по основа на вршење други облици и форми, од-
носно со вршење на услуги од повисок квалитет од 
утврдениот со стандардите и нормативите од член 71 
став 3 на овој закон. 

Разликата во цената на услугата од повисок квали-
тет утврдена во ставот 2 од овој член паѓа на товар на 
родителот - корисник на услугата. 

 
Член 113 

Јавната установа за деца со општ акт го уредува на-
чинот на стекнување и распоредување на средствата по 
основа на вршење на услуги од повисок квалитет и на 
продажба на сопствени производи. 

Јавната установа за деца, средствата стекнати по ос-
нова од став 1 на овој член ги издвојува на посебна 
сметка за сопствени приходи. 

На актот од став 1 на овој член согласност дава Ми-
нистерството за јавна установа за деца основана од 
Владата, а советот на општината и на Градот Скопје за 
јавната установа за деца основана од општината и Гра-
дот Скопје, односно советот на општината и на општи-
ната во Градот Скопје за јавна детска градинка.  

 
Член 113-а 

Приватната установа за деца остварува приходи од: 
- наплата на услуги од корисниците и 
- други извори согласно со закон. 
 

Член 113-б 
Физичко и правно лице кое врши одредени работи 

од дејноста на згрижување и воспитание на деца сог-
ласно со член 59-а на овој закон, остварува приходи од: 

- наплата на услуги од корисниците и 
- други извори согласно со закон. 
 

Член 114 
Јавна установа за деца стекнува средства за работа 

со извршување на годишната Програма за работа во 
која е утврден видот, обемот, содржината и квалитетот 
на услугите, како и врз основа на утврдените поединеч-
ни цени. 

  
Член 115 

Цените на услугите што ги  дава јавната установа за 
деца основана од Владата и износот на надоместок на 
трошоците за престој во установа за деца што паѓа на 
товар на родителите чии деца ги користат нивните ус-
луги, ги утврдува министерот. 

Цените на услугите што ги дава јавната установа за 
деца основана од општината и Градот Скопје, односно 
од општината и општината во Градот Скопје и износот 
на надоместок на трошоците за престој во јавната  
установа за деца што паѓа на товар на родителите чии 
деца ги користат нивните услуги, ги утврдува советот 
на основачот  на предлог на управниот одбор  на јавна-
та установа за деца.  

Основа за уплата на родителите  е цената на програ-
мата во која е вклучено детето. 

Со стандардите и нормативите за вршење на дејно-
ста ќе се утврдат нормативи, мерила и критериуми за 
утврдување на надоместок - цена на услугите  на јавна-
та установа за деца. 
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Цените на услугите за квалитетот повисок од утвр-
дениот со стандардите и нормативите ги определува 
установата за деца со претходна согласност на мини-
стерот за јавна установа за деца основана од Владата, а 
советот на општината и на Градот Скопје за јавна уста-
нова за деца основана од општината и Градот Скопје, 
односно советот на општината и на општината во Гра-
дот Скопје. 

Цените на услугите во приватните установи за деца 
ги определува органот определен од основачот. 

Цените на услугите кои ги даваат физичките лица 
кои вршат работи од дејноста згрижување и воспита-
ние на деца како професионална дејност ги определува 
физичкото лице. 

Цените на услугите кои ги даваат правните лица од 
членот 59-г на овој закон ги определува органот опре-
делен од основачот. 

 
Член 116 

Министерството во јавната установа за деца врши 
контрола на вистинитоста на податоците кои јавната 
установа ги доставува до Министерството, како и на 
законитоста и правилноста на користењето на средс-
твата од Буџетот на Република Македонија и средства-
та обезбедени од други извори. 

Советот на општината и советот на Градот Скопје, 
односно советот на општината  и советот на општината 
во Градот Скопје врши контрола на законитоста и пра-
вилноста на користењето на средствата од буџетот на 
основачот на јавната установа за деца и средствата 
обезбедени од други извори. 

 
XIII. НАДЗОР 

 
Член 117 

Министерството врши надзор над спроведувањето 
на овој закон. 

Министерството може да запре од извршување 
општ акт на установа за деца ако не е во согласност со 
Уставот и закон и во рок од 15 дена ќе покрене постап-
ка пред Утавниот суд на Република Македонија за оце-
на на уставноста и законитоста на истиот. 

Министерството по правото на надзор може да уки-
не конечно решение за правата за заштита на децата 
утврдени со овој закон, ако утврди дека со него е по-
вреден овој закон. 

По укинувањето на решението од став 3 на овој 
член органот кој го донел решението е должен веднаш 
да го запре неговото извршување. 

  
Член 118 

Министерството има право и должност да забрани 
на правно и физичко лице вршење на дејност, ако врз 
основа на извршениот надзор, утврди дека повеќе не се 
исполнети пропишаните услови за вршење на дејноста 
или дејноста се врши на штета на корисниците, а кон-
статираните недостатоци правното и физичкото лице 
не ги отстрани во рокот определен од Министерството. 

Против решението за забрана на вршење на дејно-
ста може да се изјави жалба до Комисијата на Владата 
во рок од 15 дена од денот на приемот на решението. 

 
Член 119 

По конечноста на решението од членот 118 на овој 
закон, Министерството  ќе и предложи на Владата да го 
одземе одобрението од членот 77 став 1 на овој закон, а 
кога се работи за јавна установа основана од Владата ќе 
и предложи донесување на одлука за престанок на јавна-
та установа за деца, односно ќе му предложи на советот 
на општината и на Градот Скопје, донесување на одлука 

за престанок на јавното детско одморалиште основано 
од општината и Градот Скопје, односно на советот на 
општината  и на општината во Градот Скопје  кога се ра-
боти за јавна  детска градинка. 

 
Член 119-а 

При вршењето на надзорот над работата на органите 
на општината, општината во Градот Скопје и на Градот 
Скопје,  Министерството  ги врши следните работи:   

- ја следи законитоста на работата на органите  на 
општината, општината во Градот Скопје и на Градот 
Скопје и презема мерки и активности и поднесува ини-
цијативи за остварување на надлежностите на општи-
ната и на Градот Скопје во согласност со  овој  закон;   

- оценува дали органите на општината, општината 
во Градот Скопје и на Градот Скопје обезбедуваат над-
лежностите на општината, општината во Градот Скопје 
и на Градот Скопје да се извршуваат согласно со стан-
дардите и постапките утврдени со  овој закон;    

- им укажува на органите на општината, општината 
во Градот Скопје и на Градот Скопје на пречекорува-
њето на нивните надлежности утврдени со овој закон и 
друг пропис и им предлага  соодветни мерки за надми-
нување на таквата  состојба; 

- укажува на определени материјални и процеду-
рални недостатоци во работата на органите на општи-
ната,општината во Градот Скопје и на Градот Скопје, 
кои би можеле да го оневозможат вршењето на работи-
те од јавен интерес од областа на заштита на децата од 
локално значење; 

- дава препораки за доследно спроведување на над-
лежностите на општината, општината во Градот Скопје  
и на Градот Скопје во рамките на овој закон на барање 
на органите на општината, општината во Градот Скоп-
је и на Градот Скопје;    

- го следи навременото донесување на прописите на 
општината, општината во Градот Скопје и на Градот 
Скопје;    

- поднесува иницијативи и предлози до општината, 
општината во Градот Скопје и Градот Скопје доколку 
констатира неспроведување на овој закон како судир 
на надлежностите меѓу органите на општината, општи-
ната во Градот Скопје и  на Градот Скопје;    

- ја следи законитоста на решенијата што градона-
чалникот ги донесува во решавањето на поединечните 
права, обврски и интереси на физичките и правните ли-
ца и презема мерки во согласност со овој  закон;   

- дава мислење и стручна помош  по  предлог на  
прописите на општината, општината во Градот Скопје 
и на Градот Скопје на барање на органите  на општина-
та, општината во Градот Скопје и на Градот Скопје;    

- го следи остварувањето на јавноста во работата на  
органите на општината, општината во Градот Скопје и 
на Градот Скопје во остварувањето на нивните надлеж-
ности утврдени со овој закон, особено од аспект на ре-
довно, навремено, вистинито и потполно известување 
на граѓаните;    

- го следи остварувањето на претходниот надзор на 
прописите на општината, општината во Градот Скопје 
и на Градот Скопје и    

- навремено ги известува органите на општината, 
општината во Градот Скопје и на Градот Скопје за  
констатираните  состојби во нивната работа  и за презе-
мените мерки при вршењето на надзорот.   

 
Член 119-б 

Доколку и покрај укажувањата и преземените мер-
ки и активности органите на општината, општината во 
Градот Скопје и на Градот Скопје   не го обезбедат из-
вршувањето на работите кои со  овој закон се утврдени 
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како нејзина надлежност и за чие извршување е одго-
ворна општината, општината во Градот Скопје и  Гра-
дот Скопје, по сила на  овој закон и се одзема  вршење-
то на соодветната надлежност. 

Вршењето на одземените работи го презема Мини-
стерството, но најмногу до една година од денот од 
нивното преземање. 

Министерството, вршењето на работите од надлеж-
ност на општината, општината во Градот Скопје и на 
Градот Скопје ги врши во име и за сметка на општина-
та и на Градот Скопје. 

За вршењето на работите од надлежност на општи-
ната, општината во Градот Скопје и на Градот Скопје  
од ставот 2 на овој член, се известува органот на др-
жавната управа надлежен за вршење на работите во об-
ласта на локалната  самоуправа и органот на државната  
управа надлежен за вршење на работите во областа на 
финансиите. 

 
Член 120 

Над извршувањето на стручната работа во дејноста  
заштита на децата се врши стручен надзор. 

Со надзорот на стручната  работа се утврдува дали 
стручната работа за  остварување на заштитата на деца-
та е заснована на современи, научни и стручни  методи 
и достигнувања за тој  вид на дејност и дали таа се ор-
ганизира  на најцелисходен и најефикасен начин. 

Со надзорот на стручната работа се дава и непо-
средна стручна помош. 

 
Член 121 

Надзор над стручната работа во остварувањето, 
згрижувањето, воспитанието, престојот, негата, исхра-
ната како и на мерки и активности утврдени во членот 
41 од овој закон и одмор и рекреација, врши Мини-
стерството над остварувањето на образовната работа 
Министерството за образование и наука, а над здрав-
ствената заштита Министерството за здравство. 

Надзор над стручната работа се врши најмалку ед-
наш во годината. 

Извештај за извршениот надзор за јавна установа за 
деца основана од Владата над стручната работа се до-
ставува во рок од 15 дена по изршениот надзор до уста-
новата во која е извршен надзорот, до Министерството 
и органот кој дал согласност за водење надзор, односно 
и на основачот ако установата е приватна или основана 
од општината и Градот Скопје, односно од општината 
и општината во Градот Скопје, како и на физичкото и 
правното лице кое врши одредени работи од дејноста 
згрижување и воспитание на децата. 

 
Член 122 

Установата за деца е должна да овозможи вршење 
на стручен надзор. 

 
XIII-а. ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

 
Член 122-а 

Министерството врши инспекциски надзор над 
спроведувањето и примената на овој закон и другите 
прописи што се однесуваат на заштитата на децата, над 
установите за деца како и над  другите правни и физич-
ки лица кои вршат одредени работи од дејноста згри-
жување и воспитание на деца (во натамошниот текст: 
дејноста). 

Инспекцискиот надзор опфаќа: 
- надзор над применувањето и спроведувањето на 

овој закон, како и на другите прописи и акти донесени 
врз основа на овој закон; 

- надзор над остварувањето на правата за заштита 
на децата и исполнување на обврските на корисниците, 
утврдени со овој закон, 

- надзор над евиденцијата, документацијата и изве-
штаите за работа за правата за заштита на децата,  

- надзор над исполнетоста на условите кои се одне-
суваат на просторот, опремата, кадарот, групите, деца-
та, на установите за деца, во други просторни услови, 
во домашни услови, на правните и физичките лица кои 
вршат одредени работи од дејноста; 

- надзор над управување и раководење со установи-
те за деца основани од Владата и приватните установи 
за деца;    

- надзор над евиденцијата, документацијата и изве-
штаите за работа на установите, правните и физичките 
лица кои вршат одредени работи од дејноста и на извр-
шителите во дејноста од заштита на децата, освен на 
педагошката евиденција и педагошката документација; 

- реализација на програмите и другите пропишани 
стандарди и нормативи со кои се уредува дејноста во 
установите за деца, освен за воспитно-образовната деј-
ност; 

- контрола на средствата стекнати од сопствени из-
вори во установите за деца основани од Владата и  

- следење на згрижување, престој, нега и исхрана на 
децата за време на штрајк. 

 
Член 122-б 

Инспекцискиот надзор го спроведуваат овластени  
државни службеници од министерот од редот на др-
жавните службеници за заштита на децата, овластени 
за спроведување на инспекциски надзор, со високо 
образование, положен испит за државен службеник и 
најмалку три години работно искуство по полагање на 
испитот. 

Овластениот државен службеник од ставот 1 на 
овој член поседува службена легитимација, која му ја 
издава  министерот, а со која го докажува службеното 
својство, идентитетот и овластувањето за преземање 
работи од инспекцискиот надзор. 

Министерот со акт ги пропишува содржината и  
формата на образецот на легитимацијата од ставот 2 на 
овој член и на членот 122-в став 5 од овој закон, начи-
нот на нејзиното издавање, употреба и евиденцијата на 
издадените и одземените легитимации. 

 
Член 122-в 

Градоначалникот на општината, на општината во 
градот Скопје, односно на градот Скопје може да овла-
сти лице од општинската, односно администрацијата 
на градот Скопје за вршење инспекциски надзор, кое 
ги исполнува условите од членот 122-б став 1 на овој 
закон (во натамошниот текст:овластено лице). 

Овластеното лице врши надзор над: 
- постапката за основање и престанок со работа на 

јавните установи за деца основани од општината, оп-
штината во градот Скопје, односно градот Скопје;  

- условите за работа на установите за деца основани 
од општината, општината во градот Скопје, односно 
градот Скопје;  

- постапката за формирање на управните и други 
органи во јавните установи за деца основани од општи-
ната, општината во градот Скопје, односно градот 
Скопје и   

- контрола на средствата стекнати од сопствени изво-
ри во јавните установи за деца основани од општината, 
општината во градот Скопје, односно градот Скопје;   



Стр. 30 - Бр. 170 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 декември 2010 
 

Доколку градоначалникот на општината, општината 
во градот Скопје, односно на градот Скопје не овластил 
лице за вршење на работи утврдени со овој закон, истите 
ќе ги врши овластениот државен службеник од Мини-
стерството во име и на сметка на општината, општината 
во градот Скопје, односно градот Скопје, до овластува-
њето на лице од општинската администрација. 

Доколку градоначалникот на општината, општина-
та во градот Скопје, односно градот Скопје овластил 
лице за вршење на работите утврдени со овој закон, а 
истото не ги врши, во тој случај работите ќе ги врши 
овластениот државен службеник од Министерството во 
име и на сметка на општината, општината во градот 
Скопје, односно градот Скопје. 

Овластеното лице треба да поседува службена леги-
тимација, која ја издава градоначалникот. 

               
Член 122-г 

Постапката на инспекцискиот надзор, овластениот 
државен службеник, односно овластеното лице од чле-
нот 122-в став 1 на овој закон, ја покренува и води по 
службена должност, според одредбите на овој закон и 
Законот за општата  управна постапка. 

Установите, другите правни и физички лица кои вр-
шат одредени работи од дејноста се должни да овозмо-
жат вршење на надзор и на барање на овластениот др-
жавен службеник, односно овластеното лице, во рам-
ките на утврдените надлежности со овој закон, да му ги 
достават потребните податоци за вршење надзор, во 
рок од 15 дена од денот на доставувањето на барањето. 

 
Член 122-д 

Инспекцискиот надзор се врши како редовна, во-
нредна и контролна  инспекција врз основа на годишна 
програма. 

Редовниот инспекциски  надзор се спроведува нај-
малку еднаш во период од три години. 

Вонредниот инспекциски  надзор се спроведува по 
службена должност, иницијатива на корисник на услу-
га, родител, старател ,совет на родители, граѓанин, над-
лежен орган, други органи и организации и други прав-
ни лица кога постои интерес на децата, граѓанинот, ин-
терес на трети лица или општ интерес. 

Контролниот надзор се изведува по истекот на ро-
кот определен од овластениот државен службеник, од-
носно овластеното лице  за отстранување на недостато-
ците. 

 
Член 122-ѓ 

Вонредниот инспекциски надзор нема да се спрове-
де доколку од иницијативата се констатира дека: 

- постапката не е правосилно завршена, 
- претходно по истата работа  е извршен инспекци-

ски надзор и 
- од приложената документација е очигледно дека 

постапката е водена во согласност со закон и други  
прописи и спроведувањето на инспекциски надзор е во 
надлежност на друг орган. 

 
Член 122-е 

Пред да започне спроведувањето на вонредниот инс-
пекциски надзор, овластениот државен службеник, од-
носно овластеното лице во рамките на надлежностите 
утврдени со овој закон, ги презема следните активности: 

- по потреба го повикува предлагачот на барањето,  
односно иницијативата да ги дополни со потребни до-
кументи или подетално да ги образложи и 

- прави стручна процена и проверка на надлежно-
ста, обврските и одговорностите на установата,  други-
те правни  и физички лица кои вршат одредени работи 
од дејноста на заштита на децата. 

Член 122-ж 
Овластениот државен службеник, односно овласте-

ното лице во рамките на надлежностите утврдени со 
овој закон, во  спроведување на инспекцискиот надзор 
има право во секое време,  да влезе во просториите на 
установата и другите правни и физички лица кои вр-
шат одредени работи од дејноста. 

При вршењето на инспекцискиот надзор, овласте-
ниот државен службеник, односно овластеното лице 
има право да го разгледа објектот, просторот (занимал-
ните и другите простории), деловните книги, регистри-
те, евиденцијата, документацијата, исправите и списи-
те, да ги сослуша корисниците, вработените, како и 
други лица, да утврди идентитет на лице со увид во 
лична исправа, како и да преземе други работи утврде-
ни со овој закон.  

Раководното или друго овластено лице во установа-
та и другите правни и физички лица кои вршат одреде-
ни работи од дејноста, должни се на овлстаниот држа-
вен службеник, односно овластеното лице во рамките 
на утврдените надлежности со овој закон да му обезбе-
дат непречено извршување на инспекцискиот надзор и 
да му обезбедат располагање и увид во сите средства и 
потребна документација.   

 
Член 122-з 

За извршениот инспекциски надзор, утврдената со-
стојба и преземените, односно определените мерки и 
рокови за отстранување на утврдените неправилности, 
овластениот државен службеник, односно овластеното 
лице составува записник. 

Записникот од ставот 1 на овој член содржи подато-
ци за текот на надзорот, за преземените дејствија, за 
утврдената состојба и предложените мерки од овласте-
ниот државен службеник, односно овластеното лице. 

 
Член 122-s 

Доколку овластениот државен службеник, односно 
овластеното лице кој врши инспекциски надзор утврди 
дека не се применуваат законите, прописите и другите 
општи акти, донесува решение со кое  се наредува из-
вршување на определени мерки во одреден рок кој го 
определува овластениот државен службеник, односно 
овластеното лице, а кој рок не треба да биде повеќе од 
15 дена  од денот на донесувањето на решението, и тоа: 

- да нареди отстранување на констатираните недо-
статоци и неправилности. 

Записникот и решението овластениот државен 
службеник ги доставува до установата, односно до 
правното и физичкото лице кое врши одредени работи 
од дејноста  каде што е извршен надзорот и до Мини-
стерството, во рок од 15 дена од денот на извршениот 
инспекциски надзор. 

Записникот и решението овластеното лице ги до-
ставува до јавната установа за деца каде што е извршен 
надзор, до советот на општината, општината во градот 
Скопје, односно советот на градот Скопје, во рок од 15 
дена од денот на извршениот инспекциски надзор. 

Установата, односно правното и физичкото лице 
кое  врши одредени работи од дејноста, во кои е извр-
шен надзорот се должни за преземените мерки за от-
странување на недостатоците во работата наредени со 
решението да го извести надлежниот овластен државен 
салужбеник, односно овластеното лице во дадениот 
рок од денот на приемот на решението. 

 
Член 122-и 

Против решението на овластениот државен службе-
ник  може да се поднесе жалба до надлежната второ-
степена комисија на Владата во рок од осум дена од 
приемот на решението. 
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Против решението на овластеното лице може да се 
поднесе жалба до министерот во рок од осум дена од 
приемот на решението. 

Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
 

Член 122-ј 
Ако овластениот државен службеник , односно овла-

стеното лице  при вршењето на инспекцискиот надзор 
утврди дека со повреда на закон или друг пропис е сто-
рен прекршок или кривично дело, должен е веднаш да 
поднесе барање за поведување прекршочна постапка, 
односно да поднесе пријава за сторено кривично дело. 

Органот на кого му е поднесено барањето или при-
јавата од ставот 1 на овој член  за својата одлука го из-
вестува овластениот државен службеник, односно ов-
ластеното лице. 

             
Член 122-к 

Извештај за работата на овластените државни служ-
беници до министерот се поднесува најмалку двапати 
годишно. 

Извештај за работата на овластените лица до  гра-
доначалникот се поднесува најмалку двапати годишно. 

Доколку овластениот државен службеник констати-
ра дека установата за деца, односно правно и физичко 
лице кои вршат одредени работи од дејноста во опре-
делениот рок не ги остраниле недостатоците утврдени 
со решението од членот 122-ѕ став 1 на овој закон е 
должен без одлагање писмено да го извести министе-
рот ако констатира дека установата за деца, односно   
правно и физичко лице кои вршат одредени работи од 
дејноста во определениот рок не ги отстраниле недо-
статоците утврдени со решението од членот 122-ѕ став 
1 на  овој закон. 

Доколку овластеното лице констатира дека јавната 
установа за деца во определениот рок не ги остранила 
недостатоците утврдени со решението од член 122-ѕ 
став 1 на овој закон е должно без одлагање писмено да 
го извести градоначалникот и управниот одбор на уста-
новата ако констатира дека јавната установа за деца во 
определениот рок не ги отстранила недостатоците 
утврдени со решението од членот 122-ѕ став 1 на овој 
закон. 

 
Член 122-л 

Министерот врз основа на извештајот од членот 
122-к на овој закон, ќе донесе решение за: 

- забрана за работа на установа за деца и друго 
правно и физичко лице кое врши одредени работи од 
дејноста за заштита на децата, ако не добиле решение  
за вршење на дејноста од членот 73 став 1 на овој за-
кон, односно решение за издавање на дозвола за врше-
ње одредени работи од дејноста за заштита на децата 
од членовите  83-б и 83-к на овој закон, како и доколку 
повеќе не ги исполнува условите во поглед на просто-
рот, опремата и стручните и други кадри пропишани со 
овој закон и 

- преземање на други мерки за кои е овластен со 
овој или друг закон. 

Против решението од ставот 1 алинеја 1 на овој 
член може да се изјави жалба до надлежната второсте-
пена  комисија на Владата во рок од осум дена од де-
нот на приемот на решението. 

 
Член 122-љ 

Овластениот државен службеник, односно овласте-
но лице е одговорно: 

- при вршењето на надзорот со решение не нареди 
преземање на мерки и дејства кои по закон бил должен 
да ги преземе; 

- ги пречекори своите законски овластувања; 

- ја злоупотреби службената должност; 
- не поднесе пријава, односно не ги извести надлеж-

ните органи за утврдените неправилности и недослед-
ности и 

- не се легитимира пред почнувањето на вршењето 
на инспекцискиот надзор. 

Постапката за утврдување на дисциплинската одго-
ворност на овластениот државен службеник, односно 
овластено лице се води согласно со Законот за држав-
ните службеници. 

 
XIV. МАНИФЕСТАЦИИ ПОСВЕТЕНИ  

НА ДЕЦАТА 
 

Член 123 
Манифестации посветени на децата се: “Светски 

ден на детето”, “Детска недела” и “Ден на детето”. 
“Светски ден на детето” е првиот понеделник во 

месец октомври. 
“Детската недела” се одржува секоја година во пр-

вата полна недела од месец октомври и трае седум де-
на. 

“Ден на детето” е последниот ден од “Детската не-
дела”. 

Во време на траењето на манифестациите посве-
тени на децата се организираат културни, забавни, 
образовни, спортско-рекреативни, активности од об-
ласта  на екологијата и други активности посветени 
на децата. 

Активностите на манифестациите посветени на де-
цата се финансираат од средствата што  се собираат во 
времетраењето на манифестацијата. 

 
Член 124 

За време на траењето на “Детска недела” се плаќа 
посебен износ на: 

- секој продаден влезен билет за театар, кино, умет-
ничка изложба и други културни манифестации; 

- секоја поштенска пратка во внатрешниот сообра-
ќај, освен на печатени работи; 

- секој влезен билет на спортски натпревари и дру-
ги спротски  приредби; 

- секој продаден возен билет во железничкиот, 
автомобилскиот, меѓународниот, меѓуградскиот и ави-
онскиот сообраќај и 

- на секој продаден облик на електронски музички 
и видео запис, видео касета и друго, 

Од плаќањето на износот од став 1 точка 1 на овој 
член, се исклучуваат изложбите, приредбите и другите 
културни манифестации организирани од страна на 
ученици и студенти во јавни установи. 

 
Член 125 

Владата со одлука секоја година го утврдува начи-
нот на наплата на износот за “Детска недела” од членот 
124 на овој закон. 

 
XV. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 126 

Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска 
противвредност  ќе се изрече за прекршок на работода-
вецот, ако спротивно на одредбите на овој закон не да-
ва податоци или дава невистинити податоци од кои за-
виси остварувањето на право од заштита на децата или 
користењето на услугите во установите. 

Глоба во износ од 200 до 600 евра во денарска про-
тиввредност  ќе се изрече  и за одговорното  лице  во 
правното лице  за прекршок од ставот 1 на овој член. 
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Член 127 
Глоба во износ од 200 до 1.000 евра во денарска 

противвредност  ќе се изрече за прекршок на родителот 
или старателот на детето, корисник на право за зашти-
та на деца, односно корисник на услуги во установите, 
ако изјавата или барањето што ги дал содржи невисти-
нити или неточни податоци, а послужила како доказ за 
остварување на право од заштита на децата или за ко-
ристење на услуга во установа за деца. 

 
Член  128 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност  ќе се изрече за прекршок и на одго-
ворното лице во центарот за социјална работа  односно 
установата за деца  кое спротивно на одредбите на овој 
закон ќе одобри право од заштитата на децата. 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност  ќе се изрече за прекршок на директо-
рот  на центарот за социјална работа, затоа  што  не по-
стапил во согласност со членот  36 став 5 на овој закон.  

Глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска про-
тиввредност  ќе се изрече на одговорното лице во  цен-
тарот за социјална работа за неводење или несоодветно 
водење на пропишаната евиденција и документација 
(член 106 став 2), како и за непостапување по решение-
то за отстранување на констатираните недостатоци  и 
неправилности во определениот  рок (член  122-ѕ). 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност  ќе се изрече на одговорното лице во  
центарот за социјална работа за  неподнесување на из-
вештај за користењето на средствата и барање  за по-
требните средства за правата (член 39-б). 

 
Член 129 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност  ќе се изрече за прекршок на лице кое 
врши директна или индиректна дискриминација и мал-
третирање во остварувањето на правата  и облиците на 
заштита  на децата утврдени со овој закон. 

Глобата од ставот 1 на овој член  ќе се изрече и за 
установа за социјална заштита и социјална сигурност 
кои решаваат за правата утврдени со законот, како и за  
јавните установи за деца основани од Владата на Ре-
публика Македонија, јавните установи за деца основа-
ни од општина, општините во градот Скопје и приват-
ните установи за деца кои се основани од правно и фи-
зичко лице, правно лице запишано како агенција за да-
вање услуги на повик. 

Глобата од ставот 1 на овој член ќе се изрече за 
прекршок и на  физичко лице што врши одредени рабо-
ти од дејноста згрижување и воспитување на деца како 
професионална дејност доколку врши директна ди-
скриминација. 

 
Член 130 

Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок на установа 
за деца, односно физичко лице кое самостојно врши 
одредени работи од дејноста згрижување и воспитание 
на деца, како и на агенција за давање услуги на повик, 
ако: 

- организира политичко или  верско организирање и 
дејствување  и во установата односно кај физичкото 
лице или кај агенцијата се врши злоупотреба на децата 
од истите побуди, како и се врши психичко или физич-
ко малтретирање, казнување или друго нечовечко по-
стапување или злоупотреба на децата (член 9), 

- остварува програми  што не се донесени од над-
лежниот орган (членови 52 и 65), 

- остварува програми без прибавено позитивно мис-
лење (членови 53 и 65 став 3), 

- не соработува со установи од здравствената деј-
ност односно не постапува по член 58 став 1 од овој за-
кон, 

- постапи спротивно на одредбата од членот 58 став 
2 на овој закон, 

- не достави или не донесе годишна програма за ра-
бота (членови 59 и 68), 

- не ги остварува стандардите и нормативите за вр-
шење на дејноста (член 71 став 3), 

- основа установа за деца без одобрение (член 76), 
- ја наруши основната намена и функција на обје-

ктот во периодот на траење на закупот (член 83), 
- започне со работа и врши дејност, а не ги испол-

нува пропишаните услови, односно ако врши дејност 
без решение на  надлежен орган (член 73 став 1), 

- започне со работа пред добивање на дозвола за от-
почнување со работа (членови 83-б и 83-к), 

- правно лице продолжи со давање на услуга спро-
тивно на одредбите на овој закон по донесено решение 
за забрана за вршење работите од дејноста згрижување 
и воспитание на деца, односно одмор и рекреација на 
деца (членови 83 и 84),  

- не извести за престанок на работа на приватната 
установа (член 81-а), 

- физичко или правно лице не води евиденција за 
корисниците и дадените услуги ( членови 83-ѓ и 83-л);  

- изврши избор на работници спротивно на услови-
те утврдени со овој закон ( членовите од 84 до 90), 

- постапи спротивно на одредбите од членот 92 ста-
вови 1 и 2 на овој закон, 

- не ја води  пропишаната евиденција и документа-
ција или ја води спротивно на пропишаното со акт 
(член 106), 

- не ја води пропишаната евиденција (член 107), 
- користи прирачници и детски списанија за кои не-

ма решение за одобрување и употреба (член 108), 
- не ги применува утврдените цени на услуги од 

надлежен орган (член 115), 
- доставува невистинити податоци, како и незакон-

ски или неправилно ги користи средствата (член 116),  
- не овозможи вршење на надзор (членови 

117,120,121 и 122-ж),  
- не ги извршува наредените мерки и дејствија 

(член 122-s став 1) и 
- непочитување на забраната за работа на установа-

та за деца и друго правно и физичко лице кое врши 
одредени работи од дејноста и непреземање на други 
мерки од членот 122-л став 1 алинеи 1 и 2 на овој за-
кон. 

За прекршок од ставот 1 на овој член, глоба во из-
нос од 500 до 1. 000 евра  во денарска противвредност 
ќе се изрече и на раководното лице во установата од-
носно кај физичкото лице кое самостојно врши одреде-
ни работи од дејноста згрижување и воспитание на де-
ца како и кај агенцијата за давање услуги на повик.    

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра  во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок  на  вработе-
но лице во установата, ако: 

- телесно казни дете, односно психички го малтре-
тира (член 9 ), 

- ја води евиденцијата и документацијата спротивно 
на членовите  106 и 107 од овој закон и  

- користи  прирачници и детски списанија за кои 
нема решение за одобрување и употреба (член 108). 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок и на директо-
рот на јавната установа за деца ако дозволи исплаќање 
на средства кои не се утврдени со годишниот финансов 
план на установата. 
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Член 131 
Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска 

противвредност ќе се изрече за прекршок на установа 
за деца која постапува спротивно на одредбите од член 
95 на овој закон   во  поглед на започнувањето, траење-
то и завршувањето на работното време на работниците. 

Глоба во износ од  500 до 1.000 евра  во денарска 
противвредност ќе се изрече и на одговорното лице во 
установата за прекршокот од ставот 1 на овој член.       
 

Член 132 
Глоба во износ од 200 до 1 000 евра во денарска про-

тиввредност ќе се изрече за прекршок на правно лице кое 
не наплатува средства за „Детска недела” односно кое не 
го уплатува наплатениот износ (членови 124 и 125). 

Глоба во износ од 200 до 1 000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече и  на одговорното лице  на 
правното лице, за прекршок  од ставот 1 на овој член.  

 
Член 132-а 

Прекршочната постапка за прекршоците предвиде-
ни во овој закон ја води надлежниот суд. 

Пред поднесување на барање за поведување на пре-
кршочна постапка за прекршоците предвидени со овој 
закон, Министерството води постапка за порамнување 
согласно Законот за прекршоците.  

 
XVI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 133 

(Член 133 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија” бр. 98/2000) 

 
Постојните организации за згрижување и воспита-

ние на деца од предучилишна  возраст од  денот на вле-
гувањето во сила  на овој закон, продолжуваат да рабо-
тат како јавни установи за деца - детски градинки. 

Постојните:Работна организација  за одмор и рекре-
ација на деца “Младост” - Скопје, Работна организаци-
ја за одмор и рекреација на деца и младина “Илинден” 
– Гостивар, Детско одморалиште “Пелистер” - Битола, 
Претпријатие во општествена сопственост – Рекреати-
вен центар “Малешево” – Берово, Претпријатие во оп-
штествена сопственост “Мајски Цвет” – Струга, од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон продолжуваат 
да работат како  јавна установа за деца – детско одмо-
ралиште, а сезонските одморалишта продолжуваат да 
работат во рамките на организационите единици на 
Министерството за труд и социјална политика. 

 
Член 133-а 

(Член 75 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија” бр. 65/2004) 

 
Основачките права и обврски над постојните јавни 

установи за деца-детски градинки се превземаат од оп-
штините и општините во Градот Скопје на чие подрач-
је е седиштето на установата, под услови и на начин 
утврдени со овој закон. 

Според утврдената динамика за обезбедување на 
финансиски средства согласно Законот за финансира-
ње на единиците на локалната самоуправа, Владата ќе 
донесе одлука со која конкретно ќе ги утврди јавните 
установи од ставот 1 на овој член, над кои општините  
и општините во Градот Скопје ќе ги преземаат осно-
вачките права и обврски. 

Со денот на влегувањето во сила на одлуката од 
ставот 2 на овој член, вработените, архивата, опремата, 
документацијата, средствата на јавните установи од 
ставот 1 на овој член, се преземаат од установата која 
продолжува да работи како јавна установа основана од 
општината и од општината во  Градот Скопје. 

Со денот на преземањето на основачките права над 
установите од ставот 1 на овој член, општините и оп-
штините во Градот Скопје ги преземаат обврските на 
установите да им обезбедат средства за работа. 

 
Член 133-б 

(Член 75 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија” бр. 65/2004) 

  
На постојните јавни установи за деца - детски од-

моралишта може да се изврши сопственичка трансфор-
мација (во натамошен текст: приватизација). 

 
Член 133-в 

(Член 75 од Законот објавен во  „Службен весник на 
Република Македонија” бр. 65/2004) 

  
Во приватизацијата на постојните јавни установи за 

деца - детски одморалишта може да учествуваат до-
машни и странски правни и физички лица, на начин и 
под услови утврдени со овој закон. 

Во постапката на приватизација при изборот на нај-
поволен понудувач преку јавен повик, соодветно се 
применуваат одредбите од Законот за јавни набавки со 
кои се уредува отворениот повик и начинот на доставу-
вањето на понудите. 

 
Член 133-г 

(Член 75 од Законот објавен во „Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 65/2004 и член 26 од  Законот 
објавен во „Службен весник на Република Македонија” 

бр. 113/2005 ) 
  
Одлука за приватизација  на постојните јавни уста-

нови за деца - детски одморалишта донесува Владата 
на предлог на  министерот . 

Кон предлогот  се приложува: 
- програма за начинот на остварување на приватиза-

ција; 
- извештај за извршена ревизија на годишната сме-

тка од страна на државната ревизија; 
- извештај за проценетата вредност на субјектот на 

приватизација; 
- извод од Централниот регистар на Република Ма-

кедонија и 
- податоци и докази за правото на сопственост, рас-

полагање, користење и управување со недвижностите. 
                                                               

Член 133-д 
(Член 75 од Законот објавен во „Службен весник на  

Република Македонија” бр. 65/2004) 
  
Приватизацијата на постојните јавни  установи за 

деца - детски одморалишта  може да  се врши со: 
- трансформација на постојните јавни установи за 

деца - детски одморалишта во приватни установи за де-
ца - детски одморалишта и 

- трансформација на постојните  јавни установи за 
деца  - детски одморалишта во акционерски друштва. 

 
Член 133-ѓ 

(Член 75 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија” бр.  65/2004) 

  
Постојните јавни установи за деца - детски одмора-

лишта можат да се приватизираат и да се организираат, 
односно да се основаат како приватни установи за деца 
- детски одморалишта, врз основа на одлука што Вла-
дата ке ја донесе по предлог на министерот. 
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Во постапката на приватизација при изборот на нај-
поволен понудувач преку јавен повик, соодветно се 
применуваат одредбите од Законот за јавни набавки со 
кои се уредува отворениот повик и начинот на доставу-
вањето на понудите. 

 
Член  133-е 

(Член 75 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија” бр. 65/2004) 

   
Кога  постојна јавна установа за деца - детско одмора-

лиште, без ликвидација, согласно со овој закон се транс-
формира во акционерско друштво истовремено со транс-
формацијата се спроведува и постапка на приватизација. 

На трансформацијата на јавната установа од ставот 
1 на овој член во акцинерско друштво во приватна 
сопственост се применуваат одредбите од Законот за 
трговските друштва. 

 
Член 133-ж 

(Член 75 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија” бр. 65/2004) 

  
Постојните јавни установи за деца - детски одмора-

лишта продолжуваат да работат како јавни установи за 
деца - детски одморалишта основани од Владата сог-
ласно со одредбите од овој закон до завршување на 
процесот на нивната трансформација.  

 
Член 134 

(Член 134 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија” бр. 98/2000) 

 
Додатоците за деца, по влегувањето во сила на овој 

закон, ќе продолжат да се остваруваат согласно со 
одредбите од Законот за  општествена заштита на деца-
та („Службен весник на СРМ” бр.6/81, 40/87, 17/91 и 
38/91 и “Службен весник на Република Македонија” 
бр.12/93) и соодветните подзаконски акти до донесува-
њето на подзаконскиот акт од член 40 на овој закон. 

 
Член 135 

(Член 135 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија” бр. 98/2000) 

 
Сите подзаконски акти предвидени со овој закон, ќе 

се донесат во рок од шест  месеци од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

До донесувањето на подзаконските акти предвиде-
ни со овој закон, ќе се применуваат постојните подза-
конски акти, доколку се во согласност со овој закон. 

 
Член 136 

(Член 136 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија” бр. 98/2000) 

 
Детските  градинки и детските одморалишта, ќе ја 

усогласат својата организација, работење и акти со  
одредбите на овој закон во рок од шест месеци од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

До донсувањето на актите од ставот 1 на овој  член 
ќе се применуваат постојните општи акти, доколку се 
во согласност со овој закон. 

Доколку постојните општи акти не се во согласност 
со овој закон, овој закон се применува непосредно. 

 
Член 137 

(Член 137 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија” бр. 98/2000)  

Директорите на детските градинки именувани пред 
влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат да ги 
вршат своите функции до именувањето на нов орган на 
раководење, согласно со овој закон. 

Органите на управување на детските градинки из-
брани пред влегувањето во сила на овој закон, продол-
жуваат да ја вршат својата функција до изборот на нов 
орган на управување, согласно  овој закон. 

Директорите на постојните организации за одмор и 
рекреација - детски одморалишта, именувани пред вле-
гувањето во сила на овој закон, продолжуваат да ги вр-
шат своите функции до именување нов  орган на рако-
водење, согласно овој закон. 

Органите на управување на постојните организации 
за одмор и рекреација - детски одморалишта, избрани 
пред влегувањето во сила на овој закон,  продолжуваат 
да ја вршат својата функција до избор на нов орган на 
управување. 

 
Член 138 

(Член 138 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија” бр. 98/2000) 

 
Постојните забавишни групи при основните учили-

шта по влегувањето во сила на овој закон, продолжува-
ат да работат во состав на основните училишта преку 
кои обезбедуваат средства за функционирање од Ми-
нистерството за образование и наука, односно од Буџе-
тот на Републиката. 

 
Член 139 

(Член 139 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија” бр. 98/2000 и член 76 од Законот 
објавен во „Службен весник на Република Македонија” 

бр. 65/2004) 
  
Работниците со  високо, више и средно образование 

кои на денот на влегувањето во сила на овој закон не-
маат соодветен вид и степен на образование и имаат 
најмалку пет години работно искуство на соодветното 
работно место, можат и понатаму да ја вршат работата 
на работното место на кое се затечени со влегувањето 
во сила на овој закон, а другите се должни да го офор-
мат своето образование согласно со членовите од 84 до 
89 од овој закон во рок од осум години од денот на вле-
гувањето во сила на истиот. 

Доколку во рокот предвиден во став 1 од овој член 
работниците не го оформат своето образование, работ-
ниот однос ќе им престане. 

По исклучок на став 1 од  овој член, постојниот ка-
дар кој на денот на влегувањето во сила на овој закон ра-
боти во јавната детска градинка како воспитувачи и кои 
завршиле Филозофски факултет – педагошка група – на-
сока за предучилишни педагози, Филозофски факултет – 
педагошка група за еднопредметна педагогија, или Фи-
лозофски факултет – група педагогија – двопредметни 
студии, група психологија, Филолошки факултет – гру-
па македонски јазик и група  историја на книжевностите 
на народите на СФРЈ, Факултет за музичка уметност – 
наставна насока, Факултет за ликовни уметности – на-
ставна насока и Факултет за физичка култура – наставна 
насока, ако имаат завршено специјалистичка студија за 
предучилишни педагози, продолжуваат и понатаму да ги 
вршат работите на воспитувачи. 

 
Член 140 

(Член 140 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија” број 98/2000) 

 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, пре-

станува да важи Законот за општествена заштита на де-
цата („Службен весник на СРМ” бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 
38/91 и „Службен весник на Република Македонија” 
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бр.12/93), Законот за одморалиштата на децата и мла-
дината „Службен весник на СРМ” бр.22/78, 17/91 и 
38/91) и Законот за предучилишно и основно воспита-
ние и образование („Службен весник на СРМ” бр. 
19/83, 29/89, 15/90, 11/91 и „Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.14/95). 

 
Член 141 

(Член 77 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија” бр. 65/2004) 

  
Работниците кои на денот на влегувањето во сила 

на овој закон имаат најмалку четири години работно 
искуство на работно место неговател, а не се педаго-
шко - медицински сестри, освен работниците кои рабо-
теле на работно место педагошко - медицинска сестра 
и имаат четиригодишно соодветно образование соглас-
но со овој закон, најдоцна до 1 јули 2005 година, се 
должни да го завршат курсот од член 84 став 11 на овој 
закон,  во спротивно ќе им престане работниот однос. 

 
Член 142 

(Член 78 од Законот објавен во„Службен весник на  
Република Македонија” бр. 65/2004) 

 
Низ целиот текст на Законот зборовите: "сезонско 

одмаралиште" и зборовите: "и сезонско одморалиште"  
се бришат. 

  
Член 143 

(Член 79 од Законот објавен во„Службен весник на  
Република Македонија” бр. 65/2004) 

 
Низ целиот текст на Законот зборовите: "Мини-

стерството за труд и социјална политика" се заменува-
ат со  зборот: "Министерството", а зборовите "мини-
стерот за труд и социјална политика" се заменуваат со  
зборот "министерот". 

 
Член 144 

(Член 80 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија” бр. 65/2004) 

 
Низ целиот текст на Законот зборот: "инвалидност" 

се заменува со  зборовите "пречки во физичкиот раз-
вој", зборовите: "физички или психички пречки" се за-
менуваат со  зборот "пречки во телесниот или интеле-
ктуалниот развој", а зборот "психичкиот" се заменува 
со зборот "интелектуалниот". 

  
Член 145 

(Член 81 од Законот објавен во„Службен весник на  
Република Македонија” бр. 65/2004) 

  
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 

донесат во рок од  една година од денот на влегување 
во сила на овој закон. 

 
Член 146 

(Член 82 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија” бр. 65/2004) 

  
Постојните јавни установи за деца-детски градинки 

должни се да се  усогласат со предвидените услови за 
работа  од членот 71 став 1 алинеја 2 на Законот за за-
штита на децата во рок од пет години од денот на вле-
гување во сила на овој закон. 

Член 147 
(Член 83 од Законот објавен во „Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 65/2004 и член 91 од Законот 
објавен во „Службен весник на Република Македонија” 

бр. 83/2009) 
 
Правно лице чија регистрирана претежна дејност не 

е од областа на згрижување и воспитание на деца од 
предучилишна возраст, а во рамките на своето работе-
ње обезбедува и остварува услуги од дејноста згрижу-
вање и воспитание на деца од предучилишна возраст, 
односно одредени работи од дејноста згрижување и 
воспитание на деца од предучилишна возраст, должно 
е во рок од една година од денот на влегувањето во си-
ла на овој закон да се трансформира во установа за де-
ца и да ги усогласи своите акти, организација и работе-
ње согласно со одредбите на овој закон. 

Трансформацијата во установа за деца се врши без 
ликвидација на правното лице од ставот 1 на овој член. 

Доколку правното лице од ставот 1 на овој член  не 
изврши усогласување на своите акти, организацијата и 
работењето со одредбите од овој закон, министерот до-
несува решение за забрана на вршење на работите од 
областа на дејноста на згрижување и воспитание на де-
ца од предучилишна возраст. 

Министерот по правото на надзор и мислење на ко-
мисијата од членот 73 на овој закон донесува решение 
од ставот 3 на овој член. 

Правното лице има право на жалба против решени-
ето од ставот 3 на овој член во  рок од 15 дена од денот 
на приемот на решението до Комисијата на Владата. 

По конечноста на решението на ставот 3 на овој 
член, решението се доставува до надлежни органи за 
преземање на соодветни мерки и дејствија. 

 
Член 148 

(Член 84 од Законот објавен во „Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 65/2004 и член 92  од Законот 
објавен во „Службен весник на Република Македонија” 

бр. 83/2009) 
  
Правно лице чија регистрирана претежна дејност не 

е од областа на  одморот и рекреацијата на деца, а во 
рамките на своето работење обезбедува и остварува ус-
луги од дејноста одмор и рекреација на деца, должно е  
во рок од една година од денот на влегувањето во сила 
на овој закон да се трансформира во установа за деца и 
да ги усогласи своите акти, организација и работење 
согласно со одредбите на овој закон.  

Трансформацијата во установа за деца се врши без 
ликвидација на правното лице од ставот 1 на овој член. 

Доколку правното лице од ставот 1 на овој член  не 
изврши усогласување на своите акти, организацијата и 
работењето со одредбите од овој закон, министерот до-
несува решение за забрана на вршење на работите од 
областа на дејноста на одмор и рекреација на деца . 

Министерот по правото на надзор и мислење на ко-
мисијата од членот 73 на овој закон донесува решение 
од ставот 3 на овој член. 

Правното лице има право на жалба против решени-
ето од ставот 3 на овој член во рок од 15 дена од денот 
на приемот на решението до Комисијата  на Владата. 

По конечноста на решението од став 3 на овој член, 
решението се доставува до надлежни органи за превзе-
мање на соодветни мерки и дејствија. 

 
Член 149 

(Член 85  од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија” бр. 65/2004) 

  
Барањата за остварување на правото за помош за 

опрема на новороденче поднесени пред денот на  вле-
гувањето во сила на овој закон и кои не се решени до 
денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се решат 
согласно со одредбите на овој закон.  
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Член 150 
(Член 86  од Законот објавен во „Службен весник на 

Република Македонија” бр. 65/2004) 
  
Центрите за социјална работа во рок од шест месе-

ци од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ја 
преземат целокупната документација за корисниците 
на правата од членот 4 став 1 точки 1, 2 и 3 („Службен 
весник на Република Македонија” број 98/2000 и 
17/2003) архивата, како и вработените распоредени во 
Министерството во делот за вршење на работите за за-
штита на децата согласно актот за систематизација на 
работните места на центрите за социјална работа. 

 
Член 151 

(Член 87  од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија” бр. 65/2004) 

  
Поднесените барања за остварување на правата за 

детски додаток, посебен додаток и помош за опрема на 
новороденче  ќе се решаваат согласно со одредбата на 
член 32 од  Законот за заштита на децата („Службен 
весник на Република Македонија” број 98/2000 и 
17/2003), се до преземање на работите и вработените 
од членот 86 на овој закон од меснонадлежниот центар 
за социјална работа. 

Решенијата донесени пред  преземањето од месно-
надлежниот центар за социјална работа  ќе продолжат 
да важат до истекот на рокот за нивното важење, од-
носно до настанување на промена. 

 
Член 152 

(Член 88  од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија” бр. 65/2004) 

  
Вработените воспитувачи во јавните детски градин-

ки кои работат во групи на деца на возраст над 5 годи-
ни до седум години од 1 септември 2006 година ги пре-
земаат основните училишта согласно со Законот за ос-
новното образование. 

 
Член  153 

(Член 89  од Законот објавен во„Службен весник на  
Република Македонија” бр. 65/2004) 

  
До денот на отпочнување на примената на одредби-

те од овој закон, кои се однесуваат на детските градин-
ки, постојните јавни установи за деца - детски градин-
ки продолжуваат да работат како јавни установи за де-
ца - детски градинки согласно со Законот за заштита на 
децата („Службен весник на Република Македонија” 
број 98/2000 и 17/2003). 

 
Член  154 

(Член 91  од Законот објавен во„Службен весник на  
Република Македонија” бр. 65/2004) 

  
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а одредбите од членовите 2, став 2, 12 во делот 
кој се однесува на утврдување на возраста на децата, 
13, 21 став 2, 22 и 23 став 1 на овој закон, ќе се приме-
нуваат од 1 септември 2005 година. Членовите 1 став 2, 
2 ставови 1 и 3, 3 ставови 1 и 2, 4 ставови 2 и 3, 14 став 
2, 30 ставови 1, 2, 3 и 6 во делот за средства за основа-
ње и работа на јавните установи основани од општина-
та, општината во Градот Скопје и Градот Скопје, 31, 34 
ставови 6 и 7, 36 ставови 5, 6, 7, и 8 во делот за устано-
ва основана од општината  и  Градот Скопје, 41 став 2 
освен за јавна установа основана од Владата, 49 став 2 
во делот кој се однесува на утврдувањето на почетокот 

и завршетокот на работно време на јавна установа ос-
нована од општината, општината во Градот Скопје и 
Градот Скопје, 50, 51, 98-а, 53, 54 ставови 7 и 8, 55, 
101-б, 102-а, 102-б, 59, 62 ставови 5, 6 и 7 63 ставови 2, 
3, 4, 5 и 6, 64 став 2, 66 став 2 во делот за давање сог-
ласност од советот на општината, општината во Градот 
Скопје и од Градот Скопје, 68 ставови 2 и 5 во делот за 
јавни установи основани од општината, општината во 
Градот Скопје и Градот Скопје, 69 став 2, 70 во делот 
кој се однесува на надлежноста на советот на општина-
та, општината во Градот Скопје и Градот Скопје, 71, 72 
во делот кој се однесува на доставувањето извештај по 
надзор до советот на општината, општината во Градот 
Скопје и Градот Скопје, 74 став 3 и членот 133-а од 
овој закон ќе се применуваат најдоцна во рок од 90 де-
на од денот на конституирањето на советите на општи-
ните и Советот на градот Скопје и изборот на градона-
чалниците на општините и градоначалникот на градот 
Скопје по спроведувањето на првите наредни локални 
избори согласно со Законот за локалните избори 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
46/96, 12/2003, 35/2004, 52/2004 и 60/2004). 

 
Член  155 

(Член 27 од  Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија” бр.113/2005) 

 
Постапките за остварување на право на помош за 

опрема на новороденче, започнати пред влегувањето во 
сила на овој закон, ќе се довршат според одредбите на 
прописите кои важеле до денот  на влегувањето во си-
ла на овој закон, ако со овој закон правото за опрема на 
новороденче не е решено на поповолен начин за корис-
никот. 

 
Член 156 

(Член 28 од  Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија” бр. 113/2005) 

 
Министерот најдоцна во рок од шест месеца од де-

нот на влегувањето во сила на овој закон ќе ги донесе 
прописите чие донесување е утврдено со овој закон. 

 
Член 157 

(Член 30 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија” бр. 113/2005) 

 
Одредбите од членовите 2, 11, 12 и 26 на овој закон 

ќе се применуваат од 30 септември 2006 година. 
 

Член 158 
(Член 7 од Законот објавен во „Службен весник на  

Република Македонија” бр. 98/2008) 
  
Прописот од членот 30-в на овој закон министерот 

ќе го донесе најдоцна во рок од два месеца од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член   159 

(Член 93 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија” бр. 83/2009) 

 
Во членовите 20-а, 23 и 27 од Законот за заштита на 

децата („Службен весник на Република Македонија” 
број 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008 и 
107/2008), по зборот „просечната” се додава зборот 
„нето”.   

Во членот 29 од Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за заштита на децата („Службен вес-
ник на Република Македонија” број 98/2008) по зборот 
„просечната” се додава зборот „нето”. 
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Член  160 
(Член 94 од Законот објавен во „Службен весник на  

Република Македонија” бр. 83/2009) 
  
Во членовите 48 ставови 3 и 4 и 52 став 3  зборови-

те: “интелектуалниот и телесниот развој“ се заменуваат 
со зборовите: “менталниот развој и телесна попрече-
ност”. 

Во членовите 45, 48 ставови 1 и 2, 59-в, 84 и 86, 
зборовите: “интелектуалниот или телесниот развој” се 
заменуваат со зборовите: “менталниот развој или те-
лесна попреченост”. 

 
Член   161 

(Член 95 од  Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија” бр. 83/2009) 

 
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 

донесат најдоцна во рок од шест месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член   162 

(Член 96 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија” бр. 83/2009) 

 
Постапките за остварување на правото на еднократ-

на парична помош за новороденче започнати пред вле-
гувањето во сила на овој закон, ќе се довршат според 
одредбите на  прописите кои важеле до денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 

За дете (второ и трето) родено до денот на влегува-
њето во сила на овој закон за кое согласно со одредби-
те на прописите кои важеле до денот на влегувањето во 
сила на овој закон не е поднесено барање за остварува-
ње на право на еднократна парична помош за новоро-
денче, правото може да се оствари според одредбите на 
прописите кои важеле до денот на влегувањето во сила 
на овој закон, по поднесено барање најдоцна до напол-
нети три месеца живот на детето, а за посвоено дете 
најдоцна до три месеца од заведувањето  на посвоеното 
дете во книгата на родените. 

        
Член   163 

(Член 97 од  Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија” број 83/2009) 

 
Постапките за остварување на правото на родител-

ски додаток за дете започнати пред влегувањето во си-
ла на овој закон, ќе се довршат според одредбите на  
прописите кои важеле до денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

 
Член  164 

(Член 98 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија” бр. 83/2009) 

 
По сите барања за остварување на правото на роди-

телски додаток за дете (второ, трето и четврто) подне-
сени во рок  најдоцна до наполнети три месеца живот 
на детето во периодот од девет месеци од денот на вле-
гување во сила на овој закон,  може да се оствари пра-
вото на родителски додаток за дете согласно со члено-
вите 30-а и 30–б од Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за заштита на децата („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/ 2008)  ако ги  ис-
полнуваат и другите предвидени услови според одред-
бите на прописите кои важеле пред влегувањето во си-
ла на овој закон. 

Член  165 
(Член 99 од  Законот објавен во „Службен весник на 

Република Македонија” бр. 83/2009) 
 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон про-

должува да се остварува правото на родителски дода-
ток за дете (второ, трето и четврто), стекнато согласно 
со одредбите на Законот за заштита на децата („Служ-
бен весник на Република Македонија” број 98/2000, 
17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008 и 107/2008).  

 
Член 166 

(Член 100 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија” бр. 83/2009) 

  
Од денот на влегувањето во сила на овој закон до 

примената на членовите 12, 17, 20, 23, 24, 28 и 30 од овој 
закон, остварувањето на правото на детски додаток и на 
правото на посебен додаток  ќе продолжи да се  оствару-
ва согласно со одредбите на членовите 16, 20-а, 23, 26, 
27, 31 и 32-а од Законот за заштита на децата („Службен 
весник на Република Македонија” број 98/2000, 17/2003, 
65/2004, 113/2005, 98/2008 и 107/2008) и членот 93 став 
1 од овој закон. 

 
Член 167 

(Член 102 од  Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија” бр. 83/2009) 

 
Одредбите од членовите 7, 18 став 1 и 32 на овој за-

кон  ќе се применуваат од 1 јануари  2010 година.  
Одредбите од членовите 12, 17, 19, 20,  23, 24, 28, 

30 и  33 ставови 2,  6 и 7 на овој закон ќе се применува-
ат по влегувањето  на Република Македонија во Европ-
ската унија. 

 
Член  168 

(Член 6 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија”бр. 156/2009) 

 
Од 1 јануари 2010 година до примената на членот 1 

од овој закон граничниот износ на просечните месечни 
приходи по член на семејство за остварување на право-
то на детски додаток ќе изнесува 2.490 денари, а  за са-
мохран родител 4.980 денари и истиот од 2010 година  
ќе се усогласува со порастот на трошоците на живот за 
претходната година објавени од  Државниот завод за 
статистика, во јануари за тековната година.  

 
Член 169 

(Член 7 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија” бр. 156/2009) 

  
Од 1 јануари 2010 година до примената на членот 2 

од овој закон висината на детскиот додаток  за дете до 
15 години живот, односно додека е редовен ученик во 
основно училиште ќе изнесува 716 денари, а за дете од 
15 години, односно додека е редовен ученик во средно 
училиште ќе изнесува 1.136 денари при што вкупниот 
месечен износ за детски додаток за децата за кои роди-
телот го остварил правото да  изнесува 1.800 денари и 
истите од 2010 година ќе се усогласуваат со порастот 
на трошоците на живот за претходната година објавени 
од Државниот завод за статистика, во јануари за теков-
ната година.  
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Член  170 
(Член 8 од  Законот објавен во „Службен весник на  

Република Македонија” бр. 156/2009) 
 
Од 1 јануари 2010 година до примената на членот 3 

од овој закон висината на посебниот додаток ќе изне-
сува 4.202 денари и истата ќе се усогласува со порастот 
на трошоците на живот за претходната година објавени 
од  Државниот завод за статистика, во јануари за теков-
ната година.  

  
Член  171 

(Член 9 од  Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија”бр. 156/2009) 

                                        
Од 1 јануари 2010 година висината на правото на 

родителски додаток за дете (второ, трето и четврто) кое 
ќе се остварува согласно со членовите 98 и 99 од Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за зашти-
та на децата („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 83/2009) ќе изнесува за второ дете  4.829 де-
нари, за трето дете 8.048 денари и за четврто дете 
11.267 денари, а единствениот родителски додаток за 
дете, во случај мајката да роди четврто дете додека го 
остварува родителскиот додаток за трето дете, изнесу-
ва 16.096 денари. 

Усогласувањето на висините на правото на роди-
телски додаток за дете од 2010 година  ќе се врши со  
порастот на трошоците на живот за претходната година 
објавени од Државниот завод за статистика, во јануари 
за тековната година. 

 
Член  172 

(Член 10 од  Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија” бр. 156/2009) 

 
Одредбите на членовите 4 и 5  од овој закон ќе се 

применуваат од 1 јануари 2010 година. 
Одредбите на членовите 1, 2 и 3 од овој закон ќе се 

применуваат со започнување на примената на  членот 
102 став 2  од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за заштита на децата („Службен весник на Ре-
публика Македонија “ бр. 83/ 2009). 

___________ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3681. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1а  од Законот за помилување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Прет-
седателот на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
ПО ПОВОД НОВАТА 2011 ГОДИНА 

 
I 

Потполно се ослободуваат од натамошно извршува-
ње на казната затвор осудените лица: 

1. АБДУЛА ЏАБИР АМИТИ, од с.Глоѓи 
2. РИСТО КОСТА ЗАРАПЧИЕВ, од Скопје 
3. САБИЕ ЗУЛФИ АРСЛАНИ, од с.Сингелиќ 
4. СЛАВИЦА ВЕЛИМИР ИВАНОВИЌ, од Велес 
5. НЕНАД МИТКО СИМОНОВСКИ, од с.Опила 
6. ИГОР ФИЛИП БЛАЖЕВ, од с.Сопот 
7. МИРКО РАДОВАН РАДЕСКИ, од Скопје 
8. ТИХОМИР РИСТО РИСТЕСКИ, од Скопје 
9. АБДУЛАХ РАМАДАН ЗЕНЕЛИ, од Битола 
10. АСЕН ТОДОР СТОЈАНОВ, од с.Свидовица 

11. АМЕТ ИБРАИМ ИБРАИМИ, од Тетово 
12. БОБАН ДРАГИ БОГАТИНОВ, од Скопје 
13. ВАЊА ВАНЧО СПАСОВА АНДОНОВА, од 

Струмица 
14. БАШКИМ РАМИЗ ФАЗЛИУ, од Струга. 
 

II 
Делумно се ослободуваат од натамошно извршува-

ње на казната затвор осудените лица: 
1. АСМИР РУСТЕМ ЉАЈИЌ од с.Лажани, во трае-

ње од 6 месеци 
2. БАЈРАМ СЕФДИН УСЕИНОВСКИ од Прилеп, 

во траење од 10 месеци 
3. БЕСИМ ШАБАН ЏЕМАИЛИ од Куманово, во 

траење од 8 месеци 
4. ГОРАН ВИДАН СТОЈКОВСКИ од Куманово, во 

траење од 6 месеци 
5. ГОЦЕ БЛАЖО ЗЛАТКОВСКИ од Свети Николе, 

во траење од 6 месеци 
6. ДРАГИ ДУШКО КОЦЕВСКИ од Скопје, во трае-

ње од 7 месеци 
7. ЗДРАВЕ ИЛИЈА КОРУНОСКИ од с. Кривога-

штани, во траење од 6 месеци 
8. ЗОРАН ТРАЈКО ТРАЈКОВСКИ од с.Арбанашко, 

во траење од 6 месеци 
9. ИВАН ДРАГЕ ДИМЧЕВСКИ од Куманово, во 

траење од 8 месеци 
10. ИЉАЗ НАЗИМ АЛИМИ од с.Горно Длапкин 

Дол, во траење од 6 месеци 
11. ЉУТВИ ХАФЕТ ЏЕМАИЛ од с.Бојане-Скопје, 

во траење од 10 месеци 
12. НОВКА ЗОРАН СТОЈАНОВСКА од Куманово, 

во траење од 6 месеци 
13. СЕФЕР АЛИ СУЛЕЈМАНОВСКИ од с. Бузалко-

во, во траење од 8 месеци 
14. СЛОБОДАН РАТОМИР ТРАЈКОВИЌ од Кума-

ново, во траење од 4 месеци 
15. СУЛЕЈМАН ЉАТИФ ЈАХИ од с.Семениште, во 

траење од 6 месеци 
16. ТРАЈЧЕ СЛАВЕ КОТЕВСКИ од Делчево, во 

траење од 1 година 
17. ЕЛЕНА МАРИЈАНЧО БОГАТИНОВСКА од 

Куманово, во траење од 10 месеци 
18. БЛАГОЈА АНГЕЛЕ КРСТАНОСКИ од Струга, 

во траење од 6 месеци 
19. МАРЈАН МИЛАН МИТОВСКИ од с. Конопни-

ца, во траење од 4 месеци 
20. СЕФЕДИН ШЕФКЕТ РЕЏЕПИ од с.Чифлик, во 

траење од 5 месеци 
21. ЕЉХАМ НИЈАЗИ ЈУСУФОВСКИ од с. Визбе-

гово, во траење од 6 месеци 
22. ЈОВАН СПИРО ПОПОВСКИ од Битола, во тра-

ење од 6 месеци 
23. МОРИНА ИБРАИМ МЕСТАН од с. Радовица-

Косово, во траење од 6 месеци 
24. ОРКАН КЕНАН МЕРКОСКИ од Прилеп, во 

траење од 8 месеци 
25. ФИЛИП АНГО ТУЏАРОВ од Струмица, во тра-

ење од 6 месеци 
26. МИРСАДЕТ ИДРИЗ КАДРИ од Скопје, во трае-

ње од 1 година 
27. БЕСИМ РАМАДАН ЈАХИЈА од Скопје, во тра-

ење од 6 месеци 
28. РУШИД ФИКРИ РУШИДОВ од с.Горно Јабо-

личиште, во траење од 6 месеци 
29. СЛАВЕ ТОМИСЛАВ МАНЕВСКИ од Кумано-

во, во траење од 6 месеци 
30. БЕКИМ РАИФ ПРЕКАДИНИ од Скопје, во тра-

ење од 6 месеци 
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31. ВЛАДИМИР МИЛЕ ЦВЕТКОВ од Кочани, во 
траење од 7 месеци 

32. СЛОБОДАН ТРАЈАН ТРПЕВСКИ од с. Драче-
во, во траење од 4 месеци 

33. ЕРНАД ШУКРИЈА МАХМУТОВИЌ од с. Ла-
жани, во траење од 5 месеци 

34. РИСТО ЛАЗАР ХРИСТОВ од с.Гечерлија, во 
траење од 6 месеци 

35. ВЛАДИМИР ДИМИТРИ ГИКОВСКИ од Бито-
ла, во траење од 4 месеци 

36. ЦВЕТАН ИЛИЈА СТАНКОВСКИ од Битола, во 
траење од 4 месеци 

37. АГРОН АМЕДАН СЕЛИМИ од с.Франгово, во 
траење од 8 месеци. 

 
III 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
          Бр. 07-2207                   Претседател  
29 декември 2010 година     на Република Македонија,  
             Скопје                  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
3682. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1-а од Законот за помилување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Пре-
тседателот на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. ДРАГАНЧО ДИМКО ТРАЈКОВСКИ, од Скопје; 
2. ОРХАН МЕФАИЛ ОСМАНОВ, од Штип. 
 

II 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 1 година на осудените лица : 
1. ЛЕНЧЕ КИРО ТАСЕВА од Струмица, во траење 

од 3 месеци; 
2. ВАНЧО ИЛИЈА ТЕМЕЛКОВ од Радовиш, во 

траење од 3 месеци. 
 

III 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 2 години на осудените лица: 
1. ВАСИЛ ЉУБЕН РАТКОВ од Делчево, во траење 

од 6 месеци; 
2. АГУШ АБДУЛЏЕМИЛ АГУШИ од с.Јажинце, 

во траење од 6 месеци. 
 

IV 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 3 години на осудените лица: 
1. ПЕРО ЈОВЕ ТРЕНДАФИЛОВ од Штип, во трае-

ње од 1 година; 
2. КЕНАН МЕХДИ АРСЛАНИ од Скопје, во трае-

ње од 6 месеци; 
3. СЕБАЈДИН КЕНАН АРСЛАНИ од Скопје, во 

траење од 6 месеци; 
4. МИЛОВАН ВЕЛКО ЗАФИРОВСКИ од Скопје, 

во траење од 1 година; 
5. ЈОНУЗ МУРАТ ИДРИЗИ од Скопје, во траење од 

6 месеци. 

V 
Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. ЏЕВЏЕТ АЛИМ ТАИРИ од Скопје во траење од 

6 месеци; 
2. НИКОЛЧЕ КИРО ЛУКАРОВ од Велес, во трае-

ње од 1 година; 
3. ШАЗИМОН АЛЈАДИН ОСМАНИ од с.Врбјане, 

во траење од 8 месеци; 
4. МЕМЕТ ГАРИП АСАНИ од с.Топлица-Гостивар, 

во траење од 6 месеци; 
5. САФЕТ МУСА АЗИЗИ од с.Порој, во траење од 

6 месеци; 
6. АФРИМ АЛИЛ ХАЛИЛИ од с.Лакавица, во трае-

ње од 3 месеци; 
7. АЦКО ТРИФУН ЈАНЕСКИ од с.Куратица, во 

траење од 6 месеци; 
8. СЕВДАИЉ ИСЕН МАКСУТОВСКИ од Скопје, 

во траење од 3 месеци; 
9. ГОЦЕ САНДЕ СТОЈАНОВСКИ од Крива Палан-

ка, во траење од 3 месеци; 
10. ЗОРАН ВЕЈКОСЛАВ СТАМЕНКОВИЌ од 

Скопје, во траење од 3 месеци. 
 

VI 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
          Бр. 07-2224                    Претседател  
29 декември 2010 година    на Република Македонија,  
             Скопје                   д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3683. 

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/2005 
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 21.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на недвижните ствари – об-

јекти на детски одморалишта кои се  наоѓаат во: 
- Детско одморалиште „Голак” – Делчево евиденти-

рано во Имотен лист бр.10736 и Имотен лист бр.10737, 
КО Делчево, КП 4990, со вкупна површина на градеж-
ната парцела 761 м2, и тоа: 

Објект број 1 (Нов објект) 
Подрум 514 м2, приземје 700 м2, кат 1 и кат 2 – 778 

м2, поткровје 144 м2 
Објект број 2 (Стар објект) 
Подрум 24 м2, сутерен 91 м2, приземје 225 м2, кат 1 

-125 м2, поткровје 220 м2. 
- Детско одморалиште „Ѓуриште” - Свети Николе 

евидентирано во Имотен лист бр.74, КО Крушица, КП 
1955, со вкупна површина на градежната парцела 4525 
м2, и тоа: 

Објект 1: сутерен 258 м2, приземје 505 м2, кат 253 м2. 
 

Член 2 
Продажбата на недвижните ствари од член 1 од 

оваа одлука да се изврши по пат на јавно наддавање со 
почетна цена утврдена согласно Методологијата за 
утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот  
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
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50/2005, 40/2010 и 46/2010), и тоа по износ од 
7.810.883,21 денари за Детско одморалиште “Голак”-
Делчево и 4.521.900,17 денари за Детско одморалиште 
„Ѓуриште”- Свети Николе. 

             
Член 3 

Огласот за јавно наддавање за продажба на недвиж-
ните ствари од член 1 од оваа одлука да се распише 
под следните услови: 

- паричниот депозит за учество на јавното наддава-
ње изнесува 20% од почетната цена на недвижните 
ствари, со уплата на депозитната сметка на Министерс-
твото за труд и социјална политика; 

- рокот за плаќање на депозитот - најдоцна три дена 
пред денот на одржување на јавното наддавање; 

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за 
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од 
страна на Комисијата на Министерството за труд  и со-
цијална политика за располагање со недвижни и движ-
ни ствари сопственост на Република Македонија – ко-
рисник Министерство за труд и социјална политика; 

- право на учество на јавното наддавање имаат сите 
деловно способни домашни и странски физички и 
правни лица; 

- начин на плаќање на купопродажната цена - во го-
тово, еднократно (не е дозволено одложено плаќање); 

- рок за плаќање на купопродажната цена - 60 дена 
од денот на склучување на договорот за купопродажба. 

 
Член 4 

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

 
        Бр. 51-7355/1                Заменик на претседателот 
21 декември 2010 година       на Владата на Република 
            Скопје                      Македонија, 
                                       д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
3684. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 21 
декември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - 
ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕР-
ЗИТЕТСКА КЛИНИКА  ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА  

- СКОПЈЕ 
 
1. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хи-
рургија – Скопје се именува Тафо Рамадановски. 

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

 
   Бр. 22–5471/2                 Заменик на претседателот 

21 декември 2010 година       на Владата на Република 
      Скопје                                     Македонија, 
                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
3685. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 
97/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21 декември 2010 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТП-
РИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА  

СКОПЈЕ 
  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие Јавното претпријатие за стопани-
сување со пасишта - Скопје, поради истек на мандатот 
за кој се именувани се разрешуваат:  

- Срѓан Шишковски, 
- Ронде Матевски, 
- Иван Соколов, 
- Зоран Глигоров.  
2 За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за стопанисување со пасишта - Скопје се име-
нуваат: 

- Срѓан Шишковски, 
- Ронде Матевски, 
- Иван Соколов, 
- Зоран Глигоров.  
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
     Бр. 22–5600/3              Заменик на претседателот 

 21 декември 2010 година      на Владата на Република 
       Скопје                               Македонија, 
                               д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
3686. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 21 декем-
ври 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА КПУ ЗАТВОР ГЕВГЕЛИЈА 

 
1. Петар Димитров се разрешува од должноста за-

меник на директорот на КПУ Затвор Гевгелија, поради 
нестручно и несовесно работење. 

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

 
     Бр. 22–6643/2                 Заменик на претседателот 

 21 декември 2010 година    на Владата на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
3687. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 21 декем-
ври 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КПУ ЗАТВОР 
СТРУМИЦА 

 
1. За директор на КПУ Затвор Струмица се именува 

Тања Достинова Запрова, дипломиран специјален педа-
гог, воспитувачот во Затворот. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
    Бр. 22–6969/2               Заменик на претседателот 

 21 декември 2010 година   на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија, 
                                        д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
3688. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 14 декември 2010 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА 
ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 

 
1. На Дејан Рунтевски му се утврдува престанок на 

функцијата директор на Управата за ветеринарство, ор-
ган во состав на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, поради заминување на дру-
га должност. 

2. Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
   Бр. 22–7888/1               Заменик на претседателот 

14 декември 2010 година       на Владата на Република 
       Скопје                              Македонија, 
                                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3689. 

Врз основа на член 18 став 1, а во врска со член 142 
став 1 од Законот за безбедност на храната („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 157/2010), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 14 декември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. За директор на Агенцијата за храна и ветеринарс-

тво на Република Македонија се именува Дејан Рунтев-
ски, досегашен директор на Управата за ветеринарство, 
орган во состав на Министерството за земјоделство, 
шумарство и ветеринарство. 

2. Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
   Бр. 22–7889/1               Заменик на претседателот 

14 декември 2010 година      на Владата на Република 
       Скопје                               Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3690. 

Врз основа на член 164 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/-
97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 
101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008, 81/2-
009, 156/2009, 83/2010 и 156/2010), Владата на Републ-
ика Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
2010 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО  

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Управниот одбор на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја бр. 02–8956/1 од 15 декември 2010 година, со која за 
заменик на директорот на Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија е именувана 
Марија Којзеклиска, дипломиран правник. 

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

 
   Бр. 22–7892/2              Заменик на претседателот 

 21 декември 2010 година      на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија, 
                                        д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
3691. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 21 декем-
ври 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА КПУ КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН  

ДОМ ШТИП 
 
1. Марија Којзеклиска се разрешува од должноста 

заменик на директорот на КПУ Казнено-поправен дом 
Штип, поради заминување на друга должност. 

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

 
    Бр. 22–7958/1              Заменик на претседателот 

 21 декември 2010 година   на Владата на Република 
       Скопје                               Македонија, 
                                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
3692. 

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за држав-
ното правобранителство („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември  
2010 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА  

ГОСТИВАР 
 
1. За државен правобранител во Државното право-

бранителство на Република Македонија за подрачјето 
на Гостивар се именува Абдулмуталип Алији, досега-
шен државен правобранител во Државното правобра-
нителство на Република Македонија за подрачјето на 
Гостивар. 

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

 
   Бр. 22–7960/1              Заменик на претседателот 

 21 декември 2010 година      на Владата на Република 
    Скопје                                    Македонија, 
                                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
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3693. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, 

ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 2010 ГОДИНА 
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IV. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
       Бр. 51-7552/1                    Заменик на претседателот 
21 декември 2010 година                  на Владата на Република  
            Скопје                            Македонија,  
                        д-р Васко Наумоски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
3694. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за јавни на-
бавки („Службен весник на Република Македонија” бр. 
136/07, 130/08 и 97/10), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на користење на Еле-
ктронскиот систем за јавни набавки („Службен весник 
на Република Македонија“ број 161/09), во членот 7 по 
ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Со дигитален сертификат, чиј носител е овластено 
лице кај економскиот оператор, се потпишуваат само 
документите што самиот економски оператор ги соста-
вува и поднесува преку ЕСЈН.“ 

 
Член 2 

       Членот 10 се менува и гласи: 
„За обезбедување тајност и заштита на обработката 

на личните податоци, Бирото за јавни набавки воспо-
ставува и применува организациски и технички мерки, 
согласно прописите за заштита на лични податоци. 

Секое лице кое се регистрира како корисник на 
ЕСЈН, при пополнување на веб образецот за регистра-
ција се запознава и дава согласност дека ќе ги почитува 
правилата и условите за користење на ЕСЈН.“ 

 
Член 3 

По членот 16 се додава нов член 16-а, кој гласи: 
 

„Член 16-а 
Во постапка со електронска аукција во која крите-

риум е економски најповолна понуда, пред закажување 
на електронската аукција комисијата прави целосна 
евалуација на првично поднесените понуди, при што 
доделува бодови за секој елемент на критериумот. 

Врз основа на спроведената евалуација и доделени-
те бодови се формира почетна ранг листа на квалифи-
кувани кандидати.  

На електронска аукција која се спроведува во по-
стапка во која како критериум е избран економски нај-
поволна понуда, понудувачите може да ги намалуваат 
своите првично поднесени цени, додека бодовите доде-
лени за останатите елементи остануваат непроменети.“ 

 
Член 4 

Во членот 18 во ставот 2 зборот „покана“ се заме-
нува со зборот „понуда“. 

 
Член 5 

Членот 19 се менува и гласи: 
„Доколку во постапката со електронска аукција 

критериум е најниска цена, тогаш како почетна цена во 
ЕСЈН се поставува најниската цена од сите понуди што 
претходно се евалуирани и прифатени за учество на 
електронската аукција. 

Доколку во постапката со електронска аукција кри-
териум е економски најповолна понуда, како почетна 
цена на секој квалификуван понудувач ќе биде поста-
вена неговата првично поднесена цена“. 

 
Член 6 

Во членот 20 по ставот 4 се додава нов став 5 кој 
гласи: 

„Кога електронската аукција се спроведува во пове-
ќе последователни кругови, ЕСЈН не го продолжува 
времето за негативно наддавање во рамките на кругот.“ 

Член 7 
По членот 22 се додаваат два нови члена 22-а и 22-

б, кои гласат: 
 

„Член 22-а 
Доколку настане пад на серверите на ЕСЈН, при 

што економските оператори се оневозможени од учес-
тво на постапка која се спроведува со користење на 
електронски средства или на електронска аукција, то-
гаш системот автоматски го продолжува рокот за под-
несување понуди или времетраењето на аукцијата за 
период еднаков на периодот во кој што ЕСЈН бил во 
прекин. 

Доколку не е можно автоматско продолжување на 
рокот за поднесување на понудите или времетраењето 
на аукцијата бидејќи истиот веќе истекол, администра-
торот на ЕСЈН ќе овозможи: 

- продолжување на рокот за поднесување на пону-
дите или времетраењето на аукцијата, или 

- презакажување на електронската аукција за пери-
од еднаков на периодот во кој што ЕСЈН бил во пре-
кин. 

Во случај на прекин на интернет конекција или 
друг технички проблем со информацискиот систем на 
економскиот оператор, не се продолжува рокот за под-
несување понуди или времетраењето на аукцијата. 

 
Член 22-б 

Кога постапката која завршила со електронска аук-
ција се враќа на повторна евалуација, администраторот 
на ЕСЈН технички овозможува презакажување на еле-
ктронската аукција.“ 

 
Член 8 

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

                                  
Број 02-45852/1                

28 декември 2010 година                   Министер, 
        Скопје               м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
3695. 

Врз основа на член 19, од Законот за техничката 
инспекција („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 88/2008 и 119/2010), министерот за економија, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РУДАРСКА ТЕХНИЧКА  
ОПРЕМА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува рударско технич-
ката опрема која е предмет на технички преглед и пер-
иодични испитувања, ставањето во употреба и кори-
стењето на техничката опрема, активностите, начинот 
и постапката за вршење на технички прегледи и перио-
дични испитувања, поблиските услови кои треба да ги 
исполнат независните правни лица што учествуваат во 
постапката за технички преглед и периодични испиту-
вања, суштествените здравствени и безбедносни бара-
ња кои треба да ги исполнува техничката опрема, како 
и барањата кои сопственикот или корисникот на тех-
ничката опрема треба да ги спроведува во руднички ус-
лови на работа при користењето на истатa и видот на 
документите кои ја следат рударско техничката опрема 
при ставање во употреба и при користење. 
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Член 2 
Одредбите од овој правилник се применуваат за 

следната рударскa техничка опрема: 
1. Рударска техничка опрема за изведување на ру-

дарски работи во јамски услови: 
- акумулаторски локомотиви за превоз на луѓе;  
- акумулаторски локомотиви за превоз на руда, ја-

ловина  и материјали; 
- тролеј - локомотиви за превоз на луѓе;  
- тролеј - локомотиви за превоз на руда, јаловина и 

материјали; 
- машини со дизел - мотори кои се користат при из-

ведување на  рударски работи во неметански јами врз 
натовар и превоз на руда, јаловина и материјали; 

- машини со дизел - мотори кои се користат при из-
ведување на рударски работи во неметански јами при 
превоз на луге;  

- јамски камиони со дизел - мотори наменети за 
транспорт на руда и јаловиона;  

- машини со дизел - мотори кои се користат во не-
метански јами наменети за превоз на експлозивни 
средства, горива и мазива и сервисирање на техничката 
опрема; 

- јамски вагони за превоз на луге; 
- јамски вагони за превоз на руда, јаловина и мате-

ријали со самоистоварен чланкасти транспортер со еле-
ктро погон и на компримиран воздух;  

- техничка опрема за изведување на вертикални и 
коси јамски простории со водечка платформа; 

- самоодни машини на електро погон за натовар и 
транспорт на руда и јаловина; 

- самоодни машини со погон на компримиран воз-
дух за натовар и транспорт на руда и јаловина;  

- шински натоварни машини со погон на комприми-
ран воздух; 

- самоодни машини со дизел - мотор, кои се кори-
стат во неметански јами наменети за дупчење на мин-
ски и истражни дупнатини со електро - хидрауличен 
погон; 

- машини со погон на компримиран воздух намене-
ти за дупчење на мински дупчотини и изведба на 
истражни јамски дупчотини; 

- машини на електро погон наменети за изведба на 
истражни јамски дупчотини; 

- скреперски машини за транспорт на руда и јалови-
на на електро погон; 

- скреперски машини за транспорт на руда и јалови-
на на погон со компримиран воздух; и 

- машини за механизирано полнење на експлозив во 
мински дупчотини со погон на  компримиран воздух. 

2. Рударска техничка опрема за изведување на ру-
дарски работи при површинска експлоатација на јаг-
лен: 

- роторни багери за ископ на јаглен и јаловина; 
- одлагачи на јаглен и јаловина; 
- багери - дреглајни; 
- цевкополагачи;  
- универзален багер; и 
- самоодна универзална платформа. 
3. Рударска техничка опрема за изведување на ру-

дарски работи при површинска експлоатација на мета-
лични и неметалични минереални суровини: 

- самоодни хидраулични дупчалки за дупчење на 
длабоки мински дупчотини со висечки и длабински 
ударен чекан; 

- машини за дупчење на длабоки мински дупчотини 
со погон на компримиран воздух; 

- електрични багери за натовар на руда и јаловина; 
- камиони дампери за превоз на руда и јаловина; 
- самоодна хидраулична дупчалка на дизел погон за 

изработка на дупчотини за оформување на камени бло-
кови;  

- самоодна хидраулична дупчалка на дизел погон за 
изработка на дупчотини при експлоатација на архте-
ктонско украсен камен; 

- самоодна хидраулична дупчалка на електро погон 
за изработка на дупчотини при експлоатација на архте-
ктонско украсен камен; 

- статична дијамантска жичана пила за оформување 
на камени блокови; и 

- хидраулична ланчана пила за вертикално и хори-
зонтално суво сечење на камен на електричен погон. 

 
Член 3 

Оделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

- „техничка опрема” е опремата утврдена со член 2 
од овој правилник; 

- „државен инспекторат за техничка инспекција“ 
(во натамошниот текст: Инспекторат) е орган кој врши 
инспекциски надзор над примената на законите и тех-
ничките прописи при користење на техничката опрема 
од член 2 на овој правилник; 

- „ставање во употреба” е постапка со која од стра-
на на Инспекторатот се одобрува користење на технич-
ката опрема за прв пат, после извршени значајни про-
мени или оспособување за употреба по несреќен слу-
чај; 

- „користење” е било која активност поврзана за 
техничката опрема, а која се однесува и на: техничка 
инспекција, ставање во употреба, исклучување од упо-
треба, приспособување, програмирање, одржување, 
сервисирање, проверка, сигурносни мерки во случај на 
откажување, пренамена, отстранување, како и транс-
порт; 

- „корисник на техничката опрема” е физичко или 
правно лице кое е сопственик на рударско техничката 
опрема од член 2 на овој правилник или истата ја зема 
под наем за вршење на сопствена дејност, или се јавува 
како работодавач со рударско техничката опрема од 
член 2 на овој правилник  и има одговорност за безбед-
на употреба, правилно одржување и функционирање на 
истата; 

- „одговорно лице” е физичко или правно лице кое 
со договор или со писмено овластување е овластено во 
име на сопственикот на техничката опрема да се грижи 
за безбедна употреба, правилно одржување и функцио-
нирање на техничката опрема;  

- „производител” е правно лице или негов овластен 
претставник со седиште во Република Македонија кое 
ја има одговорноста за проектирањето, изработката, со-
ставувањето, вградувањето (монтажатa), пуштање на 
пазар, преправањето или поправањето, извршувањето 
на значајни промени и кој во одредени случаи, става 
ознака за сообразност и изготвува изјава за сообраз-
ност; 

- „трговец” е физичко или правно лице или нивен 
овластен застапник со седиште во Република Македо-
нија кое учествува во синџирот на набавки, ја пушта на 
пазарот техничката опрема од член 2 на овој правилник 
и ја превзема одговорноста за проектирањето, составу-
вањето, вградувањето (монтажатa), пуштање на пазар, 
извршувањето на значајни промени и кој во одредени 
случаи става  ознака за сообразност и изготвува изјава 
за сообразност; 

- „проектант” е правно лице со седиште во Репуб-
лика Македонија, ангажирано од производителот, трго-
вецот или кое било правно или физичко лице за извр-
шување на активности поврзани со проектирање на 
техничката опрема од член 2 на овој правилник, со из-
готвување на техничката документација и активности 
поврзани со усогласување на техничката документаци-
ја при значајни промени; 
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- „монтажер” е правно лице со седиште во Република 
Македонија, ангажирано од производителот или сопс-
твеникот за извршување на активности поврзани со 
вградувањето на техничката опрема, а по претходна 
обука и дадено упатство за монтажа и пуштање во упо-
треба;  

- „сервисер” е правно лице кое во име на сопствени-
кот на рударско техничката опрема или за сопствени 
потреби врши редовно одржување и сервисирање за 
безбедна употреба на техничката опрема од член 2 на 
овој правилник; 

- „новоизградена техничка опрема” е нова опрема 
која за првпат се става во употреба; 

- „постоечка техничка опрема” е опрема која е ста-
вена во употреба пред влегувањето во сила на овој пра-
вилник; 

- „значителна промена” е извршена промена на една 
од техничките карактеристики на техничката опрема: 
номиналната зафатнина, ширина, висина, брзина, но-
миналната носивост и/или висината на подигнување, 
сила на моторот или е извршена промена на кој и да е 
значаен дел со делови или склопови кои не се со кон-
струкција и тип како оригиналните делови (склопови) 
пропишани од производителот (хидраулични цилин-
дри, електро и дизел агрегати, уредите за  утовар, пре-
носни делови, управувачки командни сигурносни уре-
ди и слично); 

- „технички преглед пред ставање во употреба” (во 
натамошниот текст прв технички преглед) е постапка со 
која се потврдува дека: новоизградената рударско тех-
ничка опрема, рударско техничката опрема на која е из-
вршена значителна промена и рударско техничката 
опрема оспособена за употреба по делумно оштеување 
при несреќен случај, во моментот на извршување на тех-
ничкиот преглед ги исполнува безбедносните барања 
утврдени со националните стандарди кои се транспози-
ција на европските стандарди и техничките прописи; 

- “технички преглед” е секоја активност која опфа-
ќа проверка на проектот, проверка на влезната и излез-
ната документација, проверка на сите испитувања по-
требни за докажување на безбедноста на опремата, ка-
ко и директна и специфична визуелна контрола; 

- „периодично испитување” е секое испитување по-
требно за докажување на безбедноста на техничката 
опрема согласно стандардите и техничките специфика-
ции според кои истата е произведена; 

- „вонреден технички преглед” е постапка со која се 
потврдува дека се отстранети недостатоците утврдени 
со првиот или периодичниот технички преглед или по-
стапка со која се потврдува дека се правилно избрани и 
заменети било кој од следните делови: уредите за сопи-
рање, уред за посипување на шините со песок, уред за 
звучна сигнализација, уред за автоматско блокирање на 
уредот за сопирање кога рачката на менувачот е во не-
утрална положба, уред за ладење на издувните гасови, 
посебен вентил за доводот на гориво, фарови на пред-
ната и задната страна со прекинувач за долго и средно 
светло, командните и сигнални уреди, сигурносните 
уреди; и 

- „независно правно лице“ е правно лице кое своите 
работи за технички преглед и периодични испитувања, 
ги врши независно и непристрасно во однос на заинте-
ресираните страни. 

 
Член 4 

(1) Техничката опрема од член 2 на овој правилник 
може да се стави во употреба и да се употребува докол-
ку не го загрозува здравјето или безбедноста на лицата, 
безбедноста на останатата опрема во рудникот, имотот 
и кога прописно вградената и одржувана техничка 
опрема се користи за предвидената намена.  

(2) Користењето на рударската техничка опрема 
при руднички услови на работа треба да биде опреде-
лена и со одобрен рударски проект при што при избо-
рот на опремата проектантот треба да внимава на по-
себните работни услови и видови на опасности кои по-
стојат во рудникот, одделното работно место за обезбе-
дување на безбедност и здравје на вработените, или за 
било кои дополнителни опасности кои можат да се по-
јават при употребата на техничката опрема. 

 
Член 5 

(1) Техничката опрема од член 2 на овој правилник 
подлежи на периодични технички прегледи и испиту-
вања согласно одредбите од глава III на овој правил-
ник, од страна на независни правни лица за технички 
прегледи и периодични испитувања кои ги исполнува-
ат условите утврдени со Законот за техничката инспек-
ција и поблиските услови утврдени во глава IV од овој 
правилник. 

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

Член 6 
(1) Одредбите од овој правилник се применуваат и 

за постоечката рударска техничка опрема за која треба 
да се изготви стручно мислење за состојбата согласно 
член 34 од  овој правилник. 

(2) Доколку за постоечката рударска техничка опре-
ма не може да се даде позитивен заклучок во технички-
от извештај за извршен технички преглед, истата може 
да се употребува до рокот предвиден за нејзино усогла-
сување со безбедносните барања во јамските услови, 
само доколку недостатоците не предизвикуваат опас-
ност, при нормална употреба, по луѓето со неограничен 
пристап до опремата и доколку се применуваат мерки-
те опфатени со стручното мислење согласно член 52 од 
овој правилник. 

 
Член 7 

(1) Суштествените здравствени и безбедносни бара-
ња утврдени со одредбите на Правилникот за безбед-
ност на машини и Правилникот за опрема и заштитни 
системи кои се наменети за употреба во потенцијално 
експлозивни атмосвери, треба да се применуваат секо-
гаш кога техничката опрема од член 2 на овој правил-
ник или луѓето, се предмет на конкретна опасност и 
покрај тоа што техничката опрема се употребува сог-
ласно начинот даден од производителот или монтаже-
рот на техничката опрема.  

(2) Суштествените здравствени и безбедносни бара-
ња опфатени со Законот за безбедност на производите 
и техничките прописи треба соодветно да се примену-
ваат секогаш кога постои реална опасност опфатена со 
тие технички прописи.  

 
Член 8 

Кога националните стандарди подготвени врз основа 
на европските хармонизирани стандарди (во натамош-
ниот текст: национален стандард), опфаќаат едно или 
повеќе суштествени здравствени и безбедносни барања, 
тогаш ќе се смета дека техничката опрема проектирана, 
изработена и вградена во согласност со тој стандард ги 
исполнува соодветните суштествени барања. 

 
II. СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА И КОРИСТЕЊЕ 
 

Член 9 
Рударско техничката опрема, пред да се стави во упо-

треба, треба да ги има поминато следните постапки: 
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- изработена техничка документација од страна на 
производител или проектант; 

- извршена монтажа и преглед на рударската тех-
ничка опрема од страна на производител или монта-
жер; 

- изготвени упатства за употреба, одржување и пер-
иодични прегледи и други документи кои треба да ја 
следат техничката опрема од член 2 на овој правилник 
при нејзино користење, од страна на производител или 
трговец; 

- спроведена постапка за оцена на сообразност и из-
готвена изјава за сообразност од страна на производи-
телот или трговецот, при што се применети национал-
ните стандарди и техничките спецификации; 

- потпишан договор со сервисер за одржување и 
сервисирање на техничката опрема од член 2 на овој 
правилник; и 

- извршен технички преглед пред ставање во упо-
треба од независно правно лице. 

 
Член 10 

(1) Корисникот на рударско техничката опрема тре-
ба да поднесе барање до Инспекторатот за ставање во 
употреба на техничката опрема. Во случај на нововгра-
дена опрема во нови извозни хоризонти, поткопи, рам-
пи, барањето се поднесува од страна на инвеститорот 
на објектот.  

(2) Барањето од став 1 на овој член треба да содржи:  
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

подносителот на барањето; 
- тип и намена на техничката опрема; 
- локација (извозни хоризонти, поткопи, рампи) ка-

де е вградена или пуштена техничката опрема; 
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

производителот, или лицето кое ја пушта на пазар оп-
ремата или правното лице кое извршило значајни изме-
ни на техничката опрема; 

- назив и седиште на сервисерот; и 
- назив и седиште на независното правно лице кое 

извршило технички преглед. 
(3) Кон барањето од став 1 на овој член се доставу-

ва и следната документација:  
- тип, намена на техничката опрема, номиналната 

влечна сила, номинална носивост, номинална брзина, 
концентрација на издувните гасови и други технички 
карактеристики; 

- заверена и потпишана изјава за сообразност сог-
ласно Правилникот за пуштање на рударска опрема и 
сигурносни уреди за опремата или Правилникот за без-
бедност на машини и Правилникот за опрема и заштит-
ни системи кои се наменети за употреба во потенцијал-
но експлозивни атмосвери; 

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

- технички извештај од извршениот технички прег-
лед; 

- изјава заверена на нотар за склучен договор со не-
зависно правно лице кое ќе врши технички прегледи и 
периодични испитувања; 

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

- изјава за склучен договор со сервисер кој ќе врши 
редовно одржување и сервисирање, со важност на га-
рантниот рок на опремата, а не помалку од една година; 

- писмена изјава од сервисерот дека ги задоволува 
условите пропишани со овој правилник за време на 
важност на договорот; и 

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

 
Член 11 

(1) Врз основа на поднесеното барање, а по изврше-
на проверка на доставената документација и утврдува-
ње на исполнетоста на условите за ставање во употре-
ба, Инспекторатот, во рок утврден со Законот за тех-
ничката инспекција, донесува решение за ставање во 
употреба на техничката опрема и доделува евиденци-
ски број. 

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

 
Член 12 

Подносителот на барањето за ставање во употреба 
на рударската техничка опрема го прикачува решение-
то на матичната книга од истата и на видно место и јас-
но ја означува техничката опрема со доделениот еви-
денциски број. 

 
Член 13 

Корисникот на рударско техничката опрема треба да: 
- ја спроведе постапката за ставање во употреба 

согласно одредбите од овој правилник; 
- го довери одржувањето на техничката опрема на 

сервисер со договор, кој има овластување од произво-
дителот за одржување и сервисирање на опремата; 

- врши самостојно одржување и сервисирање на дел 
од техничката опрема во колку ги исполнува основните 
кадровски и технички услови за сервисирање; 

- се грижи за спроведување на операции за спасува-
ње на вработените во рудникот, да ги изведува стручно 
оспособено лице, доколку е соодветно; 

- се грижи за извршување на редовното одржување 
и за правилна употреба во согласност со упатствата од 
производителот или проектантот; 

- се грижи за податоците на сервисерот (називот, 
седиштето и телефонскиот број) постојано да бидат по-
ставени во просторот на јамските станици на машин-
ската работилница каде што се сервисира опремата, на  
јасно и видно место и достапно на корисниците на тех-
ничката опрема; 

- се грижи за безбедна употреба на рударско тех-
ничката опрема во периодот помеѓу техничките прег-
леди и го известува независниот сервисер или сопстве-
ниот сервисен центар за неправилно функционирање 
или за неправилно користење на техничката опрема; 

- се грижи сервисирањето и одржувањето на тех-
ничката опрема да се извршува само од сервисерот со 
кој има склучено договор; 

- ја исклучи од погон техничката опрема и да спре-
чи нејзина употреба доколку е нарушена безбедната 
употреба и за тоа да го извести сервисерот; 

- обезбеди безбеден и брз пристап на сервисерот  до 
техничката опрема и  го извести за можните нарушува-
ња на безбедноста на местото каде се извршува одржу-
вањето; 

- обезбеди безбеден и брз пристап до рударско тех-
ничката опрема со добра и сигурна вентилација и во 
услови каде концентрацијата на штетни гасови е во 
границите на дозволеното;  

- обезбеди безбеден и брз пристап на лицата кои вр-
шат спасување на работниците во рудниците за под-
земна експлоатација; 

- се грижи за извршување на техничките прегледи и 
периодични испитувања во утврдените рокови со овој 
правилник; 
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- се грижи во матичната книга на техничката опре-
ма да се впишани податоците за сервисерот, стручно 
оспособеното лице кое врши спасување на работници-
те и одговорното лице и да ги ажурира потребните по-
датоци во матичната книга на техничката опрема; и 

- се грижи и  ја чува документацијата која треба да 
ја следи техничката опрема при нејзино користење. 

 
Член 14 

Oдговорното лице за рударско техничката опрема, 
треба: 

- детално да биде запознато со упатствата за упо-
треба и соодветните страници од матичната книга на 
техничката опрема; 

- за време на употребата да проверува дека на тех-
ничката опрема не се појавиле дефекти кои го загрозу-
ваат здравјето и безбедноста на корисниците; 

- сите неправилности и дефекти на техничката 
опрема да ги впише во матичната книга на техничката 
опрема и за истите да го извести сопственикот или ли-
цето за одржување; 

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

- да биде обучено од страна на сервисерот или сер-
висната служба за операциите за спасување, доколку 
врши спасување на работници при итна интервенција. 

 
Член 15 

Производителот на рударско техничката опрема 
или неговиот овластен застапник, треба да: 

- ги применува националните стандарди и технич-
ките спецификации, соодветните технички прописи и 
позитивната инженерска пракса при проектирањето, 
изработувањето и вградувањето на техничката опрема; 

- овозможи примена на суштествените здравствени 
и безбедносни барања опфатени со соодветните зако-
ни, правилници и технички прописи; 

- изготви техничка документација согласно член 62 
од овој правилник и истата да ја даде на корисникот на 
техничката опрема; 

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

- изврши подесување, завршни проверки и тестира-
ња на исправноста на техничката опрема после нејзи-
ното вградување (доколку тоа не го довери на монта-
жерот); 

- ги прикачи во техничката документација записите 
од проверките и тестирањата на исправноста на тех-
ничката опрема (доколку тоа не го довери на монтаже-
рот); 

- изготви упатства за употреба, одржување и перио-
дични прегледи и истите да ги предаде на корисникот 
на техничката опрема или на монтажерот (доколку тоа 
не го довери на трговецот); 

- изготви матична книга на техничката опрема и 
истата да ја предаде на корисникот (доколку тоа не го 
довери на трговецот); 

- изврши постапка за оцена на сообразност соглас-
но Правилникот за безбедност на машини и Правилни-
кот за опрема и заштитни системи кои се наменети за 
употреба во потенцијално експлозивни атмосвери (до-
колку тоа не го довери на трговецот) и посебните тех-
нички прописи; 

- ја предаде на корисникот изјавата за сообразност 
согласно Правилникот за безбедност на машини и сер-
тификатот за сообразност согласно Правилникот за 
опрема и заштитни системи кои се наменети за употре-
ба во потенцијално експлозивни атмосвери, (доколку 
тоа не го довери на трговецот); 

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

- изготви изјава дека техничката опрема е прописно 
избрана со проектот за условите каде ќе работи, прое-
ктирана и изработена, а доколку ја вградува и изјава 
дека техничката опрема е прописно вградена. 

 
Член 16 

Проектантот на рударско техничката опрема, треба да: 
- ги применува националните стандарди итехнички-

те спецификации, соодветните технички прописи и по-
зитивната инженерска пракса при проектирањето и 
изработката на рударско техничката опрема; 

- овозможи примена на суштествените здравствени 
и безбедносни барања опфатени со соодветните зако-
ни, Правилникот за безбедност на машини, Правилни-
кот за опрема и заштитни системи кои се наменети за 
употреба во потенцијално експлозивни атмосвери, дру-
ги технички  прописи и стандарди; 

- изготви техничка документација согласно член 62 
од овој правилник; 

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

- ја чува техничката документација најмалку 10 годи-
ни од вградувањето на рударско техничката опрема; и 

- изготви изјава дека рударско техничката опрема е 
прописно проектирана. 

 
Член 17 

Монтажерот на рударско техничката опрема, треба да: 
- ги применува националните стандарди и технич-

ките спецификации, соодветните технички прописи и 
позитивната инженерска пракса при пуштање во упо-
треба и вградувањето на делови на рударско техничка-
та опрема; 

- ги применува упатствата за монтажа на рударско 
техничката опрема и составните компоненти и уреди за 
истата; 

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

- соработува со производителот или проектантот и 
корисникот на рударско техничката опрема со цел да 
се обезбеди правилна монтажа; 

- изврши подесување, завршни проверки и тестира-
ња на исправноста на рударско техничката опрема пос-
ле нејзиното вградување; 

- ги прикачи записите во техничката документација 
од проверките и тестирања на исправноста на рударско 
техничката опрема; и 

- изготви изјава дека рударско техничката опрема е 
прописно вградена и технички исправна и да ја предаде 
изјавата на лицето кое го ангажирало. 

 
Член 18 

Сервисерот на рударско техничката опрема, треба да: 
- се грижи дека одржувањето го извршува стручно 

со оспособени лица кои се детално запознати со рудар-
ско техничката опрема, упатствата за употреба и одр-
жување  и соодветните страници од матичната книга на 
рударско техничката опрема; 

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

- има овластување од производителот на техничка-
та опрема за работи поврзани со сервисирање и одржу-
вање на рударско техничката опрема и да располага со 
соодветни резервни делови; 

- ја прилагоди програмата за одржување и примени 
мерки за предвидливите грешки, како што на пример 
се: грешки поради несовесна употреба, неправилна 
употреба, истрошеност на делови и слично; 
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- го извршува одржувањето во согласност со упат-
ствата за одржување и врз основа на периодичните 
проверки;  

- го известува корисникот за фактичката состојба и 
функцијата на рударско техничката опрема, а посебно за 
работите и мерките за безбедно функционирање на при-
стапите до објектот и до рударско техничката опрема; 

- ги одржува составните делови на рударско тех-
ничката опрема во исправна состојба така што мерките 
и отстапувањата се во дозволени граници; 

- врши проверка на квалитетот на издувните гасови 
на дизел моторите вградени во опремата; 

- ги регистрира недостатоците во матичната книга и 
за тоа да го извести корисникот, да ја исклучи од упо-
треба рударско техничката опрема до моментот на от-
странување на недостатоците кои предизвикуваат на-
рушување на безбедноста, а кои се откриени за време 
на редовното одржување;  

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

- има на располагање потребни резервни делови за 
поправка и замена; 

- се грижи за стручната оспособеност на сите врабо-
тени; 

- го известува корисникот за сите промени направе-
ни на рударско техничката опрема; 

- го известува корисникот за потребните периодич-
ни технички прегледи; и 

- присуствува при извршувањето на техничките 
прегледи и  ги извршува задачите побарани од независ-
ното правно лице за технички прегледи и периодични 
испитувања. 

 
Член 19 

Редовното и тековно одржување на рударско тех-
ничката опрема треба да се врши согласно упатството 
на производителот и треба особено да опфати:  

- преглед на постројката и нејзината работа според 
упатството; 

- отстранување на утврдените недостатоци и замена 
на неисправните и оштетени елементи; 

- чистење на просториите во кои се врши преглед 
на рударско техничката опрема, кои не се за секого до-
стапни (машинска просторија, јамска сервисна рабо-
тилница и простории по хоризонти за сервисирање и 
слично.); 

- проверка на правилната работа на сите сигурнос-
ни уреди и електричните сигурносни кола, сигурносни 
вентили; 

- проверка на издувните гасови од дизел мотор; 
- проверка на факторот за кочење кој треба да биде 

35% за возилата на дизел погон што се движат по хори-
зонтални простории со брзина поголема од 25 км/h. За 
возилата што се движат со брзина помала од 25 км/h 
факторот на сопирање треба да биде 25%; 

- проверка на исправноста на хидрауличната инста-
лација, доколку е соодветно; 

- проверка на изолацијата на сите струјни кола и 
нивните врски со заземјувањето; 

- проверка на приклучоците на громобранската ин-
сталација; 

- чистење и подмачкување на деловите од рударско 
техничката опрема; 

- проверка на исправноста на работата на рударско 
техничката опрема при движење во обете насоки, како 
и при застанувањето; 

- проверка на излезите за итна интервенција, докол-
ку е потребно; 

- проверка на исправноста на погонските уреди, 
управувачките уреди и на елементите за пренос на си-
лина; и 

- проверка на интегритетот на механичката заштита 
од електрични склопки и разводни кутии. 

 
Член 20 

(1) Сите недостатоци во работата на рударско тех-
ничката опрема утврдени при редовното одржување 
треба да се отстрануваат без одложување, а неисправ-
ните и оштетените делови треба да се заменат со ис-
правни. 

(2) Ако при прегледот на рударско техничката 
опрема од редовното одржување се утврдат неисправ-
ности што може да доведат до опасна погонска состој-
ба, рударско техничката опрема треба да се исклучи од 
употреба додека неисправностите не се отстранат, а за 
тие активности треба да се извести корисникот и да се 
регистрираат во матичната книга. 

 
Член 21 

(1) За локомотивите, возилата со дизел погон,  дуп-
чачката и утоварната опрема кои служат за превоз на 
лица, руда, јаловина, стоки или за превоз на експлози-
ви и нафтени деривати, стоки со пристап на лица до се-
кој дел од техничката опрема, операциите за спасување 
на патниците при итна интервенција треба да ги врши 
само стручно оспособено лице. 

(2) Стручното оспособено лице за спасување на 
патниците треба да биде запознато со упатствата за 
употреба и за спасувачките операции. 

(3) Стручното оспособено лице за спасување на 
патниците треба да има можност да пристапи до одре-
дениот објект, до рударско техничката опрема и до ме-
стото за спасување на патниците, со претходна сигурна 
вентилација. 

 
Член 22 

(1) Покрај минималните податоци потребни за пу-
штање на пазарот на машини опфатени со Правилни-
кот за безбедност на машини, на рударско техничката 
опрема и составните делови треба да има поставено 
натписи, известувања и ознаки согласно националните 
стандарди, техничките спецификации и одредбите на 
овој правилник.  

(2) Сите натписи известувања и ознаки треба да би-
дат напишани на македонски јазик и неговото кирил-
ско писмо.  

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

(4) таблите со визуелен приказ и други интерактив-
ни начини на комуникација меѓу операторот и опрема-
та, треба да бидат лесни за разбирање и користење, 

 
Член 23 

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

 
Член 24 

Во кабините, на вратата од секоја рударско технич-
ка опрема треба да се постави натпис на кој се назначе-
ни номиналната брзина, носивост, дозволена косина по 
која ќе се движи, дозволена носивост (во килограми) и 
максималниот број лица кои можат да се превезуваат. 
 

Член 25 
На надворешната страна на вратите или на табли 

поставени на видно место за пристап до секој дел од 
машината или машинската работилница за рударско 
техничката опрема кои се со ограничен пристап, треба 
да се постави соодветен натпис за предупредување од 
опасност, на видно место.   
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Член 26 
На местата каде постои одредена опасност при при-

стап до тие места треба да се постави соодветен натпис 
за предупредување од опасноста или за мерки за спре-
чување на опасноста.  

 
Член 27 

Ако во машинската просторија се наоѓаат уреди 
или делови од различна техничка опрема, тогаш сите 
уреди што и припаѓаат на иста рударско техничка 
опрема треба да бидат означени со ист број или буква 
со која е означена соодветната рударско техничка 
опрема. 

 
Член 28 

Деловите и уредите кои се користат при редовно 
одржување и при спасувачките операции треба да би-
дат соодветно означени и да не предизвикуваат забуна 
во однос на позицијата и функцијата која треба да ја 
имаат. 

 
Член 29 

Сите уреди за запирање на работата на рударската 
техничка опрема треба да бидат во црвена боја со траен 
натпис “СТОЈ” или “СТОП” или “ИСКЛУЧЕНО”, по-
ставен да не предизвикува забуна во однос на позици-
јата на уредот кој ја прекинува работата на истата. Се-
која машина со дизел мотор треба да има два уреда за 
сопирање, кои што се независни еден од друг. Во за-
висност од потребата тие треба да бидат такви да мо-
жат лесно да се активираат. 

 
Член 30 

Ако техничката опрема не е проектирана за работа 
во јамски услови истата не треба да се пушти во упо-
треба без предходно да се прилагоди за јамски услови.  

 
Член 31 

(1) На рударско техничката опрема или на таблите 
поставени на видно место за пристап до неа, покрај 
пропишаните натписи од производителот треба да се 
постават и следните дополнителни натписи, известува-
ња и ознаки: 

- кратки упатства за употреба; 
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

производителот, негов регистриран знак и број; 
- назив и седиште на сервисерот, негов регистриран 

знак и број; 
- евиденциски број доделен од Инспекторатот; 
- ознаки за сообразност; 
- ознаки за извршен технички преглед; и 
- предупредувања за неусогласеност со одредени 

технички прописи. 
(2) Дополнителните натписи, известувања и ознаки 

од став 1 на овој член не треба да предизвикуваат забу-
на и да ја намалуваат видливоста и читливоста на оста-
натите натписи, известувања и ознаки. 

 
Член 32 

(1) Приодот до машинската просторија за сервиси-
рање или до помошните простории  кои се во функција 
на сервисирањето треба да бидат лесно пристапни и 
безбедни. 

(2) Во машинската просторија треба да се влегува 
непосредно. 

(3) Во машинската просторија или во непосредна 
близина треба да има опрема за противпожарна зашти-
та по тип и количина определена согласно планот за 
ППЗ на рудникот. 

(4) Секоја рударско техничка опрема освен опрема-
та на компримиран воздух треба со себе да носи апарат 
за суво гаснење пожар. 

Член 33 
(1) Машинската просторија, просторијата за помошни 

интервенции како што се навозишта, комори, приодите до 
нив, треба да имаат димензии кои обезбедуваат непречен 
пристап на опремата без да има некакви опасности за ли-
цата и опремата кои имаат пристап во нив. 

(2) Во специфични случаи, особено во постоечки 
јамски простории каде што решението од став 1 на овој 
член  е невозможно во потполност да се исполни, мо-
жат да се применат и други соодветни средства за да се 
избегне опасноста. 

 
Член 34 

(1) За подобрување на безбедноста на постоечката 
рударска техничка опрема, ставена во употреба пред 
влегување во сила на овој правилник на барање на ко-
рисникот, треба да се изработи стручно мислење за 
мерките за подобрување на безбедноста и сообразноста 
на истата со одредбите од техничките прописи и бара-
њата од националните стандарди.  

(2) Стручното мислење од став 1 на овој член треба 
да ги опфати активностите што треба да се преземат за 
подобрување на безбедноста и сообразноста на посто-
ечката рударско техничка опрема со одредбите од на-
ционалните стандарди итехничките спецификации, ка-
ко и проценката на опасностите по здравјето или без-
бедноста на лицата и безбедноста на имотот. 

 
Член 35 

(1) Стручното мислење од член 34 на овој правил-
ник, треба да биде изработено од независно правно ли-
це, производител или проектант за опрема на дизел - 
погон, додека за опремата на електро и пневматски по-
гон стручно мислење може да изготви оспособена  и 
овластена сервисна служба на корисникот на рударско 
техничката опрема, доколку корисникот ги исполнува 
пропишаните услови за севисирање. 

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

 
Член 36 

(1) За подобрување на безбедноста на постоечката 
рударска техничка опрема, доколку е можно, треба да се 
применат суштествените безбедносни барања утврдени 
со овој правилник, Правилникот за безбедност на маши-
ни, Правилникот за опрема и заштитни системи кои се 
наменети за употреба во потенцијално експлозивни ат-
мосвери  и посебните технички прописи, применувајки 
ги националните стандарди итехничките спецификации, 
како и оцената на опасностите по здравјето или безбед-
носта на лицата и безбедноста на имотот во услови на 
користење на истата во руднички услови. 

(2) Во стручното мислење треба да се даде и рок за 
извршување на предвидените активности за подобрува-
ње на безбедноста и сообразноста на рударско  технич-
ката опрема, кој не треба да биде подолг од шест месе-
ци и да е во согласност со одредбите од глава VI на 
овој правилник. 

(3) Корисникот на рударска техничката опрема тре-
ба да ги спроведе сите барања од стручното мислење 
во рокот од став 2 на овој член.  

 
Член 37 

За подобрување на безбедноста на постоечката ру-
дарска техничка опрема за дупчење на мински и истра-
жни дупнатини, превоз на лица, руда, јаловина, стоки, 
експлозив, нафта, масло, мазива и слично, при изготву-
вањето на стручното мислење, независното правно ли-
це, производителот или проектантот треба да ги земат 
предвид следните препораки: 
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- кабината на постоечката рударска техничка опре-
ма која се движи во рударските простории треба да би-
де поставена со покрив кој овозможува добра видли-
вост на предната и задната страна на кабината; 

- да се оцени уредот за сигурно сопирање, и докол-
ку е потребно да се замени без одложување; 

- уредите за посипување песок по шините да обез-
бедуваат висок степен на сопирање при застанување и 
постепено забавување при застанувањето; 

- уредот за звучна сигнализација треба секогаш да би-
де исправен, но да се користи само во посебни услови; 

- фаровите на предната и задната страна, со преки-
нувач за долго и кратко светло, секогаш треба да бидат 
во исправна состојба; 

- на командната плоча во кабината на машината со ди-
зел мотор треба да биде вграден брзиномер со ознака за 
максимално дозволената брзина, а ако дозволената брзина 
е поголема од 15 км/h треба да биде вграден и тафограф; 

- во јамските простории по кои се превезуваат луѓе 
со возило со дизел мотор треба да се вршат хемиски 
анализи на воздухот и иницирање на издувните гасови; 

- за опасните гасови што се појавуваат во воздухот 
на јамските простории каде што работат  машини со 
дизел мотор, максимално допуштените концентрации 
при кои може да се работи без посебни заштитни 
средства треба да изнесуваат: 

1) јаглен моноксид (СО)---------0,005 зафатнински 
проценти; 

2) јаглен диоксид (СО2)---------0,5 зафатнински про-
центи; 

3) азот моноксид (NO)-----------0,0025 зафатнински 
проценти; 

4) азот диоксид (NO2)-----------0,005 зафатнински 
проценти; 

5) сулфур диоксид (SO2)------ 0,0004 зафатнински 
проценти; 

6) формалдехиди-----------------0,00008 зафатнински 
проценти  (како алдехиди (CnHmO)-----------------0,0010 
зафатнински проценти; 

7) акролеин-------------------------0,00001 зафатнински 
проценти; 

- да се вгради уред за автоматска команда за зашти-
та од неконтролирани движења на возилото; 

- отворот на издувната цевка на дизел-моторот тре-
ба да биде насочен нагоре, така што издувните гасови 
да не ги загрозуваат непосредно луѓето во возилото; и 

- кабината на локомотивата треба да биде опремена 
со резервно сигнално светло во случај на прекин на до-
водот на струја и кое треба да работи доволно долго за 
да се извршат операциите за воспоставување на уредот 
за снабдување со електрична енергија.  

 
Член 38 

Значителна промена на рударска техничка опрема 
може да изврши: 

- производител по претходно изработена техничка 
документација за извршените промени; или 

- монтажер по претходно изработена техничка до-
кументација од страна на проектант или производител 
и по претходно изработено упатство за извршување на 
промените; или 

- сервисер по претходно изработена техничка доку-
ментација од страна на проектант или производител и 
по претходно изработено упатство за извршување на 
промените. 

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

Член 39 
(1) Прв технички преглед се врши пред ставање во 

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

(2) Периодичен технички преглед се врши најдоцна 
по истекот на една година, а за машините со дизел по-
гон кои што се користат во јамските рудници по шест 
месеци од претходниот технички преглед или порано 
доколку е извршена промена на локацијата и условите 
за работа.  

(3) Вонреден технички преглед се врши пред става-
њето во погон на рударската техничка опрема на која 
се отстранети недостатоците утврдени со техничките 
прегледи или е заменета  некоја безбедносна компо-
нента на рударската техничка опрема (уредите за си-
гурносопирање, квалитетот на издувните гасови во ја-
мата во зависност од движење на ветрената струја, уре-
дот за сигнализација, уредот за посипување на шините 
со песок, уредот за автоматска командна плоча, свет-
лосниот уред, сигурносните уреди и сигурносните вен-
тили). 

 
Член 40 

(1) Корисникот на рударска техничка опрема го из-
вестува Инспекторатот за спроведените технички прег-
леди. 

(2) Известувањето од став 1 на овој член треба да 
содржи:  

- име, презиме и адреса или назив и седиште на 
подносителот на известувањето; 

- тип и намена на рударската техничка опрема; 
- локација каде е пуштена или вградена рударската 

техничка опрема и идентификациски број на истата; 
- степенот на опременост, кадровската и техничката 

сервисна служба со која располага корисникот на ру-
дарската техничка опрема за сервисирање;  

- назив и седиште на сервисерот на рударската тех-
ничка опрема; и 

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

 (3) Со известувањето од став 1 на овој член се до-
ставува и следната документација: 

- технички извештај од извршениот технички прег-
лед;  

- изјава заверена на нотар за склучен договор со не-
зависно правно лице кое ќе врши технички прегледи и 
периодични испитувања; 

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

- изјава за склучен договор со сервисер кој ќе врши 
редовно одржување и сервисирање со важност од ми-
нимум една година, додека за машините со дизел мо-
тор што се користат во јамските рудници со важност од 
минимум шест месеци односно со важност во гарант-
ниот период за нова рударска техничка опрема; 

- писмена изјава од сервисерот дека ќе ги задоволу-
ва условите пропишани со овој правилник за време на 
важност на договорот;  

- изјава од корисникот дека има обезбедено стручно 
оспособено лице кое ќе врши севисирање на дел од 
опремата и спасување на патниците, доколку е потреб-
но; и  

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

 
Член 41 

(1) Рударска техничка опрема на која не е извршен 
технички преглед треба да се исклучи или да се стави 
вон употреба, од страна на корисникот на истата. 

(2) За постојната рударско техничка опрема која е 
ставена во употреба пред влегувањето во  сила на овој 
правилник а која се здобила со позитивен заклучок во 
техничкиот извештај за извршен технички преглед, 
Инспекторатот  води евиденција и не треба да испраќа 
одговор на известувањето. 
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(3) Рударската техничка опрема која има позитивен 
заклучок во техничкиот извештај, треба на видно место да 
се означи  дека е извршен технички преглед на истата.  

(4) Доколку за постоечка рударско техничка опрема 
не може да се даде позитивен заклучок во техничкиот 
извештај за извршен технички преглед, корисникот на 
истата ја исклучува од употреба до остранувањето на 
недостатоците и вршење на вонреден технички преглед 
односно добивање на позитивен заклучок во технички-
от извештај.  

(5) Рударската техничка опрема која ја загрозува 
безбедноста на лицата кои со неа ракуваат или се при-
дружници при ракување, треба веднаш да се исклучи и 
да се стави вон употреба. 

 
Член 42 

Техничкиот преглед и периодичните испитувања на 
рударска техничка опрема  од член 2 на овој правилник 
ги врши независно правно лице за технички преглед и 
периодични испитувања на рударска техничка опрема 
утврдена со овој правилник, кое ги исполнува условите 
пропишани во глава IV од овој правилник,  

 
Член 43 

(1) Корисникот на рударска техничка опрема треба 
да поднесе барање за технички преглед, до независно 
правно лице, по негов избор.  

(2) Барањето од став 1 на овој член содржи:  
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

подносителот на барањето; 
- тип и намена на техничката опрема; 
- локација каде е вградена техничката опрема; 
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

производителот, или лицето кое ја пушта на пазар 
опремата или правното лице кое извршило значајни из-
мени на рударската техничка опрема (во случај на прв 
технички преглед); 

- писмена изјава дека слично барање не е поднесено 
до некое друго независно правно лице; 

- документација за рударската техничка опрема (за 
прв технички преглед); 

- податоци за извршени значителни промени на ру-
дарската техничка опрема со соодветна документација 
(доколку е соодветно); 

- технички извештаи од претходни извршени тех-
нички прегледи и/или испитувања на рударската тех-
ничка опрема, 

- сертификат за сообразност на рударската техничка 
опрема и/или на вградените сигурносни уреди (за прв 
технички преглед). 

 
Член 44 

(1) За да се осигура техничката исправност на ру-
дарската техничка опрема и исполнувањето на соодвет-
ните барања, треба да се извршат проверки и испитува-
ња, согласно националните стандарди и технички спе-
цификации или еквивалентните на нив испитувања. 

(2) Доколку постојат сомневања, независното прав-
но лице може да побара извршување или да изврши до-
полнителни испитувања заради утврдување на квалите-
тот на вградените делови и уреди на техничката опрема 
(испитувања на квалитетот на материјалот од кои се 
изработени деловите, испитувања на јакосните кара-
ктеристики на елементите, испитувања на количество 
на издувните гасови, врските за стабилност од носеч-
ките елементи, испитување на напонско деформацио-
ната состојба и слично). 

(3) Доколку за специфични конструктивни изведби 
не постојат стандарди, а имајќи ги предвид новите тех-
ники и технологии кои се воведуваат при изградбата на 
техничката опрема, тогаш проверките и испитувањата 
треба да се извршат согласно препораките и упатствата 
на производителот на техничката опрема и позитивна-
та инженерска пракса.  

Член 45 
Доколку не постојат соодветни национални стан-

дарди или доколку во применливите национални стан-
дарди не се опфатени проверките и испитувањата при 
технички преглед, тогаш проверките и испитувањата  
треба да опфатат преглед на целокупната рударска тех-
ничка опрема согласно упатството за употреба  и одр-
жување и препораки од производителот на истата при 
што треба: 

- да се провери дали рударската техничка опрема е 
сообразна со опремата опишана во сертификатот за со-
образност и/или во изјавата за сообразност утврдени со 
одредбите од техничките прописи за безбедност на 
производи (за прв технички преглед), 

- да се утврди степенот на истрошеност на сите си-
гурносни уреди и делови на рударската техничка опре-
ма и да се процени нивното влијание за безбедна рабо-
та на истата; 

- да се утврди дали постојат соодветни ознаки и 
натписи за спречување на можни опасности кои можат 
да се појават при преглед и испитување на функцио-
налните карактеристики на рударско техничката опре-
ма, а особено: 

- проверка на исправното вградување и функциони-
рање на сите предвидени делови и уреди кои спречува-
ат конкретни опасности вклучително и сигурносните 
уреди (на пример: крајни склопки, двe независни авто-
матски сопирачки на машините со дизел мотор, при-
стапен апарат за гаснење на пожар, автоматско посипу-
вање песок на шините, сигурносни вентили, хидрау-
лични цилиндри за опремата на електрохидрауличен, и 
пневматски погон, индикатор на издувните гасови, за 
тревога, од неконтролирани движења на опремата на-
пред или назaд, електрични сигурносни кола, уреди за 
принудно застанување, уреди за континуирано движе-
ње возење  и слично);  

- проверка на правилното функционирање на сигур-
носните уреди во случај да снема струја при движење 
на тролеј локомотивата;  

- проверка на издувните гасови; 
- проверка на интегритетот на заштитата од атмо-

сферски електрични празнења, доколку е предвидена 
или е вградена таква заштита; 

- испитувања и проверка на карактеристиките и 
истрошеноста на изолацијата на електричните кола; 

- испитувања и проверка на заштитата од електри-
чен удар; 

- проверка на карактеристиките и истрошеноста на 
тркалата на локомотивата и вагоните, истрошеност на 
пантографот и тролат и шините од колосекот;  

- испитувања, проверка на карактеристиките и ист-
рошеноста на хидрауличниот цилиндер и хидраулична-
та инсталација; 

- мерење на јачината на осветлувањето на машин-
ската јамска просторија;  

- мерење на брзината на движењето; и 
- мерење на вредноста на еднонасочниот напон или 

на ефективната вредност на наизменичниот напон за 
управувачки и сигурносни електрични кола. 

 
Член 46 

При вонреден технички преглед независното прав-
но лице или овластениот сервисер на корисникот на 
опремата, врз основа на документацијата, добиените 
информации и увидот на лице место, треба да одлучи 
во кој обем ќе се изврши техничкиот преглед.  

 
Член 47 

(1) За техничката опрема на која е извршена значи-
телна промена се спроведува постапка за прв технички 
преглед. 
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(2) Техничката опрема од став 1 на овој член треба 
да ги исполнува сите суштествени здравствени и без-
бедносни барања кои се однесуваат за нова опрема, 
утврдени со национални стандарди и технички специ-
фикации како и одредбите од овој правилник.  

 
Член 48 

Во случај на специфични конструкции на рударско 
техничката опрема, специфични неправилности и опас-
ности при работа на истата, независното правно лице 
за технички прегледи или овластениот сервисер на ко-
рисникот на опремата може да побара извршување на 
други проверки и други рокови за проверките. 

 
Член 49 

(1) Ако при техничкиот преглед со прегледот на це-
локупната постројка се утврдат недостатоци кои ја на-
рушуваат безбедноста при вршењето на проверките и 
испитувањата, независното правно лице или овласте-
ниот сервисер на корисникот на опремата може да не 
ги спроведе сите проверки и испитувања и да побара 
отстранување на недостатоците. 

(2) По отстранување на недостатоците истото неза-
висно правно лице  или овластениот сервисер на корис-
никот спроведува вонреден технички преглед при што 
ги извршува сите потребни проверки и испитувања. 

 
Член 50 

(1) Проверките и испитувањата при првиот технич-
ки преглед треба да опфатат и преглед на документаци-
јата на рударската техничка опрема. 

(2) Прегледот на документација се врши со цел да 
се провери дали рударската техничка опрема е сообраз-
на со опремата опишана во техничката документација, 
во сертификатот за сообразност и/или во изјавата за со-
образност и дали истата ја поседува целокупната доку-
ментација која треба да ја придружува при нејзина упо-
треба, а особено: 

- техничка документација со сите потребни пресме-
тки, скици, цртежи, електрични шеми и дополнителни 
измени на конструкцијата на рударската техничка 
опрема; 

- сертификат за подобноста на рударската техничка 
опрема од аспект на издувните гасови на машините со 
дизел погон; 

- сертификат за сообразност на техничката опрема; 
- сертификат за сообразност на вградените сигур-

носни уреди; 
- упатство за употреба, упатство за одржување и 

упатство за периодични прегледи; и 
- матична книга на рударската техничка опрема. 
 

Член 51 
(1) За извршените проверки и испитувања при тех-

ничкиот преглед, независното правно лице или овла-
стениот сервисер за корисникот составува технички из-
вештај.  

(2) Техничкиот извештај од техничкиот преглед, 
треба да содржи: 

- место, датум и број на техничкиот извештај; 
- назив и седиште на независното правно лице и пе-

чат и потпис на овластеното лице, кое го извршило 
техничкиот преглед; 

- предмет на техничкиот преглед;  
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

подносителот на барањето;  
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

производителот, или лицето кое ја пушта на пазар 
опремата  или правното лице кое извршило значајни 
измени на рударската техничка опрема (доколку е поз-
нато); 

- тип и намена на рударската техничка опрема; 
- локација каде е вградена рударската техничка 

опрема и/или ид ентификациски број; 
- краток опис на техничките карактеристики;  
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

производителот, ознаката на типот и/или производстве-
ниот број на сите главни елементи на рударската тех-
ничка опрема и на сите сигурносни уреди (доколку се 
достапни); 

- податоци за извршените проверки и испитувања 
при техничкиот преглед; 

- датум на кој е извршен техничкиот преглед и име 
и презиме за лицата кои ги извршиле проверките и ис-
питувањата; 

- податоци за утврдени недостатоци и неисполнува-
ња на безбедносните барања; и  

- стручно мислење со заклучок од извршениот тех-
нички преглед со образложение за давањето на позити-
вен или негативен заклучок во техничкиот извештај. 

 
Член 52 

(1) Подносителот на барањето треба недостатоците 
утврдени со техничкиот извештај да ги отстрани во рок 
пропишан од независното правно лице, кој не треба да 
е подолг од 30 дена, и за тоа да го извести независното 
правно лице или одговорното техничко лице на серви-
серот на корисникот заради продолжување на постап-
ката. 

(2) Во случај кога за отстранувањето на недостато-
ците е потребно време подолго од 30 дена, подносите-
лот на барањето треба да го обнови барањето до истото 
независно правно лице. 

(3) Во случај на недостатоци кои не можат да се от-
странат поради објективни технички причини, опрема-
та треба да се исклучи од употреба се до нејзино оспо-
собување и доведување во исправна состојба. 

(4) Во случај на недостатоци кои не предизвикуваат 
и не ја нарушуват безбедноста  при нормална употреба, 
рударската техничка опрема може да се употребува во 
определен рок даден во техничкиот извештај доколку 
претходно се изработи стручно мислење за ризиците 
кои постојат и доколку се преземат соодветни мерки со 
натписи, ознаки и известувања. 

(5) Стручното мислење од став 4 на овој член го из-
готвува независното правно лице или овластениот сер-
висер на корисникот и е составен дел од техничкиот 
извештај. 

 
Член 53 

Независното правно лице треба да изврши вонреден 
технички преглед заради утврдување на отстранување-
то на недостатоците, а доколку е потребно треба да из-
врши и одредени испитувања. За вонредниот технички 
преглед, независното правно лице составува дополну-
вање на техничкиот извештај. 

 
Член 54 

Техничкиот извештај, докуметацијата и преписките 
во врска со постапките за технички преглед, треба да 
бидат напишани на македонски јазик и неговото ки-
рилско писмо. 

 
IV. ПОБЛИСКИ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ  

ИСПОЛНУВААТ НЕЗАВИСНИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА 
 

Член 55 
(1) Независното правно лице треба да има постоја-

но вработени, најмалку тројца работници кои се вклу-
чени во процесот на технички прегледи, и тоа: 
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- еден работник со високо образование (додиплом-
ски студии не покуси од четири години, магистерски 
студии, докторат) од областа на машинството или еле-
ктротехниката, со најмалку пет години искуство на ра-
боти поврзани со прегледи и испитувања на рударска 
техничка опрема која е предмет на овој правилник, ка-
ко носител на дејноста; 

- еден работник со високо образование (додиплом-
ски студии не покуси од четири години, магистерски 
студии, докторат) од областа на машинството или еле-
ктротехниката, со најмалку три години искуство во 
струката, како извршител; и 

- еден работник со најмалку четири годишно средно 
образование од областа на машинството, рударството 
или електротехниката, со најмалку три години искус-
тво на работи поврзани со која и да е  техничка опрема 
(проверки, испитување, монтажа, одржување итн), како 
извршител. 

(2) Во случај кога независното правно лице изго-
твува стручно мислење за мерките за подобрување на 
безбедноста и на сообразноста на постоечката рударска 
техничка опрема, тогаш двајца од вработените треба да 
имаат високо образование (додипломски студии не по-
куси од четири години, магистерски студии, докторат) 
од областа на машинството или електротехника и ру-
дарство, со најмалку пет години искуство на работи по-
врзани со оцена на сообразност (атестирање) и испиту-
вање на рударска техничка опрема, која е предмет на 
овој правилник. 

(3) Во случаите од алинеја 1 и 2 од став 1 и став 2 
од овој член, работниците можат да имаат и помало ра-
ботно искуство само доколку независното правно лице 
со договор има ангажирано најмалку двајца соработни-
ци со минимум високо образование (додипломски сту-
дии не покуси од четири години, магистерски студии, 
докторат) од областа на машинството, електротехника-
та или рударството со најмалку пет години искуство на 
работи поврзани со оцена на сообразност (атестирање), 
прегледи и испитување на рударска техничка опрема 
која е предмет на овој правилник. Ангажирањето на со-
работниците треба да биде минимум за времето за кое 
е помало искуството на вработените.  

 
Член 56 

(1) Независното правно лице треба да поседува по-
требна опрема за да може правилно да ги врши актив-
ностите врзани со техничките прегледи опфатени со 
националните стандарди и технички спецификации.  

(2) Независното правно лице треба да поседува или 
да има пристап и до опрема потребна за специфични 
испитувања на техничката опрема или сигурносни уре-
ди за опремата.  

(3) Независното правно лице треба да има разрабо-
тено методологии и постапки за вршење на потребните 
проверки и испитувања при техничките прегледи. До-
колку независното правно лице применува специфични 
методологии и постапки, тие треба да бидат технички 
издржани и во согласност со научните и техничките 
достигнувања.  

(4) Опремата која независното правно лице треба да 
ја поседува или да има пристап до неа, треба најмалку 
да содржи: 

- уреди за мерење зафатнина јаглен моноксид (СО), 
јаглен диоксид (СО2), азот моноксид (NO2), сулфур 
диоксид (SO2), формалдехиди, како алдехиди (CnHm) 
и акрелоин; 

- уреди за мерење на должини; 
- уред за мерење на сила; 
- уред за мерење сила насопирање; 
- уред за мерење на отпор на изолација, заштита од 

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

- уред за мерење на јачината на осветлувањето; 
- уред за мерење на брзината на движењето со мож-

ност за приказ на дијаграми брзина-време при движење 
во рудничките простории; и 

- уред за мерење на притисок во хидрауличните ин-
сталации со можност за приказ на дијаграми притисок-
време при движење на кабината/платформата. 

 
Член 57 

Независното правно лице кое ги врши техничките 
прегледи треба постојано да ги исполнува условите од 
членовите  55 и 56 на овој правилник и да е способно 
да ги извршува и специфичните задачи од национални-
те стандарди. Доколку не ја поседува целокупната 
опрема, независното правно лице може да склучи дого-
вор со друго независно правно лице за користење на 
дел од техничката опрема. 

 
Член 58 

(1) Независното правно лице кое ги исполнува ус-
ловите за вршење на технички преглед и периодични 
испитувања се овластува со решение за исполнетост на 
условите за вршење технички прегледи и периодични 
испитувања согласно постапката утврдена со Законот 
за техничка инспекција. 

(2) Во решението за исполнетост на условите за вр-
шење технички прегледи и периодични испитувања се 
наведува рударската техничка опрема за која важи ре-
шението. 

(3) Независното правно лице овластено за вршење 
техничките прегледи и периодични испитувања треба 
да има еднозначен идентификациски број доделен од 
Инспекторатот. 

 
V. ВИД НА ДОКУМЕНТИ КОИ ЈА СЛЕДАТ  
ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМА ПРИ СТАВАЊЕ ВО  

УПОТРЕБА И ПРИ КОРИСТЕЊЕ 
 

Член 59 
Секоја рударска техничка опрема треба да биде 

придружена со документација (техничко досие на оп-
ремата) напишана на македонски јазик и неговото ки-
рилско писмо. Документацијата треба да содржи нај-
малку: 

- техничка документација согласно член 60 од овој 
правилник, 

- упатствo за употреба, одржување и сервисирање, 
упатство за периодични прегледи и упатство во случај 
на несреќи, хаварии или штети предизвикани од рудар-
ската техничка опрема; и  

- матична книга на техничката опрема согласно 
член 62 од овој правилник.  

 
Член 60 

(1) Техничката документација треба да ги содржи 
сите податоци за рударската техничка опрема согласно 
применливите национални стандарди, стандардизаци-
ски документи и технички прописи.  

(2) Во случај на непостоење на национален стан-
дард или ако содржината на техничката документација 
не е опфатена со применливиот национален  стандард, 
техничката документација треба да содржи најмалку: 

- податоци за производителот (назив, седиште и ре-
гистрација за вршење на соодветна дејност); 

- листа на лица кои учествувале во избор и израбо-
тка на проектот и техничката документација; 

- тип, намена на опремата, номинална носивост, но-
минална брзина и други технички карактеристики кои 
треба да ги исполни рударската техничка опрема за ра-
бота во јамски услови; 

- листа на суштествени здравствени и безбедносни 
барања кои ги задоволува рударската техничка опрема; 
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- листа на применети стандарди, технички специфи-
кации и технички прописи; 

- опис на прифатените решенија за отстранување на 
опасности кои може да ги предизвика рударската тех-
ничка опрема при нејзино користење; 

- листа на сигурносни уреди и компоненти; 
- склопен цртеж на рударската техничка опрема со 

шеми за управување; 
- упатства за монтажа (доколку е потребно); 
- електрични шеми на погонските струјни кола, 

струјните кола поврзани со сигурносните уреди и еле-
ктрични шеми за поврзувањето со управувањето; 

- потребни технички детали, цртежи и пресеци со 
сите потребни пресметки кои се потребни да се прове-
ри сообразноста на рударската техничка опрема со су-
штествените здравствени и безбедносни барања; 

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

- копија од сертификатите на други уреди каде е со-
одветно; и  

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

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

(4) Во матичната книга за секоја машина, во каби-
ната треба да се постават податоци за името, презимето 
и адресата или називот и седиштето и телефонскиот 
број на службата за спасување.  

 
Член 61 

(1) Во случај на постоечка рударска техничка опре-
ма за која не постои техничка документација или упат-
ства за употреба, одржување, прегледи и упатства во 
случај на несреќи и хаварии, корисникот на таа опрема 
треба да ги побара од производителот, застапникот или 
проектантот на истата или да побара нивно дополни-
телно изработување.  

(2) Дополнителното изработување од став 1 на овој 
член треба да го изврши производителот или проектан-
тот на рударската техничка опрема, а за нивно користе-
ње да добие одобрување од независно правно лице за вр-
шење на технички прегледи и периодични испитувања.  

(3) Дополнително изработената техничка документаци-
ја може да не ги содржи сите податоци доколку не е можно 
да се обезбедат (на пр. сертификати за сообразност, подато-
ци за вградени компоненти и уреди и слично.). 

 
Член 62 

Матичната книга треба да содржи: 
- технички податоци; 
- податоци за сите главни елементи на техничката 

опрема и за сите сигурносни уреди (производител, тип, 
технички карактеристики, година на производство, 
број и тип на сертификат и слично); 

- податоци за производител, трговец и монтажер; 
- податоци за значајни промени, настанати несреќи 

и хаварии, задолжително одржување и периодични 
прегледи; 

- податоци за корисникот и одговорното лице;  
- податоци за сервисерот со прикачен договор за ре-

довно одржување и сервисирање; и 
- податоци за стручно оспособеното лице кое може 

да врши операции на спасување. 
 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 63 
За постоечката рударска техничка опрема која не  

поседува документација наведена во член 59 од овој 
правилник, сопственикот ја набавува истата согласно 
член 61 од овој правилник, во рок од 4 години од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник.  

Член 64 
(1) Стручното мислење од член 34 став 1 на овој 

правилник треба да се изработи за секоја постоечка ру-
дарска техничка опрема, во рок од пет години од  денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

(2) Постоечката рударска техничка опрема треба да 
се прилагоди за целосно да ги исполнува барањата од 
националните стандарди, техничките спецификации и 
одредбите од Правилникот за безбедност на машини и 
Правилникот за опрема и заштитни системи кои се на-
менети за употреба во потенцијално експлозивни атмо-
свери, во рок од пет години од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник, освен за барањата утврдени со 
член 66 од овој правилник. 

 
Член 65 

(1) Во случај на постоечка рударска техничка опре-
ма за превоз на лица, експлозивни и запаливи стоки 
или само стоки со пристап на лица во кабината, корис-
никот на техничката опрема треба да обезбеди: 

- поставување на врати или сигурносна ограда на 
кабината, најдоцна до 1.01.2015 година; 

- поставување на уред за да се оневозможи влегува-
ње на други лица или делови од тело на лица во опасни 
зони за време на работата и други штетни дејства од 
изворот на опасноста, најдоцна 1.01.2015 година; 

- двонасочна комуникација со локомотивски превоз 
која се применува со две локомотиви, една напред и 
една назад или движење со една локомотива со кружен 
ток, најдоцна до 1.01.2015 година; 

- поставување на уред за автоматско мерење на ква-
литетот на јамскиот воздух, најдоцна до 1.01.2015 го-
дина; 

- поставување на јамска сигнализација со патокази 
за движење, најдоцна до 1.01.2015 година; 

- поставување на помошно (панично) светло, нај-
доцна до 1.01.2015 година; 

- поставување на заштитна ограда на опасните ме-
ста во јамата, откопни простории каде што нема актив-
ности,  вентилациони окна, рудни и јаловински сипки 
кои не се користат, пумпни постројки и други јамски 
простории кои преставуваат опасност по здравјето на 
луѓето, во рок од еден месец по влегување на сила на 
овој правилник, 

- поставување на уред за заштита од неконтролира-
ни движења на опремата до 1.01.2015 година. 

(2) Одредбите од став 1 на овој член се однесуваат 
само на опремата на дизел погон кај кои не се предви-
дени горенаведените уреди и компоненти во проектно-
то решение. Во случај на постоечка рударска техничка 
опрема каде што ќе се утврди дека горенаведените уре-
ди и компоненти се предвидени но поради одредени 
причини се отстранети или неисправни, истите треба 
да се стават во функција веднаш после утврдувањето 
на недостатокот. 

 
Член 66 

За рударската техничка опрема која е вградена и 
ставена во употреба во периодот до денот на влегување 
во сила на овој правилник, треба да се изврши постап-
ката на ставање во употреба на истата утврдена со овој 
правилник, најдоцна до 1.1.2015 година.    

 
Член 67 

(1) Со денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник престануваат да се применуваат: 

- Правилникот за техничките нормативи на машини 
со дизел-мотор што се користи при подземни рударски 
работи во неметански јами („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.66/1978); 



29 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 170 - Стр. 57 

- Правилникот за техничките нормативи при превоз 
на луѓе во рудниците со подземна експлоатација на ми-
нерални суровини во хоризонтални и коси простории 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр.34/1989); 

- Правилникот за техничките нормативи при превоз 
на луѓе и материјали во окната на рудниците („Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр.4/1980); 

- Правилникот за измени на правилникот за технич-
ките нормативи при превоз на луѓе и материјали во ок-
ната на рудниците („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
51/1988); и 

- Правилникот за техничките мерки за превоз со 
транспортери со лента во рударството („Службен лист 
на СФРЈ“ бр.5/1973).   

 
Член 68 

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

 
Бр. 25-5459 

декември 2010 година                          Министер, 
   Скопје                                    Фатмир Бесими, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
3696. 

Врз основа на член 47 од Законот за безбедност и 
здравје при работа („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 92/07), министерот за труд и социјал-
на политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 
ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИ ОД РИЗИ-
ЦИ ПОВРЗАНИ СО ИЗЛОЖЕНОСТ НА БИОЛОШКИ  

АГЕНСИ ∗ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минималните 

барања за безбедност и здравје на вработените од ризи-
ци поврзани со изложеност на биолошките агенси.  

 
Член 2 

Одредбите на овој правилник не се применуваат кај 
работни активности во кои се присутни генетски моди-
фицирани организми, освен во случаите кога одредби-
те на овој правилник пропишуваат повисоко ниво на 
заштита на безбедноста и здравјето при работа.  

 
Член 3 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

1. "Биолошки агенси" се микроорганизми, вклучи-
телно и оние што се генетски модифицирани, клеточни 
култури и човечки ендопаразити што можат да предиз-
викаат некоја инфекција, алергија или токсичност;  

 2. "Микроорганизам" е микробиолошки ентитет, 
клеточен или неклеточен, способен за размножување 
или пренесување генетски материјал;  

 3. "Клеточна култура" е ин-витро одгледување на 
клетки добиени од повеќеклеточни организми.  

                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Директивата бр. 
2000/54/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 18 септем-
ври 2000 г. за заштита на работниците од ризиците поврзани со 
изложување на биолошки агенси на работното место (седма пое-
динечна директива во рамките на значењето на член 16 (1) од Ди-
рективата бр. 89/391/ЕЕЗ), CELEX бр. 2000L0054 

Член 4 
Биолошките агенси се класифицираат во четири ри-

зични групи според нивото на ризик од инфекција: 
1. "биолошки агенс од група 1" е агенс каде што е 

мала веројатноста дека ќе предизвика човечко заболу-
вање;  

2. "биолошки агенс од група 2" е агенс што може да 
предизвика човечко заболување и може да претставува 
опасност за вработените, меѓутоа веројатноста е мала 
да се прошири меѓу населението и вообичаено има до-
стапна ефикасна заштита или терапија;  

3. "биолошки агенс од група 3" е агенс што може да 
предизвика сериозно човечко заболување и може да 
претставува сериозна опасност за вработените, може да 
има ризик да се прошири меѓу населението, но вооби-
чаено има достапна ефикасна заштита или терапија;  

4. "биолошки агенс од група 4" е агенс што предиз-
викува сериозно човечко заболување и претставува се-
риозна опасност за вработените, може да има висок ри-
зик да се прошири меѓу населението и вообичаено не-
ма достапна ефикасна заштита или терапија.  

 
Член 5 

(1) За  активностите кадешто постои можност да се 
предизвика  ризик од изложеност на биолошки агенси, 
од страна на работодавачот се одредува природата, сте-
пенот и времетраењето на изложеноста на вработените, 
со цел да се овозможи проценка на ризикот по безбед-
носта или здравјето на вработените и да се одредат 
мерките што треба да се преземат.  

(2) За активностите што вклучуваат изложеност на 
неколку групи  биолошки агенси, ризикот се проценува 
врз основа на опасноста што ја претставуваат сите при-
сутни опасни биолошки агенси. 

(3) Проценката на ризикот, редовно и постојано 
треба да се обновува од страна на работодавачот кога 
настанува промена во условите што можат да влијаат 
на изложеноста на вработените на биолошки агенси. 

 (4) Од страна на работодавачот се известуваат ор-
ганот на државната управа надлежен за работите од 
инспекцијата на трудот (во понатамошниот текст: над-
лежениот орган) и останатите овластени стручни орга-
ни  за проценката на ризикот.  

(5) Проценката на ризикот од ставот (1) на овој 
член, се спроведува врз основа на сите достапни ин-
формации, вклучувајќи и: 

 - класификација на биолошките агенси што се или 
можат да бидат опасни за човечкото здравје, според 
списокот на класифицирани  биолошки агенси даден во 
Прилог бр. 3 на овој правилник;  

 - препораки од надлежниот орган кои наведуваат 
дека биолошкиот агенс треба да се контролира со цел 
да се заштити здравјето на вработените, кога вработе-
ните се или може да бидат изложени на таков биоло-
шки агенс поради нивната работа;  

 - информации за заболувања што можат да се до-
бијат поради работата на вработените;  

- потенцијални алергиски или токсични последици 
кои се резултат од работата на вработените;  

- сознанија за заболувањето на вработениот кое 
произлегува од непосредна врска со неговата работа. 

 
Член 6 

(1) Одредбите на членовите од 7 до 19 од овој пра-
вилник не се применуваат во случај кога  резултатите 
од проценката на ризикот од член 5 од овој правилник 
покажуваат дека изложеноста и/или потенцијалната из-
ложеност на биолошки агенс од групата 1 не претста-
вуваат ризик по здравјето на вработените, освен точка-
та 1 од Прилогот бр. 6 на овој правилник.  
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(2) Ако проценката на ризикот од член 5 од овој 
правилник, покаже дека активностите не вклучуваат 
работа со биолошки агенс или со употреба на биоло-
шки агенс, но сепак постои ризик за изложеност на 
вработените на биолошки агенс поради извршување на 
работите каде може да дојде до ненамерна изложеност 
на биолошки агенси, како на пример, при изведување 
на работите од Прилог бр. 1 на овој правилник, се при-
менуваат членовите 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 и 16 од овој 
правилник, освен ако проценката на ризикот од член 5 
од овој правилник покажува дека тоа не е потребно.  

 
Член 7 

Ако природата на работата го дозволува тоа, од стра-
на на работодавачот се обезбедува избегнување на  упо-
треба на штетни биолошки агенси, по пат на замена со 
биолошки агенси кои доколку се употребуваат согласно 
со упатството на производителот не се опасни, односно 
се помалку опасни по здравјето на вработените.  

 
Член 8 

(1) Кога резултатите од проценката на ризикот од 
член 5 од овој правилник, покажуваат ризик по безбед-
носта и здравјето на вработените, тогаш изложеноста 
на вработените треба да  се спречи.  

(2) Кога технички не е возможно, од страна на ра-
ботодавачот се обезбедува намалување на  ризикот од 
изложеноста на најниско можно ниво, неопходно за 
обезбедување на безбедноста и здравјето на изложени-
те вработени, вклучувајќи ги резултатите од проценка-
та на ризик од член 5 од овој правилник, особено по 
пат на следниве мерки:   

- задржување на минимален број на вработени кои 
се изложени или кои можат да бидат изложени на био-
лошки агенси;  

- подготовка на работни процеси и мерки за технич-
ка контрола, со цел да се избегне или минимизира ос-
лободувањето на биолошките агенси во работната сре-
дина; 

- обезбедување на мерки за колективна заштита 
и/или, каде што изложеноста не може да се избегне на 
друг начин, мерки за лична заштита;  

- обезбедување на хигиенски мерки кои имаат за 
цел спречување или намалување на непредвидлив пре-
нос или ослободување на биолошки агенс во работната 
средина;  

- употреба на знак за биолошка опасност даден во 
Прилог бр. 2  на овој правилник и други релевантни 
знаци за предупредување;  

- подготовка на планови за справување со несреќи 
предизвикани од изложување на биолошки агенси;  

- тестирање во однос на тоа дали биолошките аген-
си кои се употребени во работната средина се присутни 
надвор од примарниот, физички ограничен простор, 
ако е тоа неопходно и технички можно; 

- обезбедување на средства за безбедно собирање, 
складирање и отстранување на отпад од страна на вра-
ботените, вклучувајќи и употреба на безбедни и пре-
познатливи контејнери, по соодветен третман; 

- организирање на безбедно ракување и транспорт 
на биолошките агенси во работната средина.  

 
Член 9 

(1) Во случај кога резултатите од проценката на ри-
зикот од член 5 од овој правилник, покажуваат дека по-
стои ризик по безбедноста и здравјето на вработените, 
од страна на  работодавачот до надлежниот орган се 
доставуваат соодветни информации за: 

- резултатите од проценката на ризикот; 

- активностите при кои вработените биле изложени 
или може да биле изложени на биолошки агенси; 

- бројот на вработени кои се или биле изложени на 
биолошки агенси; 

- името и презимето и способностите на одговорно-
то лице за безбедност и здравје при работа;  

- преземените заштитни и превентивни мерки, 
вклучувајќи ги и постапките и методите при работа; 

- планот за итни ситуации за заштита на вработени-
те од изложеност на биолошки агенси од групите 3 или 
4, кои можат да резултираат со испуштање на биоло-
шкиот агенс во работната средина; 

- секоја несреќа или инцидент кои можеби предиз-
викале ослободување на биолошки агенси и кои би мо-
желе да предизвикаат сериозна инфекција и/или болест 
кај човекот.  

(2) Списокот на вработени кои се изложени на био-
лошки агенси од групите 3 или 4 од член 13 од овој 
правилник и медицинското досие на вработените од 
член 16 од овој правилник треба да му бидат достапни 
на надлежниот орган во случај кога работодавачот  
престане со активноста. 

 
Член 10 

(1) Во случај на активности за кои има ризик по 
безбедноста и здравјето на вработените поради изложе-
ност на биолошки агенси, од страна на работодавачот 
се преземаат мерки за да обезбеди дека: 

а) вработените не јадат, не пијат во работната сре-
дина каде што постои ризик од контаминација со био-
лошки агенси; 

б) на вработените им е обезбедена соодветна за-
штитна работна облека или друга соодветна специјална 
облека; 

в) на вработените им се обезбедени соодветни сани-
тарни простории, како и средства за плакнење на очи 
и/или антисептични средства за кожа; 

г) неопходната заштитна опрема: 
- соодветно се чува на точно одредено место, 
- се прегледува и чисти ако е можно пред, а во секој 

случај после секоја употреба, 
-оштетената опрема се поправа или се заменува 

пред понатамошна употреба; 
д)постапката за земање, ракување и обработка на 

примероци од животинско или човечко потекло е точ-
но утврдена. 

(2) Работната облека и заштитната опрема, вклучу-
вајќи ја и заштитната облека од ставот (1) на овој член, 
кои можат да бидат контаминирани со биолошки аген-
си, треба да се отстрани при излегување од работната 
средина.  

(3) Од страна на работодавачот се обезбедува обле-
ката и заштитната опрема да се чува одвоено од оста-
натите облеки и опреми, се додека не се обезбеди де-
контаминација и чистење и доколку е потребно, уни-
штување на облеката и заштитна опрема.  

(4) Трошоците за спроведување на мерките од ста-
вовите (1), (2) и (3) на  овој член треба да бидат на то-
вар на работодавачот. 

 
Член 11 

(1) Од страна на работодавачот се преземаат мерки 
по пат на писмени упатства и информации за информи-
рање на вработените и претставниците на вработените 
кај работодавачот за: 

- потенцијалните ризици по здравјето; 
- заштитните мерки кои се превземаат за да се спре-

чи изложеноста; 
- хигиенските услови; 
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- носење и употреба на заштитната опрема и облека; 
- постапките кои треба да ги преземат вработените 

во случај на несреќи или за спречување на несреќи.  
(2) Од страна на работодавачот се преземаат мерки 

со кои се обезбедува дека обуката за вработените кои 
се изложени и/или можат да бидат изложени на биоло-
шки агенси: 

- е извршена на почетокот на изведување на работи-
те кои вклучуваат биолошки агенси; 

- е прилагодена за да ги опфати новите, односно из-
менетите ризици; 

- повремено се повторува во согласност со процен-
ката на ризикот.  

 
Член 12 

(1) Од страна на работодавачот се обезбедуваат 
писмени упатства во работната средина и онаму каде 
тоа е применливо се истакнуваат соопштенија, кои нај-
малку, ја содржат постапката која треба да се следи во 
случај на:  

- несреќа или инцидент при ракување со биолошки 
агенси, и 

- ракување со биолошки агенси од групата 4.  
(2) Од страна на вработените веднаш се пријавува се-

каква несреќа или инцидент од ракувањето со биолошки 
агенси на одговорното лице на работодавачот или на 
лицето одговорно за безбедност и здравје при работа.  

(3) Од страна на работодавачот веднаш се обезбеду-
ва информација за  вработените и претставниците на 
вработените за секоја несреќа или инцидент кои би мо-
желе да предизвикаат ослободување на биолошки аген-
си и сериозна инфекција и/или болест кај човекот.  

(4) Во случај на несреќа или инцидент од страна на 
работодавачот веднаш се информираат вработените и 
претставниците на вработените за причините и мерки-
те кои биле преземени или кои треба да се преземат за 
подобрување на ситуацијата.  

(5) На секој вработен треба да му бидат достапни 
информациите од списокот од членот 13 од овој пра-
вилник кои се однесуваат лично на вработениот. 

(6) Вработените и претставниците на вработените 
имаат пристап до анонимни колективни информации 
кои се однесуваат на вработените кај работодавачот.  

(7) Од страна на работодавачот, на барање на вра-
ботените и на нивните претставници се овозможува 
пристап до информациите од член 9 став (1) од овој 
правилник. 

 
Член 13 

(1) Од страна на работодавачот се води список на 
вработени кои се изложени на биолошки агенси од гру-
пите 3 и/или 4, во кој се наведува видот на работата и 
кога е тоа можно името на биолошкиот агенс на кој би-
ле изложени вработените. 

(2) Списокот од ставот (1) на овој член се чува нај-
малку десет  години по престанок на изложеноста.  

3) Списокот од ставот (1) на овој член се чува нај-
малку 40 години во случаи на изложеноста на биоло-
шки агенси кои можат да  предизвикаат инфекции: 

- со биолошки агенси за кои е познато дека можат 
да предизвикаат постојани или латентни инфекции; 

- кои во однос на моменталните сознанија не можат 
да се дијагностицираат се додека болеста не се развие 
многу години подоцна;  

- кои имаат исклучително долги периоди на инкуба-
ција пред да се развие болеста;  

- кои имаат како последица болести кои понекогаш 
се реактивираат во текот на долг период без оглед на 
терапијата, или  

- кои можат да предизвикаат сериозни и долгороч-
ни последици. 

4) Од страна на работодавачот се овозможува на ов-
ластената здравствена установа од член 16 од овој пра-
вилник и на надлежниот орган пристап до списокот на-
веден во ставот (1) на овој член.  

 
Член 14 

Од страна на работодавачот, за прашањата кои се 
уредени со овој правилник, се обезбедува консултација 
и соработка со вработените и нивните претставници во 
согласност со прописите од областа на  безбедноста и 
здравјето на вработените.  

 
Член 15 

(1) Од страна на работодавачот, најмалку 30 дена пред 
првата употреба на биолошките агенси од групите 2, 3 и 
4, во писмена форма се известува надлежниот орган.  

(2) Кога работодавачот привремено сам го класифи-
цира биолошкиот агенс, во писмена форма го известу-
ва надлежниот орган и за првата употреба на биоло-
шкиот агенс и за секоја последователен биолошки 
агенс од групата 4 и за секоја последователен нов био-
лошки агенс од групата 3.  

(3) Лабораториите кои извршуваат дијагностички 
услуги за биолошките агенси од групата 4 на надлеж-
ниот орган му доставуваат само првично известување 
за нивните цели. 

(4) Во случај кога при процесите или постапките 
доаѓа до значителни промени по безбедноста и здравје-
то на вработените кои првото известување го прават 
несоодветно, од страна на работодавачот се доставува 
повторно ново известување до надлежниот орган. 

 (5) Известувањето од ставовите (1), (2), (3) и (4) на 
овој член вклучува: 

 - назив и адреса на работодавачот; 
- името и презимето и способностите на одговорно-

то лице за безбедност и здравје на вработените при ра-
бота; 

- проценка на ризикот од член 5 од овој правилник и 
- видот на биолошкиот агенс и предвидените за-

штитни превентивни мерки.  
                            

Член 16 
(1) Од страна на работодавачот се обезбедуваат мер-

ки за следење на здравствената состојба на оние врабо-
тени за кои резултатите од проценката на ризикот од 
член 5 од овој правилник, покажуваат дека постои ризик 
по нивното здравје.  

(2) За секој вработен следењето на здравствената со-
стојба се изведува пред изложеноста и во редовни вре-
менски периоди по изложеноста на биолошки агенси, 
согласно со прописите кои го уредуваат видот, начинот 
и обемот на здравствените прегледи на вработените.  

(3) При проценката на ризикот од член 5 од овој пра-
вилник, кога тоа е неопходно, од страна на работодава-
чот се обезбедуваат делотворни (ефикасни) вакцини за 
оние вработени кои не се имуни на биолошкиот агенс на 
кој се изложени или на кој би можеле да бидат изложе-
ни. При обезбедувањето на вакцините работодавачот 
треба да го има предвид препорачаниот работен кодекс 
за вакцинација од Прилогот бр. 7 на овој правилник.  

(4) Ако се утврди дека вработениот страда од ин-
фекција и/или болест за која се сомнева дека е предиз-
викана од изложеноста на биолошки агенси, овластена-
та здравствена установа треба да обезбеди ист третман 
и на другите вработени кои биле слично изложени, при 
што  се врши повторна проценка на ризикот од изложе-
носта во согласност со член 5 од овој правилник.  
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(5) Во случаите кога се спроведува следење на 
здравствената состојба од страна на здравствената 
установа се води здравствен картон најмалку десет го-
дини по престанувањето на изложеноста, а во случаите 
од член 13, став (3) од овој правилник, здравствениот  
картон се чува 40 години по престанувањето на изло-
женоста.  

(6) Од страна на овластената здравствена установа 
за секој вработен поединечно се предложуваат заштит-
ни или превентивни мерки.  

(7) Од страна на овластената здравствена установа 
на вработените им се даваат совети и информации за 
здравствените прегледи на кои треба да бидат подло-
жени по престанувањето на изложеноста. 

(8) Вработените имаат пристап до резултатите од 
следењето на здравствената состојба на кои биле под-
ложени. Вработените и работодавачите можат да поба-
раат повторно разгледување на резултатите од следе-
њето на здравствената состојба.  

(9) Практичните препораки за следење на здравсте-
ната состојба се дадени во Прилог бр. 4 на овој правил-
ник.  

(10) Работодавачот по писмен пат го известува над-
лежниот орган за сите болести или смртни случаи за 
кои ќе се утврди дека се последица на изложеност на 
биолошки агенси при работа.  

 
Член 17 

(1) При проценката на ризик од членот 5 од овој 
правилник, работодавачот посветува  посебно внима-
ние на: 

- утврдување на присутни биолошки агенси кај бол-
ните луѓе и животни и кај материјалите и примероците 
кои биле земени; 

- опасностите што произлегуваат од биолошките 
агенси за кои е познато или постои сомневање дека се 
присутни кај болните луѓе или животни и кај материја-
лите и примероците кои биле земени; 

- ризиците кои произлегуваат од природата на рабо-
тата. 

(2) Од страна на  здравствените и ветеринарните 
установи се преземаат соодветни мерки за заштита на 
безбедноста и здравјето на вработените кои посебно го 
вклучуваат: 

- одредувањето на соодветни постапки за деконта-
минација и дезинфекција и 

- спроведувањето на постапките со кои се обезбеду-
ва ракување и отстранување на контаминираниот отпад 
без ризик.  

(3) Во просториите за изолација во кои има болни 
луѓе или животни кои се заразени или за кои постои 
сомневање дека се заразени со биолошки агенс од гру-
пите 3 или 4, треба да се одберат мерки за спречување 
на влијанието од колоната А од Прилогот бр. 5 на овој 
правилник, со цел ризикот од заразување да се сведе на 
најниско можно ниво. 

 
Член 18 

(1) Во лабораториите, вклучувајќи ги и дијагно-
стичките лаборатории и просториите за лабораториски 
истражувања на животни, кои биле намерно заразени 
со биолошки агенси од групите 2, 3 или 4, или за кои 
постои сомневање дека се преносители на тие агенси се 
преземаат следните мерки: 

а) лабораториите во кои се изведува работа која 
вклучува ракување со биолошки агенси од групите 2, 3 
и 4, со цел истражување, развој, обука или дијагности-
цирања треба да ги дефинираат мерките за спречување 
на влијанието во согласност со  

Прилогот бр. 5 на овој правилник, со цел ризикот 
од заразување да се сведе на најниско можно ниво.  

б) по спроведување на проценката на ризик од член 
5 од овој правилник и по одредување на нивото на мер-
ките за спречување на влијанието утврдени во соглас-
ност со степенот на ризик, лабараториите треба да ги 
определат мерките во согласност со Прилог бр. 5 од 
овој правилник. 

(2) Активностите кои вклучуваат ракување со био-
лошки агенси се изведуваат: 

- единствено во работните средини кои одговараат 
најмалку на второ ниво на спречување на влијанието за 
биолошки агенс од групата 2; 

- единствено во работните средини кои одговараат 
најмалку на трето ниво на спречување на влијанието за 
биолошки агенс од групата 3; 

- единствено во работните средини кои одговараат 
најмалку на четврто ниво на спречување на влијанието 
за биолошки агенс од групата 4. 

(3) За работата на лабораториите во кои се ракува 
со материјали за кои постои неизвесност за присуство 
на биолошки агенси кои можат да предизвикаат болест 
кај луѓето, но кои немаат за главна цел работа со био-
лошки агенси (на пр. култивирање или концентрира-
ње), потребно е да се преземе второ ниво на спречува-
ње на влијанието.Третото или четвртото ниво на спре-
чување на влијанието треба да се преземе кога е неоп-
ходно или постои сомневање дека тоа ниво на спречу-
вање на влијанието е потребно, освен кога насоките по-
кажуваат дека во одредени случаи е соодветно пониско 
ниво на спречување на влијанието.  

(4) Кај индустриските процеси кај кои се употребу-
вааат билошки агенси од групите 2, 3 и 4, работодава-
чот треба да ги преземе следниве мерки: 

а) врз основа на практичните мерки и соодветните 
постапки дадени во Прилогот бр. 6 на овој правилник, 
потребно е да се употребуваат заштитни мерки за спре-
чување на влијанието од став (2) на овој член;  

б) во согласност со проценката на ризик од член 5 
од овој правилник, која е поврзана со биолошките аген-
си од групите 2, 3 или 4, од страна на надлежниот ор-
ган се определуваат мерките кои треба да се применат 
при индустриската употреба на биолошките  агенси. 

(5) Активностите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на 
овој член за кои не  може да се изврши конечна про-
ценка на ризик за поединечен биолошки агенс кој би 
можел при предвидената употреба да предизвика сери-
озен ризик по безбедноста и здравјето на вработените, 
може да се вршат единствено на работни места каде 
што нивото на спречување на влијанието одговара нај-
малку на трето ниво.  

 
Член 19 

Прилозите од бр.1 до бр.7 се дадени во прилог и се 
составен дел на овој правилник.   

 
Член 20 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се  применува од 1 јануа-
ри 2014 година. 

 
          Бр. 07-9041/1 
22 декември 2010 година              Министер, 
              Скопје                        Џељаљ Бајрами, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
3697. 

Врз основа на член 24-а став 13 од Законот за пре-
воз во патниот сообраќај („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10 и 
140/10), министерот за транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И 
ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА 
ВОЗНИ РЕДОВИ ЗА НОВИ ЛИНИИ И ЗА ПРОМЕ-
НА НА ОДОБРЕНИ ЛИНИИ ВО МЕЃУОПШТИН-
СКИОТ И МЕЃУНАРОДНИОТ ПРЕВОЗ НА ПАТ-
НИЦИ, ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОДЗЕ-
МАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДОБРЕНА ЛИНИЈА, 
ФОРМАТА  И   СОДРЖИНАТА  НА   ОБРАЗЕЦОТ 

НА ДОЗВОЛАТА И НА ВОЗНИОТ РЕД 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот, постапката и побли-

ските услови за одобрување на возни редови за нови 
линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштин-
скиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, 
продолжување и одземање на дозволата за одобрена 
линија,  формата и содржината на образецот на дозво-
лата и на возниот ред („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.25/10, 73/10 и 130/10), во член 7 ставот 
4 се брише. 

 
Член 2 

Во член 16 по ставот 5 се додава нов став 6 кој гласи: 
„Доколку во рок од осум дена од приемот на второ 

известување за дополнување на документацијата кон 
барањето од став 5 на овој члeн, превозникот не го 
комплетира барањето со целокупната потребна доку-
ментација предвидена со овој Правилник, барањето за 
регистрирање на променетиот возен ред и издавањето 
на дозвола согласно член 10 од овој Правилник, ќе му 
биде одбиено со решение и ќе му биде одземен одобре-
ниот возен ред, а во случаите кога е одобрена промена 
на возен ред ќе му биде одземен и возниот ред за кој е 
извршена промената.“ 

 
Член 3 

Во член 17 став 2, во алинејата 3 по зборовите: „ра-
ботен однос“ се става запирка, а зборовите до крајот на 
алинеата се бришат. 

Во став 3, во алинејата 3 по зборовите: „работен од-
нос“ се става запирка, а зборовите до крајот на алинеа-
та се бришат. 

 
Член 4 

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

 
 Бр.01-16838/1                                   

22 декември 2010 година                      Министер, 
     Скопје                            Миле Јанакиески, с.р. 

3698. 
Врз основа на член 20, став 4 од Законот за безбед-

ност на производи („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 33/06 и 63/07) министерот за транспорт и 
врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА РАДИО ОПРЕМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА 
ТЕРМИНАЛНА ОПРЕМА (1) 

 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

(содржина) 
Со овој правилник се пропишуваат суштествените 

барања кои треба да ги исполнуваат радио опремата и 
телекомуникациската терминална опрема, за произ-
водство, пуштање на пазар и ставање во употреба, по-
стапките за оцена на сообразност, обележувањето на 
радио опремата и телекомуникациската терминална 
опрема и условите кои треба да ги исполнуваат телата 
за оцена на сообразност.  

 
Член 2 

(примена) 
(1) Одредбите од овој правилник се применуваат на 

апаратите од член 3, точки 1 и 2 на овој правилник. 
(2) Одредбите од овој правилник не се однесуваат 

на опремата, дадена во Прилог 1, кој е составен дел на 
овој правилник. 

(3) Одредбите од овој правилник нe се применуваат 
на апаратите, кои се наменети за користење во вршење 
на работите од областа на обезбедување на јавната без-
бедност, државна безбедност и одбраната. Доколку 
овие апарати користат радиофреквенции, треба да би-
дат во согласност со Планот за намена на радиофре-
квенциски опсези во Република Македонија.  

 
Член 3 

(дефиниции) 
Одделни изрази, употребени во овој правилник го 

имаат следново значење: 
1. „апарат“ е секоја радио опрема или телекомуни-

кациска терминална опрема или и двете;  
2. „телекомуникациска терминална опрема“ е 

производ или негов соодветен составен дел, кој е наме-
нет за непосредно или посредно приклучување со кои 
било средства на интерфејсот на јавните комуникаци-
ски мрежи, кои целосно или делумно се употребуваат 
за обезбедување на јавни комуникациски услуги;  

3. „радио опрема“ е производ или нејзин соодветен 
составен дел, кој овозможува комуницирање преку 
емитирање односно примање на радио бранови од ра-
диофреквенцискиот спектар, наменет за терестријални-
те или вселенските радиокомуникации;  

4. „радио бранови“ се електромагнетни бранови во 
фреквенциски опсег од 9 kHz до 3000 GHz, 

5. „интерфејс“ е: 

                            
(1) Со одредбите на овој правилник се врши усогласување со 
Директивата на Европскиот парламент и Советот на Европската 
Унија за радио опрема и телекомуникациска терминална опрема 
и заедничко признавање на нивната сообразност CELEX бр. 
31999 EL 0005 
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- физичка точка на која корисникот има пристап до 
јавна комуникациска мрежа (мрежна приклучна точка); 

- определена радио патека помеѓу еден или повеќе 
предаватели или приемници или комбинација од пре-
даватели и приемници, вклучително со потребната 
опрема и нивните технички спецификации;  

6. „класа на опрема“ е класа која идентификува 
одредени типови на апарати кои во согласност со овој 
правилник се сметаат за слични и оние интерфејси за 
кои апаратите се наменети. Апаратот може да спаѓа во 
повеќе од една класа на опрема;  

7. „техничка документација“ е документација со 
податоци, кои го опишуваат апаратот и обезбедуваат 
информации и појаснувања за примената и почитува-
њето на соодветните суштествени барања;  

8. „хармонизиран стандард“ е стандард објавен од 
европска организација за стандардизација, а кој се по-
викува на директивите и обврзува на негово усвојува-
ње на национално ниво и објавување во „Огласникот за 
стандарди и други стандардизациски документи“ и 

9. „штетна пречка“ е пречка што го загрозува 
функционирањето на радионавигациската служба, дру-
ги безбедносни служби или на друг начин сериозно ја 
деградира, зачестено пречи или ја прекинува работата 
на радиокомуникациската служба, согласно важечките 
национални прописи или прописите на Европската 
унија.   

 
II. СУШТЕСТВЕНИ БАРАЊА 

 
Член 4 

(1) Апаратите при пуштање во промет и употреба тре-
ба да ги исполнат суштествените барања во поглед на:  

- заштита на здравјето и безбедноста на корисникот 
и на секое друго лице, вклучувајќи ги и целите поврза-
ни со безбедносните барања во согласност со друг про-
пис кој го уредува подрачјето на електрична опрема 
наменета за употреба во рамките на дефинирани на-
понски граници, но без примена на напонски ограничу-
вања и  

- заштита во врска со електромагнетната компати-
билност, во согласност со Правилникот за електромаг-
нетна компатибилност на електротехничка опрема. 

(2) Радио опремата треба да биде конструирана така 
што да овозможува ефикасно користење на радиофре-
квенцискиот спектар, без да дојде до штетни пречки  и 
притоа треба  да ги исполни  барањата: 

- кои се однесуваат на можност апаратот да работи 
истовремено со други апарати и да може да се поврзе 
со други интерфејси; 

- да не ја оштетува мрежата или нејзиното функци-
онирање или да ги злоупотребува мрежните ресурси; 

- да вклучува безбедносни мерки за осигурување на 
заштита на личните податоци и приватноста на корис-
никот/претплатникот; 

-  да обезбеди заштита од измами и злоупотреби и 
- да овозможи пристап на итните служби и лицата 

со инвалидитет. 
 

Член 5 
(објавување на спецификациите на интерфејсите) 
(1) Операторите на јавните комуникациски мрежи 

во Република Македонија јавно го објавуваат видот на 
интерфејсот на своите јавни комуникациски мрежи.  

(2) Техничките спецификации на интерфејсите, 
пред да почнат преку нив јавно да обезбедуваат однос-
но извршуваат услуги, треба да бидат доволно детални, 
за да овозможат конципирање на телекомуникациската 
опрема што ќе ги овозможи сите услуги, обезбедени 
преку соодветни интерфејси. Спецификациите ги содр-
жат сите информации кои на производителите им овоз-
можуваат по свој избор да извршуваат соодветни те-
стови во поглед на суштинските барања, кои важат за 
телекомуникациската терминална опрема.   

 
Член 6 

(хармонизирани стандарди) 
Кога опремата е конструирана согласно македон-

ските стандарди што се подготвени и усвоени од Ин-
ститутот за стандардизација на Република Македонија 
(во понатамошниот текст: Институт за стандардизаци-
ја) и објавени во „Огласникот за стандарди и други 
стандардизациски документи“  на Институтот за стан-
дардизација, се смета дека оваа опрема одговара на су-
штествените барања утврдени со овој правилник, на 
кои се однесуваат наведените хармонизирани стандар-
ди. Сообразноста на апаратите се однесува само на де-
лот на употребата на хармонизираните стандарди и на 
соодветните суштествени барања, кои овие хармонизи-
рани стандарди ги пропишуваат.  

 
Член 7 

(пуштање на пазар и ставање во употреба) 
(1) На пазар треба да се пуштат само апарати, кои 

се во согласност со суштествените барања утврдени во 
овој правилник, доколку се правилно поставени, одр-
жувани и се употребуваат на начин предвиден со упат-
ството за нивно користење.   

(2)  Производителот или лицето кое е одговорно за 
пуштање на апаратот во пазар, на корисникот треба да 
му обезбеди информации за предвидената употреба, за-
едно со изјавата за сообразност со суштествените бара-
ња. Кај радио опремата доволно е на амбалажата и во 
упатствата за употреба на апаратите, да се наведе во 
кои држави или на кои географски подрачја во рамките 
на одредена држава би требало да се употребува опре-
мата, а корисникот со ознака на апаратот, која е опре-
делена во Прилог 2 точка 5, кој е составен дел на овој 
правилник, треба да го предупреди за можните ограни-
чувања или барања на дозвола за користење на радио 
опрема во одредени држави. За телекомуникациската 
терминална опрема треба да се наведат доволно инфор-
мации, кои ќе овозможат определување на интерфејси-
те на јавните телекомуникациски мрежи, на кои би тре-
бало да се приклучи опремата. За сите апарати ваквите 
информации треба да се наведат на видливо место.  

(3) За радио опремата, која се става во употреба и ко-
ја користи фреквенциски опсези, чија употреба не е 
усогласена на целокупната територија на Европската 
унија, производителот или неговиот овластен застапник 
или пак лицето одговорно за пуштање на ваквата опрема 
на пазар и употреба, треба кај Агенцијата за електронски 
комуникации да ја пријави својата намера за пуштање на 
опремата во употреба, при што треба да наведе податоци 
на барателот и лицето за контакт на барателот, како и 
следните карактеристики: тип, вид на радио опрема и 
опис, производител, намена, одбрана процедура за оце-
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нување на сообразност, идентификациски број на овла-
стеното тело за сообразност (доколку е потребно), држа-
ви во кои ќе се употребува, применети стандарди, радио-
фреквенциски опсези во кои работи радио опремата, ра-
ботни фреквенции, широчина на канал, максимална моќ-
ност на предавателот, тип на модулација, вид на антена 
и начин на работа (симплекс/дуплекс).  

 
Член 8 

(ставање во употреба и право на приклучување) 
(1) Апаратот се пушта во употреба за целта за која е 

наменет, доколку ги исполнува суштествените барања 
од член 4 на овој правилник. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член пуштањето 
во употреба може да се ограничи од причини кои се 
поврзани со ефикасно и соодветно користење на радио 
спектарот, избегнување на штетни пречки и доколку се 
работи за заштита на здравјето на луѓето. 

(3) Доколку опремата ги исполнува суштествените 
барања утврдени во член 4 на овој правилник операто-
рите на јавните комуникациски мрежи и услуги не тре-
ба да ги одбијат приклучувањата на телекомуникаци-
ската терминална опрема на соодветни интерфејси од 
технички причини. 

(4) Доколку апаратот означен како сообразен со 
одредбите на овој правилник, предизвикува оштетува-
ња на мрежата или штетни пречки или му штети на 
функционирањето на мрежата, операторот на јавната 
комуникациска мрежа може да го одбие приклучува-
њето на таков апарат на својата мрежа, да го исклучи 
или да го повлече од употреба и за тоа да ја извести 
Агенцијата за електронски комуникации. 

(5) Во итен случај операторот може да го исклучи 
апаратот, доколку истото е неопходно за заштита на 
мрежата и доколку на корисникот без одлагање и без 
трошоци за него може да му се понуди друго решение, 
за што веднаш ја известува Агенцијата за електронски 
комуникации.  

 
Член 9 

(слободен проток на апарати) 
(1) Согласно Прилог 2 на овој правилник, пуштање 

на пазар и ставање во употреба се врши на апарати со 
„СЕ“ обележување, кое ја означува нивната сообраз-
ност со одредбите од овој правилник.  

(2) На стручните саеми, излагања и претставувања мо-
же да се изложат и апарати, кои не се во согласност со су-
штествените барања утврдени со овој правилник, доколку 
со видлива ознака јасно се предупредува дека истите не 
може да се продаваат или пуштаат во употреба.  

(3) Доколку за означувањето на апаратот важат и 
други прописи кои го предвидуваат „СЕ“ обележува-
њето, истите треба да бидат наведени. Доколку некој 
од овие прописи дозволува производителот во преод-
ниот период да избере кој од овие прописи ќе ги упо-
треби, покрај „СЕ“ обележувањето, треба да се наведе 
и прописот чии одредби ги исполнува.  

 
III. ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ 

 
Член 10 

(постапки за оцена на сообразност) 
(1) Постапките за оцена на сообразност, се спрове-

дуваат заради потврдување на сообразноста на апара-
тот со суштествените барања утврдени во член 4 на 
овој правилник.  

(2) За телекомуникациската терминална опрема, ко-
ја не го користи спектарот, распореден за терестријал-
ните или вселенските радиокомуникации и за примене-
тите делови од радио опремата, по избор на производи-
телот важат постапките за оцена на сообразност од овој 
правилник. 

(3) Доколку производителот ги употреби хармони-
зираните стандарди од член 6 на овој правилник, по из-
бор на производителот на радио опремата, која не спа-
ѓа во подрачјето на употреба од став (2) на овој член, 
важат постапките утврдени во овој правилник.  

(4) Доколку производителот не ги употреби хармо-
низираните стандарди од член 6 на овој правилник или 
пак делумно ги употреби, за радио опремата која не 
спаѓа во подрачјето на употреба од став (2) на овој 
член, по избор на производителот, важат постапките 
утврдени во овој правилник.  

(5) Евиденцијата и коресподенцијата во врска со 
постапките за оцена на сообразноста од став (2), (3) и 
(4) на овој член, треба да бидат на македонски јазик.  

 
Член 11 

(1) Производителот или неговиот овластен застап-
ник, кој ги исполнува обврските, утврдени во став (2) 
од овој член, гарантира и изјавува дека, засегнатите 
производи ги исполнуваат барањата на овој правилник 
и на секој производ треба да изврши „СЕ“ обележува-
ње и да даде изјава за сообразност.        

(2) Производителот или неговиот овластен застап-
ник треба да ја подготви техничката документација од 
став (4) од овој член и истата треба да ја чува најмалку 
10 години од изработката на последниот производ. 

(3) Доколку во Република Македонија нема седи-
ште ниту производителот ниту пак неговиот овластен 
застапник, за обврската за чување на техничката доку-
ментација е одговорно лицето кое го пуштило произво-
дот на пазарот во Република Македонија.  

(4) Техничката документација треба да овозможи 
оцена на сообразноста на производот со суштествените 
барања. Истата треба да ја покрива намената, израбо-
тката и функционирањето на производот и  да содржи:  

- опис на производот; 
- идеен план, цртежи на производот, шеми на со-

ставните делови, подсистемите, колата итн.;     
- описи и објаснувања потребни за разбирање на на-

ведените шеми, како и за функционирањето на произ-
водот;  

- список на хармонизирани стандарди од член 6 на 
овој правилник, употребени во целост или делумно, ка-
ко и описите и појаснувањата на решенијата, усвоени 
за нивно исполнување;  

- суштествени барања од член 4 на овој правилник 
доколку вакви хармонизирани стандарди од член 6 на 
овој правилник не се употребени или не постојат;  

- резултати од изработените конструкциски пресме-
тки, извршени прегледи итн. и  

- извештаи за тестирањата.  
(5) Производителот или неговиот овластен застап-

ник треба еден примерок од изјавата да го чува заедно 
со техничката документација.  

(6) Производителот треба да ги примени сите мерки, 
кои се потребни за да производната постапка обезбедува 
сообразност на изработените производи со техничката 
документација  и со барањата на овој правилник.  
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Член 12 
(Внатрешна контрола на производството 

и посебни тестирања на апаратите) 
(1)  За секој вид радио опрема производителот тре-

ба да спроведе суштински радио тестови или пак овие 
тестови треба да се изведат во негово име. За определу-
вање  на тестовите, кои важат за суштински, одговорно 
е овластеното правно или физичко лице (во поната-
мошниот текст: овластено тело), кое го избира произ-
водителот, освен доколку  тестовите се определени во 
хармонизираните стандарди. Овластеното тело треба 
да ги почитува претходните одлуки на овластените ор-
гани, кои одлучувале заеднички.  

(2) Производителот или неговиот овластен застап-
ник или лицето кое е одговорно за пуштање на апара-
тот во промет, треба да изјави дека наведените тестира-
ња биле извршени и дека апаратот е сообразен со су-
штествените барања, а за време на производствениот 
процес треба да го наведе идентификациониот број на 
овластеното тело. 

 
Член 13 

(Техничка  документација) 
(1) Техничката документација треба да ја сочинува 

документацијата од член 11 став (5) од овој правилник 
и изјавата за сообразност во врска со определените  ра-
дио тестови. 

(2) Производителот или неговиот овластен застап-
ник или лицето, кое е одговорно за пуштање на апара-
тот на пазар, техничката документација треба да ја до-
стави до надлежниот орган за надзор на пазарот. 

(3) Надлежниот орган за надзор на пазарот треба да 
ја прегледа техничката документација и доколку смета 
дека не е правилно докажано дека суштествените бара-
ња од овој правилник се исполнети, на производителот, 
неговиот овластен застапник или на лицето, кое е одго-
ворно за пуштање во промет, може да му побара до-
полнителни податоци. 

(4) Надлежниот орган за надзор на пазарот треба 
барањето да го поднесе во рок од четири недели по 
приемот на техничката документација. По приемот на 
техничката документација и по истекот на рокот од че-
тири недели, доколку не се побарани дополнителни по-
датоци, апаратот може да се пушти во промет. 

(5) Производителот или неговиот овластен застап-
ник или лицето, кое е одговорно за пуштање на апара-
тот на пазар, треба да ја чува техничката документаци-
ја за период од најмалку 10 години по изработката на 
последниот производ, така што да им биде на распола-
гање за преглед на надлежните државни органи.  

 
Член 14 

(Целосно обезбедување на квалитетот) 
(1) Целосното обезбедување на квалитетот е по-

стапка во која се утврдува дека производителот ги ис-
полнува обврските од став (2) на овој член, гарантира 
дека производите ги исполнуваат барањата предвидени 
во овој правилник, за што истиот на секој производ 
треба да ги стави ознаките наведени во член 19 на овој 
правилник и да состави писмена изјава за сообразност. 

(2) Производителот треба да користи одобрен си-
стем за квалитет за проектирањето, производството и 
крајната инспекција и тестирање на производот, како 
што е утврдено во член 15 од овој правилник и треба 
да подлежи на надзор, како што е утврдено во член 16 
од овој правилник. 

 
Член 15 

(Систем за квалитет) 
(1) Производителот заради обезбедување на квали-

тет треба да поднесе барање за оценување на неговиот 
систем за квалитет до овластеното тело. 

(2) Барањето треба да ги содржи: 
- сите релевантни информации за предвидените 

производи и 
- документацијата за системот за квалитет. 
(3) Системот за квалитет треба да обезбеди сообраз-

ност на производите со барањата на овој правилник. 
Сите елементи, барања и одредби донесени од страна 
на производителот треба да бидат документирани на 
систематски и уреден начин во форма на пишани мер-
ки, постапки и насоки. Оваа документација за системот 
за квалитет треба да обезбеди заедничко разбирање на 
мерките и постапките за квалитет, како што се програ-
ми за квалитет, планови, прирачници и записи. Доку-
ментацијата треба да содржи точен опис на: 

- целите за квалитет и организациската структура, 
одговорностите и надлежностите на управување во од-
нос на проектот и квалитетот на производот, 

- техничките спецификации, вклучувајќи ги хармо-
низираните стандарди и техничките прописи, како и 
релевантните спецификации на тестовите кои ќе се 
применуваат како и кога стандардите наведени во член 
6 од овој правилник нема целосно да се применуваат и 
средствата кои ќе се користат за да се обезбеди испол-
нување на суштинските барања кои се однесуваат на 
производите, 

- техниките за контрола на проектот и за потврда на 
проектот, процесите и систематските дејствија кои ќе 
се користат при проектирањето на производите соод-
ветни на опфатената класа на производи, 

- соодветните техники на производство, контрола 
на квалитетот и обезбедување на квалитетот, процеси-
те и систематските дејствија кои ќе се користат, 

- испитувањата и тестовите кои ќе се спроведат 
пред, во текот и по производството и динамиката со 
која тие ќе се спроведуваат, како и резултатите од 
спроведените тестови пред производството,  

- средствата со кои се обезбедува дека опремата за 
тестирање и испитување ги исполнува соодветните ба-
рања за спроведување на неопходниот тест, 

- записите за квалитет, како што се: извештаите за 
инспекција и податоците од тестот, податоците за ка-
либрирањето, извештаите за квалификациите на соод-
ветниот персонал и слично и 

- средствата за следење на постигнувањето на по-
требниот квалитет на проектот и на производот и ефе-
ктивното работење на системот за квалитет. 

(4) Овластеното тело треба да го оцени системот за 
квалитет за да определи дали тој ги исполнува барања-
та наведени во став (3) од овој член. Истото треба да 
претпостави сообразност со тие барања во однос на си-
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стемите за квалитет кои го спроведуваат релевантниот 
хармонизиран стандард. Овластеното тело особено тре-
ба да оцени дали системот за квалитет обезбедува соо-
бразност на производите со барањата на овој правил-
ник, во смисла на релевантната документација доставе-
на согласно ставовите (2) и (3) од овој член вклучувај-
ќи ги, каде што е соодветно, и резултатите од тестовите 
доставени од производителот. 

(5) Овластеното тело за оценување на системот за 
квалитет формира ревизорски тим, кој треба да има 
најмалку еден член кој има искуство во оценување на 
соодветната технологија на производот.  

(6) Заради оцена на системот за квалитет ревизор-
скиот тим ги посетува просториите на производителот, 
по што донесува одлука, која му се соопштува на про-
изводителот. Соопштението треба да ги содржи заклу-
чоците од испитувањето и образложената одлука за 
оценувањето. 

(7) Производителот треба да се обврзе дека ќе ги 
исполни обврските кои произлегуваат од системот за 
квалитет како што е одобрен и да го одржува истиот, 
со цел тој да остане соодветен и ефикасен. Производи-
телот или неговиот овластен претставник, треба да го 
известуваат овластеното тело кое го одобрило систе-
мот за квалитет за сите намери за измена на системот 
за квалитет. Овластеното тело треба да ги оценува 
предложените измени и да реши дали изменетиот си-
стем за квалитет ќе ги исполни барањата наведени во 
став (3) од овој член и дали е потребно повторно оце-
нување. Одлуката треба да му биде соопштена на про-
изводителот. Соопштението треба да ги содржи заклу-
чоците од испитувањето и образложената одлука за 
оценувањето. 

 
Член 16 

(Минимални услови кои треба да ги исполнува овла-
стеното тело) 

(1) Овластеното тело за оцена на сообразност (во 
понатамошниот текст: овластеното тело), неговиот ра-
ководител и персоналот, одговорен за извршување на 
задачите, за кои бил назначен од надлежниот орган, не 
треба да бидат креатор/развивач, производител, доба-
вувач или монтер на радио опремата или телекомуни-
кациската терминална опрема, оператор или давател на 
услуги, ниту пак овластен застапник на која било од 
наведените странки. Истите треба да бидат независни и 
не треба да бидат непосредно вклучени во развојот, 
изработката, продажбата или одржувањето на радио 
опремата или телекомуникациската терминална опре-
ма,  ниту пак да бидат застапници на странките, кои се 
занимаваат со вакви дејности. Ова пак не ја исклучува 
можноста за размена на технички информации помеѓу 
производителот и овластеното лице.  

(2) Овластеното тело и неговиот персонал треба за-
дачите, за кои се овластени,  да ги извршуваат со што 
поголем степен на професионална беспрекорност и 
техничка стручност, а исто така треба да бидат и без 
притисоци или стимулации, пред се финансиски, кои 
би можеле да влијаат врз нивното одлучување или врз 
резултатите од кој било преглед, пред се од лицата или 
групи на лица, кои се заинтересирани за ваквите резул-
тати. 

(3) Овластеното тело треба да има на располагање 
потребен персонал и простории, кои ќе му овозможат 
соодветно извршување на административниот и тех-
ничкиот дел во врска со задачите, за кои е определен.  

(4) Персоналот, кој е одговорен за прегледите, тре-
ба да има: 

- соодветно стручно образование, 
- знаење за барањата на тестовите и прегледите, кои 

се спроведуваат, и доволно искуство со ваквите тесто-
ви или прегледи и    

- способност за составување на сертификати, еви-
денции и извештаи, кои се потребни за потврдување на 
извршените прегледи.   

(5) Персоналот од став (3) на овој член треба да би-
де непристрасен при вршењето на прегледите. Нивната 
плата не смее да зависи од бројот на извршени тестови 
или прегледи, ниту пак од резултатите на  ваквите 
прегледи. 

(6) Овластеното тело треба да склучи осигурување 
за случај на одговорност, доколку  ваквата одговорност 
не  е предвидена со прописите од областа на осигуру-
вањето. 

(7) Персоналот на овластеното тело треба со инфор-
мациите добиени при вршењето на прегледите да поста-
пува како со деловна тајна, согласно овој правилник.  

 
Член 17 

(персонал на овластено тело) 
(1) Овластеното тело треба да има на располагање 

потребен кадар со технички познавања и доволно соод-
ветно искуство за издавање на оцена на сообразност за 
секоја категорија на апарати за која е овластено и да 
поседува неопходни простории за да може правилно да 
ги извршува техничките и административните задачи 
поврзани со верификацијата, како и да има пристап до 
опрема која е потребна за специјални испитувања. 

(2) Телото од став (1) на овој член треба да има по-
стојано вработени, најмалку три стручни лица, кои се 
вклучени во процесот на оцена на сообразност и тоа: 

- два дипломирани електро  инжинери, со најмалку 
три години искуство за работи поврзани со оцена на 
сообразност и испитување на апарати во соодветната 
област и 

- еден вработен со средно стручно образование со 
најмалку три години работно искуство на работи повр-
зани со оцена на сообразност и испитување на апарати 
во соодветната област. 

 
IV. „CE“ ОБЕЛЕЖУВАЊЕ И НАТПИСИ 

 
Член 18 

(„СЕ“ обележување) 
(1) Апаратите, кои ги исполнуваат суштествените 

барања,  согласно овој правилник се означуваат со знак 
за сообразност „СЕ“ кој е даден во Прилог 2 на овој 
правилник. Поставувањето на „СЕ“ обележувањето го 
врши производителот или неговиот овластен застап-
ник. Доколку се применуваат постапките утврдени во 
член 10 од овој правилник, на ознаката и се додава 
идентификационен број на овластеното тело од член 12 
став (2) од овој правилник. Покрај ова на радио опре-
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мата и се додава знак за распознавање на класата на 
опремата, доколку ваквиот знак е доделен. На опремата 
може да се постават и други ознаки, доколку со тоа не-
ма да се намали видливоста и читливоста на „СЕ“ обе-
лежувањето.  

(2) На апаратите, нивната амбалажа или упатства за 
употреба, не треба да се прицврстуваат ознаки кои мо-
же да доведат во заблуда трети лица во поглед на зна-
чењето односно графичката форма на „СЕ“ обележува-
њето.  

(3) Доколку органот за надзор над пазарот утврди 
дека „СЕ“ обележувањето не е во согласност со одред-
бите на овој правилник, тогаш  производителот или не-
говиот овластен застапник, треба да го сообразат апа-
ратот со Законот за безбедност на производите, а до-
колку апаратот не се сообрази, органот надлежен за 
надзор на пазарот презема соодветни мерки за ограни-
чување или забрана за неговото пуштање на пазар или 
да се гарантира дека е повлечен од пазарот согласно 
член 36 од Законот за безбедност на производите.  

(4) Производителот на апаратот треба да го означи 
типот, сериските броеви, како и името на производите-
лот или лицето, кое е одговорно за пуштање на пазар.  

 
Член 19 

(заштитни мерки) 
Доколку апаратот со „СЕ“ обележување не е во сог-

ласност со барањата на овој правилник, органот надле-
жен за надзор над пазарот треба да спроведе соодветни 
мерки за повлекување на апаратот од промет или упо-
треба, да го забрани неговото пуштање во промет од-
носно ставање во употреба или пак да го ограничи не-
говиот слободен проток, може да побара и докази за 
сообразност, а по потреба може да покрене и постапка 
за оцена на сообразност.  

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 20 

Одредбите на член 18 од овој правилник кои се од-
несуваат на „СЕ“ ознаката ќе се применуваат од денот 
на пристапувањето на Република Македонија во 
Европската унија или по влегувањето во сила на соод-
ветен протокол за оцена на сообразност и со назначува-
ње на овластено тело од Република Македонија во 
Европската унија. 

 
Член 21 

(1) До пристапувањето на Република Македонија во 
Европската унија, производителот или неговиот овла-
стен застапник со седиште во Република Македонија 
може да пушти на пазар и стави во употреба производи 
согласно овој правилник со поставување на ознака за 
сообразност кои ги задоволуваат суштествените бара-
ња утврдени со одредбите на овој правилник.  

(2)  Во случај од став (1) на овој член, по избор на 
производителот или неговиот овластен застапник со 
седиште во Република Македонија треба да обезбеди 
потврда за производите од овластеното тело регистри-
рано во Република Македонија, согласно постапките за 
оцена на сообразност, утврдени со одредбите на овој 
правилник. 

(3) Производителот или неговиот овластен застап-
ник со седиште во Република Македонија, издадената 
потврда од став (2) на овој член треба да ја чува уште 
10 години откако е произведен последниот производ. 
Заверената документација од производителот за секој 
производ треба да биде придружена со копија од по-
тврда. 

       
Член 22 

(1) До пристапувањето на Република Македонија во 
Европската унија, или до влегувањето во сила на соод-
ветен протокол за оцена на сообразност со Европската 
унија или до влегувањето во сила на соодветен билате-
рален договор за меѓусебно признавање на документи, 
секоја радио опрема и телекомуникациска терминална 
опрема која се увезува и која се пушта на пазар во Ре-
публика Македонија, треба да поседува потврда изда-
дена од овластено тело  регистрирано во Република 
Македонија.  

(2) Потврдата од став (1) на овој член се издава врз 
основа на  изјава за сообразност од производителот, 
потврда за производот согласно постапката за оцена на 
сообразност според која е извршена оцена издадена од 
овластено тело, резултати од соодветни извршени те-
стирања и анализа на степенот на усогласеност со су-
штествените барања утврдени со одредбите на овој 
правилник. 

(3) Потврдата од став (1) на овој член се издава за 
секој апарат и треба да ја придружува документацијата 
за секој поединечен апарат. 

(4) Доколку се утврди дека производот не ги задо-
волува барањата утврдени со одредбите на овој пра-
вилник, не се издава потврда, а овластеното тело за та-
квата одлука ја информира Комисијата за безбедност 
на производи од член 27 став (3) од Законот за безбед-
ност на производи. 

 
Член 23 

(1) По пристапувањето на Република Македонија во 
Европската унија, или со влегувањето во сила на соод-
ветен протокол за оцена на сообразност со Европската 
унија  во смисла на овој правилник ќе се користат след-
ниве термини: 

- „Овластен застапник во Европската унија или во 
Република Македонија“ наместо „овластен застапник 
со седиште во Република Mакедонија“; 

- „EC изјава за сообразност“ наместо „изјава за соо-
бразност“; 

- „CE обележување“ наместо „ обележување за соо-
бразност“; 

- „нотифицирано тело“ наместо „ овластено тело“. 
 

Член 24 
(влегување во сила) 

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

 
         Бр. 01-16978/1                  
24 декември 2010 година                     Министер, 
               Скопје                            Миле Јанакиески, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3699. 
Врз основа на член 184 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005,  
25/2007, 7/2008 и 57/2010), а во врска со член 53 од За-
конот за инвестициски фондови („Службен весник на 
РМ“ бр. 12/2009), Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија, на седницата одржана ден 
26.11.2010 година ја донесе следната  
 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ НА ПРИНОСОТ ПО УДЕЛ ВО ОТВОРЕН 
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
НА ВОЛАТИЛНОСТА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД  
 

Општи одредби 
 

Член 1 
(1) Со оваа одлука се утврдува  начинот на пресме-

тување на приносот по удел во отворен инвестициски 
фонд и за пресметување на волатилноста на инвестици-
ски фонд. 
 

Член 2 
(1) Друштвото за управување со инвестициски фон-

дови е должно да ја пресметува стапката на принос по 
удел на отворениот инвестициски фонд во согласност 
со начинот на пресметување утврден во оваа одлука. 

(2) Друштвото за управување со инвестициски фон-
дови е должно да ја пресметува волатилноста на инве-
стициски фонд односно стандардната девијација во 
согласност со начинот на пресметување утврден во 
оваа одлука. 

 
Утврдување на начинот на пресметување на  
стапката на принос по удел на отворениот  

инвестициски фонд 
 

Член 3 
(1) Стапката на принос по удел на отворениот инве-

стициски фонд се пресметува за следните периоди: 1 
седмица, 1 месец, 6 месеци, 12 месеци, 2 години и 5 го-
дини односно од датумот на основање на фондот до де-
нот на известување. За ден на известување T се смета 
последниот ден од периодот за кој се известува. 

(2) Стапката на принос на фондот се пресметува 
според следната формула: 

- за фонд кој во статутот и проспектот има предви-
дено да ја дистрибуира добивката 

 

=  

 
 
- за фонд кој во статутот и проспектот нема предви-

дено дистрибуирање на добивка 
 

 =   

 
каде што: 

p – ја означува должината на периодот односно вре-
менското растојание од последниот ден од периодот, 
кој претходи на периодот за кој се пресметува прино-
сот на фондот, до последниот ден T од периодот, за кој 
се пресметува приносот на фондот, при што p може да 
има една од следните вредности: 

p =1/4 (1 седмица) 
p = 1 (1 месец) 
p = 6 (6 месеци) 
p =12 (2 месеци) 
p =24 (2 години) 
p =60 (5 години)  
 

 – стапка на принос на фондот на ден T за пери-
од p, 

 
  – нето вредност на уделот на отворениот 

инвестициски фонд на последниот ден од периодот T 
за кој се пресметува приносот, 

 
  – нето вредност на уделот на отворениот 

инвестициски фонд на последниот ден од периодот T-
p, кој претходи на периодот за кој се пресметува при-
носот на фондот, 

 
   – износот, кој фондот го исплатил на инве-

ститорите по основа на камати, дивиденди и капитални 
добивки од хартиите од вредност кои влегуваат во пор-
тфолиото на фондот во последниот период p, по удел. 
Притоа, овој параметар се зема во пресметката доколку 
отворениот инвестициски фонд во статутот и проспе-
ктот има предвидено да ја дистрибуира добивката.  

 
(3) Стапката на принос на фондот  се изразува 

во проценти со заокружување на 5 децимали, освен при 
објавувањето на овој податок, кога вредноста се обја-
вува со две децимални места.  

 
Утврдување на начинот на пресметување на  

просечна стапка на принос по удел на  
отворениот инвестициски фонд 

 
Член 4 

(1) Просечната стапка на принос по удел на отворе-
ниот инвестициски фонд се пресметува за следните 
периоди: 12 месеци, 2 години и 5 години односно од 
датумот на основање на фондот до денот на известува-
ње. За ден на известување T се смета последниот ден 
од периодот за кој се известува.  

(2) Просечната стапка на принос на фондот , 
на денот на известување Т за соодветниот период p, се 
пресметува според следната формула: 

 

 
  
каде што: 
 
p – ја означува должината на периодот односно вре-

менското растојание од последниот ден од периодот, 
кој претходи на периодот за кој се пресметува прино-
сот на фондот, до последниот ден T од периодот, при 
што p може да има една од следните вредности: 
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p=12 (12 месеци) 
p=24 (2 години) 
p=60 (5 години)  
 

 – стапка на принос на фондот на ден на изве-
стување Т за период p, 

– просечна стапка на принос на фондот на ден 
на известување Т за период p, 

 
(3) Просечната стапка на принос се пресметува со 

употреба на седмични приноси на фондот.  
 
Утврдување на начинот на пресметување на  

волатилноста односно стандардната девијација  
на отворените инвестициски фондови 

 
Член 5 

(1) Волатилноста односно стандардната девијација 
се пресметува врз основа на историски податоци за 
приносите на фондот од последните 5 години, или врз 
основа на историски податоци од пократок период од-
носно од моментот на формирање на фондот, (доколку 
фондот е формиран во период не подолг од 5 години) 
до моментот на известување. За ден на известување се 
смета последниот ден од периодот за кој се известува.  

(2) Стандардната девијација се пресметува со упо-
треба на седмични приноси на фондот. Периодите кои 
се земаат како влезен податок се идентични со перио-
дите кои се земаат при пресметка на просечна стапка 
на принос. 

(3) Стандардната девијација се пресметува и потоа 
се сведува на годишна основа со употреба на следната 
формула: 

 
 
 
 
  
Каде што стапките на принос на фондот   се 

пресметуваат за p периоди, кои не се поклопуваат, во 
времетраење од 

   години. При тоа, m = 52 и p = 260 за седмични 
стапки на принос, каде што   ја означува аритме-
тичката средина на стапките на принос од p периоди. 

 
Индикатор на синтетички ризик и принос 

 
Член 6 

(1) Друштвото за управување со инвестициски фон-
дови врз основа на стандардната девијација пресметана 
во согласност со член 5 од оваа одлука го пресметува и 
индикаторот на синтетичкиот ризик и принос (ризична 
класа), на секој инвестициски фонд со кој управува, 
според следната табела: 

 
Интервали на стандардна девијација Ризична класа  
Еднаква или по-
голема од 

Помала од 

1 0% 0.5% 
2 0.5% 2% 
3 2% 5% 
4 5% 10% 
5 10% 15% 
6 15% 25% 
7 25%  

(2) Друштвата за управување со инвестициски фон-
дови го пресметуваат индикаторот на синтетичкиот ри-
зик и принос (ризична класа), стриктно со усвоените 
политки, процедури, методологии и/или други акти за 
управување со ризици. 

(3) Првичната пресметка на индикаторот на синте-
тичкиот ризик и принос (ризична класа), како и после-
дователните измени треба да се соодветно документи-
рани. Друштвата за управување со инвестициски фон-
дови ги архивираат и чуваат овие пресметки за период 
не помал од 5 години.                                
 

Транспарентност 
 

Член 7 
(1) Друштвото за управување со инвестициски фон-

дови е должно да ги пресметува/утврдува просечната 
стапка на принос, стандардната девијација и ризичната 
класа за секој референтен неделен период. За референ-
тен неделен период се сметаат 7-ми, 14-ти, 21-ви и пос-
ледниот ден од месецот.  

(2) Друштвото за управување со инвестициски фон-
дови е должно, добиените резултати за просечната стап-
ка на принос, стандардната девијација и ризичната класа 
на секој инвестициски фонд со кој управува, да ги обја-
ви во проспектот на отворениот инвестициски фонд кога 
се вршат негови измени, како и на веб страницата на 
друштвото за управување со инвестициски фондови, и 
тоа квартално, а најдоцна во рок од 10 дена по истекот 
на кварталот за кој се однесуваат податоците. 

(3) Друштвото за управување со инвестициски фон-
дови податоците може да ги објавува и почесто, но 
истите мора да бидат пресметани на начинот утврден 
со оваа одлука.  

 
Правила за миграции на ризичните класи 

 
Член 8 

(1) Индикаторот на синтетичкиот ризик и принос 
(ризична класа) се ревидира, ако релевантната стан-
дардна девијација на фондот кореспондира со различна 
ризична класа од постоечката, на секој референтен не-
делен период, во претходните 4 месеци. 

(2) Ако релевантаната стандардна девијација на 
фондот се класифицира во повеќе ризични класи во 
претходните 4 месеци, на фондот ќе му се доддаде онаа 
ризична класа која кореспондира на стандардната вари-
јација, која најдолго била присутна на секој референ-
тен неделен период, во претходните 4 месеци. 

(3) Секоја материјална промена на ризичниот/про-
фитниот профил на фондот треба да биде рефлектиран 
преку ревизија на Проспектот и негови измени. 

 
Завршни одредби 

 
Член 9 

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

 
Бр. 03-2340/2           Комисија за хартии од вредност 

24 декември 2010 година    на Република Македонија 
    Скопје                                  Претседател, 
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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3700. 
Врз основа на член 190 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010) и врз основа на член 22 став 
3 и став 6 од Законот за инвестициски фондови 
(„Службен весник на РМ“ бр. 12/2009), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија, на сед-
ницата одржана ден 26.11.2010 година го донесе след-
ниот  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
НА РИЗИЦИТЕ ОД ВЛОЖУВАЊАТА ВО ФИ-
НАНСИСКИ ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ 

 
Општи одредби 

 
Член 1 

Со Правилникот за методологијата за пресметување 
на ризиците од вложувањата во финансиски дериватив-
ни инструменти (во понатамошниот текст: Правилник) 
се утврдува методологијата за пресметување на ризи-
ците од вложувањата во финансиски деривативни ин-
струменти. 

 
Член 2 

За потребите на овој Правилник ќе се користат 
следниве дефиниции: 

1) “Финансиски инструмент”, во смисла на овој 
Правилник, е секој договор кој на едната договорна 
страна и носи финансиски корист, а на другата страна 
финансиски обврска; 

2) “Безризични финансиски инструменти”, во смис-
ла на овој Правилник, се државните записи или благај-
ничките записи, со рок не поголем од 3 месеци, издаде-
ни од Република Македонија и од страна на НБРМ, 
респективно; 

3) “Нетирање”, во смисла на овој Правилник, е ком-
бинација од тргувани финансиски деривативни инстру-
менти и/или позиции во хартии од вредност кои се од-
несуваат на ист основен инструмент, без оглед на ро-
кот на доспевање на договорот, каде тргувањето на фи-
нансиски деривативни инструменти и/или позиции во 
хартии од вредност е склучено со единствена цел на 
елиминирање на ризиците, поврзани со позициите 
превземени со други финансиски деривативни инстру-
менти и/или позиции во хартии од вредност; 

4) “Заштита” (engl.Hedging), во смисла на овој Пра-
вилник, e комбинациja од тргувани финансиски дери-
вативни инструменти и/или позиции во хартии од вред-
ност, кои не мора да се однесуваат на ист основен ин-
струмент, каде тргувањето на финансиски деривативни 
инструменти и/или позиции во хартии од вредност е 
склучено со единствена цел на елиминирање на ризи-
ците, поврзани со позициите превземени со други фи-
нансиски деривативни инструменти и/или позиции во 
хартии од вредност; 

5) “Репо договор“ претставува договор за промптна 
продажба/купување на хартии од вредност со обврска 
на продавачот/купувачот за повторен откуп/продажба 
на истите или слични хартии од врeдност на некој иден 
датум по однапред утврдена цена; 

6) “Заменлива хартија од вредност” (engl. 
Convertible Security), во смисла на овој Правилник, е 
xартија од вредност која на имателот му дава право на 
замена на истата за друга хартија од вредност; 

7) “Деривативни финансиски инструменти“ се ин-
струментите чија што цена директно или индиректно 
зависи од цената на хартиите од вредност, стоките, де-
визите, берзанските индекси или каматните стапки, а 
кои не се потврди за депозит; 

8) “Договор за фјучерси“ е стандардизиран договор 
за идна продажба на однапред определен датум на хар-
тии од вредност, девизи, стоки, берзански индекси или 
каматни стапки, со кој едната страна се обврзува да из-
врши предавање на договорениот имот, а другата стра-
на се обврзува да ја плати однапред договорената цена; 

9) “Договор за опција“ е стандардизиран договор за 
идно купување или продавање на хартијата од вред-
ност, девизите, стоките, берзанските индекси или ка-
матните стапки, според кој едната договорна страна 
има право, но не и обврска, да го купи или да го прода-
де предметот на опцијата, по однапред договорена це-
на, секој работен ден до истекот на договорениот рок , 
а другата страна се обврзува, на барање на првата стра-
на, безусловно да го предаде или да го преземе и да го 
плати договорениот предмет на опцијата;  

10) “Договор за размена“ (engl. Swap), во смисла на 
овој Правилник, e финансиски инструмент со кој се вр-
ши размена на текови на плаќања во определен времен-
ски период согласно со договорените услови; 

11) “Делта коефициент”, во смисла на овој Правил-
ник, претставува очекувана промена на цената на опци-
јата предизвикана од мала промена на цената на основ-
ниот инструмент. За финансиски деривативни инстру-
менти со кои се тргува на регулиран пазар, платформа 
за тргување или признаена берза, фондот го користи 
делта коефициентот, пресметан од страна на регулира-
ниот пазар, платформата за тргување или признаената 
берза. Ако таков делта коефициент не е достапен, од-
носно станува збор за опции на пазари преку шалтер 
(engl.OTC options), фондот треба да го користи делта 
коефициентот, пресметан со користење на сопствен 
внатрешен модел. По исклучок, Комисијата може, за 
одредени инструменти да пропише делта коефициенти; 

12) “Гама коефициент”, во смисла на овој Правил-
ник, претставува релативна промена на делта коефици-
ентот предизвикана од мала промена на цената на ос-
новниот инструмент; 

13) “Вега коефициент”, во смисла на овој Правил-
ник, претставува промена на цената на опцијата пре-
дизвикана од мала промена на стандардната девијација 
на основниот инструмент.  

 
Член 3 

(1) Друштвото за управување со инвестициски фон-
дови е должно да ги пресметува ризиците од вложува-
њата во финансиски деривативни инструменти во сог-
ласност со методологијата пропишана подолу во овој 
Правилник.   

(2) Друштвото за управување со инвестициски фон-
дови ја пресметува вкупната изложеност на на портфо-
лијата на индивидуалните клиенти, како и на вкупното 
портфолио на инвестицискиот фонд на ризици од вло-
жувања во финансиски деривативни инструменти на 
дневна основа. 

(3) Друштвото за управување со инвестициски фон-
дови ја известува Комисијата за хартии од вредност за 
изложеноста на ризици поврзани со финансиски дери-
вативни инструменти на месечна основа, најдоцна до 
10-от календарски ден во месецот, за изложеноста на 
ризици поврзани со финансиски деривативни инстру-
менти на секој ден од претходниот месец. 
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Дефиниција и опсег на вкупната изложеност 
 

Член 4 
(1) Друштвото за потребите на пресметка на вкуп-

ната изложеност го применува пристапот на обврска 
(engl.Commitment Approach).  

(2) По исклучок друштвото го применува VaR 
(Value-at-Risk) пристапот за ссодветниот фонд доколку: 

а) фондот има повеќе од незначајна изложеност на 
нестандардни финансиски деривативни инструменти 
(engl. Exotic derivatives) 

б) фондот користи комплексни инвестициони стра-
тегии (опциони стратегии, арбитражни стратегии, стра-
тегиите на пазарна неутралност и долга/кратка страте-
гија на и сл), 

в) пристапот на обврска не го опфаќа соодветно па-
зарниот ризик на портфолиото. 

(3) Пресметката на вкупната изложеност е само дел 
од системот на управување со ризици, кој генерално ги 
опфаќа сите материјални ризици. 

 
Пресметка на вкупна изложеност со примена на 

пристап на обврска 
 

Стандардни и нестандардни деривативи 
 

Член 5 
(1) За потребите на пресметката на вкупната изло-

женост се користи методологија за претворање 
(engl.Conversion Methodology). 

(2) При употреба на методологијата на претворање 
кај стандардните финансиски деривативни инструменти 
се зема пазарната вредност на еквивалентната позиција 
во основниот инструмент (engl.Underlying Instrument), 
која може да биде заменета со номиналната вредност 
или цената на фјучерс  договорите, во зависност од тоа 
која е поголема. 

(3) При пресметка на вкупната изложеност со при-
мена на пристапот на обврски, се превземаат следните 
чекори: 

а) пресметка на обврската која произлегува од секој 
посебен финансиски деривативен инструмент, 

б) идентификација на нетирачки (engl. Netting) и за-
штитни (engl. Hedging) позиции. За секоја нетирачка и 
заштитна позиција, се пресметува нето обврска (engl. 
Net Commitment), на следниот начин: 

- бруто обврска (engl. Gross Commitment), е збир од 
обврските од секој финансиски деривативен инстру-
мент, по нетирање на финансиските деривативни ин-
струменти, 

- доколку нетирањето и заштитата вклучуваат пози-
ции на хартии од вредност, тогаш може пазарната 
вредност на позициите на хартии од вредност да се 
употреби за пребивање со бруто обврската, 

- апсолутната вредност од пресметката е еднаква на 
нето обврска. 

в) вкупната изложеност е еднаква на збирот од : 
- апсолутната вредност на обврската која произле-

гува од секој посебен финансиски деривативен инстру-
мент, кој не е вклучен во нетирачки и заштитни пози-
ции, 

- апсолутната вредност на секоја нето обврска, по 
нејзино нетирање и заштитување, 

- збир од апсолутните вредности на обврските повр-
зани со техниките на ефикасно управување со портфо-
лио. 

(4) Пресметката на бруто и нето обврски мора да се 
базира на точно претворање на позицијата на финанси-
скиот деривативен инструмент во пазарна вредност на 
еквивалентната позиција во основниот инструмент на 
тој деривативен инструмент. 

(5) Пресметката на обврската која произлегува од 
секој посебен деривативен инструмент мора да се пре-
твори во основната валута на фондот со употреба на 
важечкиот девизен курс. Кај деривативите на валути, 
кои имаат 2 страни (engl.legs) кои не се номинирани во 
основната валута на фондот, двете страни се земаат во 
предвид при пресметката на обврската. 

 
Методологиjа за претворање на стандардни  

деривативи 
 

Член 6 
(1) Kај следните договори за фјучерс: 
а) договор за фјучерс на обврзница (engl.Bond 

Future), изложеноста е еднаква на број на договори * 
номинална големина на договор * пазарна вредност на 
најевтината референтна обврзница за испорака (engl. 
Cheapest-to-delivery); 

б) договори за фјучерс на каматна стапка (engl. 
Interest Rate Future), изложеноста е еднаква на број на 
договори  *  номинална големина на договор; 

в) договори за фјучерс на валута (engl.Currency 
Future), изложеноста е еднаква на број на договори  * 
номинална големина на договор; 

г) договори за фјучерс на сопственичка хартија од 
вредност (engl.Equity Future), изложеноста е еднаква на 
број на договори  * номинална големина на договор * 
пазарна вредност на основниот сопственички инстру-
мент; 

д) договори за фјучерс на берзански индекси 
(engl.Index Future), изложеноста е еднаква на број на 
договори  * номинална големина на договор * ниво на 
берзански индекс. 

(2) Kај следните oбични опциски договори (engl. 
Plain Vanilla Options): 

а) обичен опциски договор на обврзница (engl.Plain 
Vanilla Bond Option), изложеноста е еднаква на номи-
нална вредност на договор * пазарна вредност на рефе-
рентна обврзница * делта коефициент; 

б) обичен опциски договор на сопственичка хартија 
од вредност (engl.Plain Vanilla Equity Option), изложе-
носта е еднаква на број на договори  * номинална голе-
мина на договор * пазарна вредност на основниот сопс-
твенички инструмент * делта коефициент; 

в) обичен опциски договор на каматна стапка 
(engl.Plain Vanilla Interest Rate Option), изложеноста е 
еднаква на номинална вредност на договорот * делта 
коефициент; 

г) обичен опциски договор на валута  (engl.Plain 
Vanilla Currency Option), изложеноста е еднаква на но-
минална вредност на договор на двете страни на транс-
акцијата *делта коефициент; 

д) обичен опциски договор на берзански индекси 
(engl.Plain Index Option), изложеноста е еднаква на број 
на договори  *  номинална големина на договор * ниво 
на берзански индекс *делта коефициент; 

ѓ) обичен опциски договор на “futures”  (engl.Plain 
Option on Futures), изложеноста е еднаква на број на до-
говори * номинална големина на договор * пазарна 
вредност на основниот инструмент * делта коефициент; 
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е) обичен опциски договор на “swap” (engl. 
Swaptions), изложеноста е еднаква на претворен износ 
на референтниот swap (согласно правилата за претво-
рање на “swap”) *делта коефициент; 

ж) варанти и права (engl. Warrants and Rights), изло-
женоста е еднаква на број на акции/обврзници *пазар-
на вредност на основниот референтен инструмент * 
делта коефициент; 

(3) Кај следните договори за размена: 
а) обичен своп на каматна стапка (engl. Interest Rate 

Swap) и инфлациски “Swap” (engl. Inflation Swap), из-
ложеноста е еднаква на пазарна вредност на основниот 
инструмент; 

б) своп на валута  (engl. Currency Swap), изложено-
ста е еднаква на номинална вредност на валутните 
страни; 

в) меѓувалутен своп на каматна стапка  (engl. Cross 
Currency Interest Rate Swap), изложеноста е еднаква на 
номинална вредност на валутните страни; 

г) стандарден своп на вкупен принос (engl  Basic 
Total Return swap), изложеноста е еднаква на пазарна 
вредност на основните инструменти; 

д) нестандарден своп на вкупен принос (engl. Non-
Basic Total Return swap), изложеноста е еднаква на ку-
мулативна пазарна вредност на основните инструменти 
на двете страни; 

ѓ) конкретен своп на кредитно неплаќање (engl. 
Single Name Credit Default Swap), кај продавач на обез-
бедување, изложеноста е еднаква на = повисоката вред-
ност од пазарната вредност на основниот инструмент 
или номиналната вредност на договорт за “Swap”, до-
дека кај купувач на обезбедување  =  пазарната вред-
ност на основниот инструмент; 

е) договор за разлики (engl. Contract for differences), 
изложеноста е еднаква на број на акции/обврзници * 
пазарната вредност на основниот инструмент; 

(4) Кај форвард договорите: 
а) Форвард договори на валута (engl. FX Forward), 

изложеноста е еднаква на номинална вредност на ва-
лутните страни на трансакцијата; 

б) Форвард договори на каматна стапка (engl. 
Forward Rate Agreement-FRA), изложеноста е еднаква 
на номинална вредност. 

 
Методологиja за претворање на вградени  

деривативи 
 

Член 7 
(1) Кај следните инструменти: 
а) Конвертибилни обврзници (engl. Convertible 

Bonds), изложеноста е еднаква на број на рефрентни 
акции * пазарна вредност на основниот референтен ин-
струмент (акции) * делта коефициент;  

б) Записи поврзани со кредитен ризик (engl. Credit 
linked Notes), изложеноста е еднаква на пазарна вред-
ност на основниот референтен инструмент(и); 

в) Делумно платени хартии од вредност (engl. Partly 
Paid Securities), изложеноста е еднаква на број на акции 
/обврзници * пазарна вредност на основниот референ-
тен инструмент. 

 
Методологиja за претворање  на нестандардни 

(егзотични) деривативи 
 

Член 8 
(1) Кај Своп на варијанса (engl. Variance swaps) и 

“swaps” на стандардна девијација (волатилност) (engl. 
Volatility swaps), која може да биде: 

 а) своп на варијанса, изложеноста е еднаква на но-
минална вредност* моментална варијанса, каде момен-
тална варијанса=   * реализирана варијанса        +   
 
имплицитна варијанса ; 

б) своп на стандардна девијација (волатилност), из-
ложеноста е еднаква на номинална vega * стандардна 
девијација; 

в) бариерни опции (engl.Barrier Options- knock-in, 
knock-out ), изложеноста е еднаква на број на договори 
* номинална големина на договор * пазарна вредност 
на основните акции *максимум делта коефициент (ма-
ксимум делта коефициент =највисоката (ако е позитив-
на) или најниската (ако е негативна) вредност, што мо-
же да ја има делта коефициентотна една опција замејќи 
ги во предвид сите можни пазарни сценарија). 

 
Типови на финансиски деривативни инструменти 
кои можат да бидат исклучени при пресметка на 

вкупната изложеност 
 

Член 9 
(1) Финансиски деривативен инструмент не се зема 

во предвид при пресметка на обврската, ако ги испол-
нува сите наведени карактеристики: 

- го заменува приносот од еден финансиски инстру-
мент од портфолиото на фондот за принос од друг ре-
ферентен инструмент, 

- целосно го неутрализира пазарниот ризик на раз-
менетите инструменти, чувани во портфолиото на фон-
дот, така што приносот на фондот не зависи од прино-
сот на разменетите инструменти, 

- не вклучува дополнителни опциски карактеристи-
ки, ниту клаузула за зголемување на оптовареноста 
(engl. Leverage), ниту дополнителни ризици, споредено 
со директно поседување на референтен  финансиски 
инструмент. 

(2) Финансиски деривативен инструмент не се зема 
во предвид при пресметка на обврската, ако ги испол-
нува обете од наведените карактеристики: 

- поседувањето на финансиски деривативен инстру-
мент поврзан со финансиски инструмент и парични 
средства (парични еквиваленти) инвестирани во безри-
зични хартии од вредност е истоветно со поседувањето 
cash позиција во даден финансиски инструмент, 

- финансискиот деривативен инструмент не генери-
ра дополнителна изложеност, оптовареност или паза-
рен ризик. 

 
Нетирање 

 
Член 10 

(1) При пресметување на вкупната изложеност со 
помош на пристапот на обврски, нетирањето и зашти-
тата се земаат во предвид, така што со нив се намалува 
вкупната изложеност. 

(2) Ако друштвото употребува конзервативен при-
стап при пресметка на обврските за секој финансиски 
деривативен инструмент, заштитата и нетирањето не се 
земаат во предвид и не се намалува обврската од дери-
вативите, ако тоа води кон намалување и потценување 
на вкупната изложеност. 

(3) Сите нето позиции, без обзир на нивниот предз-
нак, секојдневно пред нивно сумирање, мораат да би-
дат претворени (конвертирани) во денари по среден 
курс на НБРМ. 
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(4) Може да се врши нетирање: 
- помеѓу финансиски деривативни инструменти, до-

колку тие се однесуваат на ист основен инструмент, 
иако роковите на доспевање на финансиските дерива-
тивни инструменит се различни. Различните класи на 
акции/обврзници издадени од ист издавач не се сметаат 
за идентични, за потребите на нетирање и 

- помеѓу финансиски деривативен инструмент (чиј 
основен инструмент е трансферабилна хартија од вред-
ност, инструмент на пазарот на пари и сл.) и кореспон-
дирачки основен инструмент. 

(5) За фондот кој инвестира примарно во деривати-
вен инструмент на каматни стапки, може да се употре-
бат специфичните правила на нетирање базирани на 
времетраење (engl.Duration), кои ја земаат во предвид 
корелацијата помеѓу рочните сегменти на кривата на 
принос, но: 

- правилата на нетирање базирани на времетраење 
не можат да бидат употребени ако водат кон неточна 
оценка на ризичниот профил на фондот. Фондот кој ги 
употребува овие правила не смее да вклучува други из-
вори на ризик во стратегијата на каматни стапки, 

- употребата на правилата на нетирање базирани на 
времетраење не може да генерира неоправдано ниво на 
оптоварување преку инвестирање во краткорочни по-
зиции (на пример, краткорочните финансиски дерива-
тивни инструменти не можат да бидат главен извор на 
принос за фонд со средно времетраење, ако ги оствару-
ва со примена на оваа методологија). 

(6) Финансиските деривативни инструменти на ка-
матна стапка се претвораат во нивни еквивалентни по-
зиции според следната методологија: 

а) се класифицира секој дериватив на каматна стап-
ка според рокот на доспевање според следната табела: 

 
Рочен сегмент Опсег на рочност 

1 0 до 2 години 
2 2 до 7 години 
3 7 до 15 години 
4 > 15 години 

 
б) се пресметува еквивалентната позиција на основ-

ниот инструмент на секој дериватив на каматна стапка, 
така што неговото времетраење се дели со целното вре-
метраење (engl.Target duration) и се множат со пазарна-
та вредност на основниот инструмент, 

в) се нетираат долгата и кратката позиција еквива-
лентна во основниот инстумент за секој рочен сегмент, 
при што се добива нетирана позиција за рочен сегмент, 

г) се нетира преостаната не-нетирана позиција во 
рочниот сегмент (i) со износот на преостаната не-нети-
рана позиција во наредниот рочен сегмент (i=1), 

д) се нетира преостаната не-нетирана позиција во 
рочниот сегмент (i) со износот на преостаната не-нети-
рана позиција во рочниот сегмент (i=1+2), 

ѓ) се нетира нетираната позиција помеѓу не-нетира-
ните кратки и долги позиции од двата најдалечни роч-
ни сегменти, 

е) фондот ја пресметува вкупната изложеност како 
збир од: 

- 0% од нетираната позиција на секој рочен сегмент 
- 40% од нетираните позиции помеѓу 2 соседни роч-

ни сегменти (i) и (i+1) 
- 75% од нетираните позиции помеѓу 2 рочни сег-

менти, кој ги дели друг рочен блок (i) и (i+2) 

- 100% од нетираните позиции помеѓу двата најда-
лечни рочни сегменти и 

- 100% од преостанатите не-нетирани позиции. 
(7) Друштвото кое ги употребува правилата на не-

тирање базирани на времетраење за соодветниот фонд, 
кои се изборни, може за потребите на пресметка да ги 
употреби принципите на заштита од член 10 на овој 
Правилник.  

(8) Друштвото, може да ги употребува правилата на 
нетирање базирани на времетраење, само за деривати-
вите на каматна стапка кои не се заштитени.  

 
Заштита 

 
Член 11 

(1) Заштитата може да биде земена во предвид при 
пресметување на вкупната изложеност, ако со истата се 
неутрализираат ризиците поврзани со одредени ин-
струменти, и особено ако ги исполнуваат следните кри-
териуми:  

- стратегиите на инвестирање кои имаат за цел да 
генерираат принос, не се сметаат за заштитни страте-
гии, 

- треба да постои веродостојно намалување на ризи-
кот на ниво на фонд, 

- ризиците поврзани со финансиски деривативни 
инструменти, генерален и специфичен, треба да биде 
неутрализирани, 

- треба да се однесуваат на иста класа на инстру-
менти, 

- треба да се ефикасни во услови на криза на финан-
сискиот пазар. 

(2) Без оглед на претходните критериуми, финанси-
ските деривативни инструменти употребени за цели на 
заштита од валутен ризик, кои не ствараат дополнител-
на изложеност, оптовареност или пазарен ризик, може 
да бидат нетирани при пресметка на вкупната изложе-
ност. 

(3) Стратегиите на пазарна неутралност и дол-
га/кратка стратегија на инвестирање се смета дека не 
ги исполнуваат претходно наведените критериуми од 
овој член. 

 
Техники на ефикасно управување 

со портфолио 
 

Член 12 
(1) Ако фондот е овластен да превзема репо транс-

акции, со цел да генерира дополнително оптоварување 
преку повторно инвестирање (engl.reinvestment) на ко-
латералот, овие трансакции мора да бидат земени во 
предвид при пресметка на вкупната изложеност.  

(2) Кај Фондот кој повторно инвестира колатерал 
во финансиски инструменти кои обезбедуваат принос 
над безризичен принос, мора да се вклучи колатералот 
во пресметка на вкупната изложеност. 

(3) Секоја креирана дополнителна изложеност ќе 
биде додадена на вкупната изложеност, која произлегу-
ва од финансискиот деривативен инструмент и нивни-
от збир не смее да биде поголем од 100% од нето имо-
тот на фондот. 

(4) Секоја дополнителна употреба на колатералот 
како дел од друга репо трансакција мора да биде иден-
тично третирана и вклучена во пресметката на вкупна-
та изложеност. 
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Пресметка на вкупната изложеност со употреба на 
VaR (Value at Risk) пристап 

 
Член 13 

(1) При пресметката на вкупната изложеност со 
употреба на VaR (Value at Risk) пристап се опфаќаат 
сите позиции од портфолиото. 

(2) Друштвото треба секогаш да има поставено ма-
ксимум лимит на VaR за соодветниот фонд, според 
својот дефиниран ризичен профил, кој е секогаш пони-
зок од регулаторниот лимит, доколку постои таков. 

(3) Друштвото кое го употребува VaR (Value at 
Risk) пристапот како дел од својата методологија на 
управување со ризици за соодветниот фонд, мора да 
осигура дека се опфатени сите изложености кои произ-
легуваат од ефикасното управување со портфолио, ка-
ко во пресметката, така и во системот на лимити. 

 
Релативен и апсолутен VaR пристап 

 
Член 14 

(1) За потребата на пресметката на вкупната изло-
женост на фондот, друштвото може да употреби апсо-
лутен или релативен VaR пристап. 

(2) Друштвото одлучува кој VaR пристап ќе го упо-
требува, согласно со ризичниот профил и стратегијата 
на инвестирање на фондот. 

(3) Друштвото треба да демонстрира дека VaR при-
стапот што го применува е соодветен. Одлуката и ос-
новните претпоставки треба да се целосно документи-
рани. 

(4) Мора да постои конзистентност во изборот на 
типот на VaR пристап употребен за пресметка на вкуп-
ната изложеност. 

 
Пристап на релативен VaR 

 
Член 15 

(1) Во рамки на овој пристап, пресметката на вкуп-
ната изложеност се врши на следниот начин: 

а) се пресметува VaR на тековното портфолио на 
фондот (вклучувајќи ги и деривативите), 

б) се пресметува VaR за референтно портфолио, 
в) се проверува дали VaR на фондот е поголем од 

два пати од VaR-от за референтно портфолио, со цел да 
се лимитиира вкупното ниво на оптовареност 

 
 
 
г) референтното портфолио и поврзаните процеси 

треба да ги исполнуваат следните критериуми: 
- референтното портфолио не треба да биде оптова-

рено и не треба да содржи деривативи или вградени де-
ривативи, освен ако Фондот има намера да креира ва-
лутно заштитено порфолио и избира валутно заштитен 
индекс како референтно портфолио, 

- ризичниот профил на референтното портфолио 
треба да биде конзистентен со инвестиционите цели, 
политики и лимити на портфолиото на фондот, 

- ако ризичниот / приносен профил на фондот се 
менува често или ако дефиницијата на референтното 
портфолио не е возможна, тогаш методот на релативен 
VaR не треба да се употребува, 

- процесдот кој се однесува на одредување и теков-
но одржување на референтно портфолио треба да биде 
интегриран во процесот на управување со ризици и 
опишан со соодветни процедури. Тековната структура 
и на референтното портфолио и сите промени треба да 
бидат соодветно документирани. 

 
Пристап на апсолутен VaR 

 
Член 16 

(1) Пристапот на апсолутен VaR го лимитира изно-
сот на VaR кој фондот може да го има во однос на нето 
вредноста на фондот. 

(2) За потребите на пресметка на вкупната изложе-
ност фондот треба да исполнува минимални квалита-
тивни и квантитативни критериуми. 

(3) Друштвото треба да ги почитува следните стан-
дарди на пресметка: 

а) апсолутниот VaR на фондот не смее да биде по-
голем од 20%  од нето вредноста на неговиот имот; 

б) пресметката на VaR се врши според следните па-
раметри: 

- интервал на доверба од 99%, 
- период на оддржување на портфолио од 1 месец 

(20 работни денови), 
- историска серија на податоци за ризичните факто-

ри од најмалку 1 година (250 дена), освен ако покра-
тката серија е оправдана заради значајна промена на 
волатилноста на цените, 

- квартално ажурирање на цените на инструментите, 
- дневна пресметка на на VaR. 
в) интервалот на доверба и или периодот на оддр-

жување се разликуваат од претходните параметри, мо-
же да бидат употребени од страна на фондот, доколку 
интервалот на доверба не е помал од 95% и периодот 
на оддржување не надмине 1 месец (20 дена); 

г) зафондовите кај кои се употребуваат параметри 
различни од претходно наведените, треба да се прила-
годи и интерниот лимит од 20% соодветно на интерва-
лот на доверба и/или периодот на оддржување. Прила-
годувањето може да се изведе само под претпоставка 
за нормална распоред и со идентичен и независен рас-
поред на ризичните фактори, со помoш на референтни 
точки на нормалниот распоред и правилотo на квадра-
тен корен од време (engl.Square Root of Time Rule). 

 
Интервал на доверба Коефициенти на нормален 

распоред 
99.0% 2.326 
97.5% 1.960 
95% 1.645 

 
VaR (y%)  
 
 
VaR (x денови)    
 
(4) VaR моделот на Фондот треба да го опфати це-

лосно пазарниот ризик кој произлегува од портфолото 
(генерален, специфичен, идиосинкратски и сл). 

(5) Изборот на соодветен модел е одговорност на 
друштвото, кое треба да обезбеди дека моделот е соод-
ветен на стратегијата на инвестирање и комплексноста 
на финансиските инструменти. Моделот треба да е 
комплетен, опфаќајќи ги сите позиции и материјални 
пазарни ризиции и прецизен во однос на резултатите и 
употребените влезни податоци. 
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(6) Друштвото треба да ја следи прецизноста и ефе-
ктивноста на VaR моделот со употреба на back-тест ме-
тоди за соодветниот фонд. 

(7) Друштвото кое го упoтребува пристапот на 
VaR, треба да врши ригорозни, целосни и соодветни 
стрес-тестови, како дел од општиот систем и процес на 
управување со ризици на фондот, кои треба да се дизај-
нирани така што ќе ги мерат сите значајни потенцијал-
ни намалувања на вредноста на имотот на фондот, како 
резултат на неочекувани промени во релевантните па-
зарни параметри и корелациони фактори. 

 
Вега и гама ризик 

 
Член 17 

(1) Друштвото при пресмeтка на вкупна изложе-
ност на ризици поврзани со финансиски деривативни 
инструменти, кога го користи пристапот на обврска, 
пресметува и гама и вега ризик за вкупната позиција во 
опции. 

(2) За да се пресмета вкупниот гама и вега ризик, 
вкупните позиции во опции и поединечните позиции 
во опции се групираат спрема ризичните категории. За 
целите на овој член, посебно ризична категорија се: 

а) секоја пар на валути - за опции на валута, 
б) секој национален пазар - за опции на сопственич-

ки финансиските инструменти или берзански индекси. 
Ако сопственичките инструменти котираат на повеќе 
од еден национален пазар, референтен пазар се одреду-
ва според државата во која се наоѓа седиштето на изда-
вачот на сопственичките инструменти, 

в) секоја група на рочности наведени во делот-Не-
тирање од овој Правилник, за опции на должнички фи-
нансиски инструменти или каматни стапки, 

г) тип на стока - за опции на стоки. 
(3) За финансиски деривативни инструменти со кои 

се тргува на регулиран пазар, платформа за тргување 
или признаена берза, фондот ги користи гама и вега кое-
фициентот, пресметан од страна на регулираниот пазар, 
платформата за тргување или признаената берза. Ако 
такви гама и вега коефициенти не се достапни, односно 
станува збор за опции на пазари преку шалтер (engl.OTC 
options), треба да се користи гама и вега коефициенти, 
пресметани со користење на сопствен внатрешен модел. 
По исклучок, Комисијата може, за одредени инструмен-
ти да пропише гама и вега коефициенти. 

(4) За целите на пресметување на гама и вега ризи-
кот во вкупните позиции во опциите, потребно е прет-
ходно да се пресмета гама и вега ефектот за секоја оп-
ција, преку апроксимација на цената на опцијата со по-
мош на Тејлоровиот ред. 

 
 Гама позиција  =   
каде  
      = варијанса на цената на основниот инструмент 

на опцијата (engl. variation of the underlying instrument),  
N=количество на основен инструмент 
 
Вега позиција =  
 
каде  N=количество на основен инструмент. 
(5) Промената на волатилноста претпоставува про-

порционална промена од 25%. 

(6) За целите на пресметување на гама ризикот во 
вкупните позиции во опции, поединечните гама ефекти 
се собираат во рамките на секоја ризична категорија. 
Така добиените нето-гама ефекти за секоја поединечна 
ризична категорија може да имаат позитивна или нега-
тивна вредност. Збирот на апсолутните вредности од 
сите негативни нето-гама ефекти во сите категориите 
на ризик, претставува гама ризик на вкупната позиција 
во опции. 

(7) За целите на пресметување на вега ризикот во 
вкупните позиции во опции, поединечните вега ефекти 
се собираат во рамките на секоја ризична категорија. Та-
ка добиените нето-вега ефекти за секоја поединечна ри-
зична категорија може да имаат позитивна или негатив-
на вредност. Збирот на апсолутните вредности од сите 
нето-вега гама ефекти во сите категориите на ризик, 
претставува вега ризик на вкупната позиција во опции. 

 
Правила за трансакции во финансиски 

деривативи 
 

Член 18 
(1) Друштвото треба да обезбеди фондот во секое 

време да биде способен за исполнување на своите обвр-
ски за плаќање и испорака, кои произлегуваат од транс-
акциите со финансиски деривативни инструменти. 

(2) Следењето на трансакциите со финансиски де-
ривативни инструменти е дел од процесот и системот 
на управување со ризици. 

 
Завршни одредби 

        
Член 19 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја”.   

 
Бр. 03-2348/2           Комисија за хартии од вредност  

24 декември 2010 година      Република Македонија 
     Скопје                                    Претседател, 

                                     Марина Наќева Кавракова, с.р.  
___________ 

 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
3701. 

Врз основа член 8 од Правилникот за начинот на 
трезорското работење и контрола на трезорското рабо-
тење објавен во „Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 154/2010, Директорот на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија донесе 

                              
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ТРЕЗОРСКОТО РАБОТЕЊЕ НА 
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
 

I. Општа одредба 
 
1. Со ова упатство се пропишува начинот на трезор-

ското работење на  корисниците на средства од Буџе-
тот за финансирање на јавните здравствени установи за 
остварување на правата од здравствено осигурување на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија - 
Јавни здравствени установи (во натамошниот текст: 
јавни здравствени установи). 



29 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 170 - Стр. 99 

II. Водење на регистар на јавни здравствени 
установи 

 
2. Во регистарот на јавните здравствени установи 

(во натамошниот текст: Регистар) кој го води Трезорот 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
(во натамошниот текст: Трезорот на Фондот) се внесу-
ваат следните податоци: 

- единствен матичен број на субјектот (ЕМБС), до-
делен од Централниот Регистар на Република Македо-
нија; 

- регистарски кориснички број - РКБ (се доделува 
автоматски со уписот); 

- раздел; 
- назив на јавна здравствена установа; 
- улица и број; 
- населено место; 
- општина; 
- единствен даночен број (ЕДБ); 
- шифра на организациониот облик на јавната зд-

равствена установа; 
- шифра на регистрирана претежна дејност, според 

Националната класификација на дејности; 
- податок за означување на јавна здравствена уста-

нова; 
- број на телефон; 
- број на телефакс; 
- адреса на електронска пошта на јавната здравстве-

на установа; 
- име и презиме  на лице за контакт со Трезорот на 

Фондот; 
- број на телефон на лицето за контакт; 
- адреса на електронска пошта на лицето за контакт; 
- име и презиме на раководното лице на јавната 

здравствена установа; 
- единтствен матичен број на раководното лице.  
3. Со уписот во Регистарот, на јавните здравствени 

установи (во натамошнниот текст: субјект на упис) им 
се доделува Регистарски кориснички број (РКБ), кој 
што се состои од 5 цифри, кој е единствен и не може да 
се менува.  

4. Уписот во Регистарот се врши на образец (РКБ-
1), кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на ова 
упатство.  

5. Подносител на пријавата за упис е лице кое го за-
стапува субјектот на упис.  

6. Субјектот на упис до Трезорот на Фондот  ја до-
ставува следната документација: 

- писмено барање за запишување во Регистарот; 
- пополнет  Образец РКБ-1; 
- пополнет Образец ОС-1; 
- решение за упис на основање или во случаите на 

промена на статусот на субјектот, се доставува реше-
ние за тековна состојба  на субјектот издадено од Цен-
тралниот регистар, во оригинал или копија (не постаро 
од шест месеци);  

7. Доколку документацијата од точката 6 од ова 
упатство е некомплетна и содржи формален недостаток 
(употреба на факсимил, потписот не е со сино пенкало, 
потребната документација не е пополнета со кирилич-
но писмо) што го спречува постапувањето по барање-
то, Трезорот на Фондот ја враќа документацијата на ис-
правка или дополнување.  

8. Податоците кои се однесуваат за јавната здрав-
ствена установа, може да се менуваат, дополнуваат, 
ажурираат и бришат, на барање на јавната здравствена 
установа или по службена должност од страна на Фон-
дот за здравствено осигурување.  

9. Документацијата за настанатите статусни и други 
промени, јавните здравствени установи ја доставуват 
до Трезорот на Фондот, најдоцна 10 дена од денот на 
настанатата промена.  

10. Во Регистарот се брише уписот на јавната зд-
равствена установа кога истата го губи статусот на јав-
на здравствена установа. Постапката за бришење на 
јавната здравствена установа од Регистарот се поведу-
ва по барање на истиот, по барање на друг надлежен 
орган или по службена должност од страна на Фондот 
за здравствено осигурување. 

 
III. Класификација на сметки на јавни здравствени 

установи во рамки на Трезорот на Фондот и  
здравствената трезорска сметка 

 
11. Во рамките на Трезорската сметка на Фондот се 

отвораат следните типови на сметки: 
- 730, 737 и 703 – сметки за средства од Фондот; 
- 531 – сметки за средства од програмите за здрав-

ствена заштита, сопствено учество на осигурените ли-
ца во цената на здравствената услуга и други средства 
од сопствени приходи; 

- 485  - сметки за средства од донации; 
- други типови на сметки.  
12. Јавната здравствена установа, во зависност од 

потребите, може да има повеќе сметки од ист тип. 
 
IV. Отворање и затворање на сметки на јавни 

здравствени установи во рамки на здравствената 
трезорска сметка 

 
13. Сметките во рамки на здравствената трезорска 

сметка се отвораат по доставено писмено барање на 
јавната здравствена установа, по барање на друг надле-
жен орган или по службена должност од страна на 
Фондот за здравствено осигурување.  

14. Кон барањето се приложува  пополнет образец  
за отворање на сметка на јавна здравствена установа 
(ОС-1), даден во Прилог 2, кој е составен дел на ова 
упатство.  

15. Со средствата на сметките располагаат овласте-
ни лица кои депонират потписи на образец картон на 
депонирани потписи, даден во Прилог 3, кој е составен 
дел на ова упатство .   

16. Јавната здравствена установа за отворање на 
сметка ја доставува следнава документација до Трезо-
рот на Фондот: 

- писмено барање за отворање на сметка; 
- пополнет  Образец ОС-1; 
- картон на депонирани потписи заверен со печат на 

институција и со печат со кој ќе се заверуваат барањата 
за плаќање (во три примероци за секоја сметка); 

- решение за упис на лицето овластено за застапување 
во Централниот регистар (оригинал или копија), односно 
во основниот регистар (не постаро од шест месеци); 

- решение за овластување на дополнителни потпис-
ници од страна на раководното лице на јавната здрав-
ствена установа, наведувајќи го начинот на потпишува-
ње (поединечно или колективно), доколку се овласту-
ваат дополнителни потписници и 
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- друга документација по барање на Трезорот на 
Фондот.  

17. При статусни промени и промена на назив, при 
промена  на лице овластено за застапување, при проме-
на или овластување на допоплнителни потписници, 
јавната здравствена установа ја доставува следнава до-
кументација до Трезорот на Фондот: 

- писмено барање за заверување на картоните за де-
понирање потписи со образложение за причините зара-
ди кое се доставува барањето; 

- извод од решението за упис во Централниот реги-
стар (оригинал или копија), односно во основниот ре-
гистар, со кое е извршена регистрацијата на промената 
на статусот, на називот или на лицето овластено за за-
стапување (не постаро од шест месеци); 

- решение за овластување на дополнителни потпис-
ници од страна на раководното лице на јавната здрав-
ствена установа, наведувајќи го начинот на потпишува-
ње (поединечно или колективно), доколку се овласту-
ваат дополнителни потписници; 

- картон на депонирани потписници заверен со пе-
чат на институцијата и со печат со кој ќе се заверуваат 
барањата за плаќање (во три примероци за секоја сме-
тка) и  

- друга документација по барање на Трезорот на 
Фондот.  

18. При промена на печат, јавната здравствена уста-
нова до Трезорот на Фондот ја доставува следната до-
кументација: 

- писмено барање за заверување на картоните за де-
понирани потписи со образложение за причините зара-
ди кои се доставува барањето; 

- решение за упис на лицето овластено за застапува-
ње во Централниот регистар (оригинал или копија), од-
носно во основниот регистар (не постаро од шест месе-
ци); 

- решение за овластување на дополнителни потпис-
ници од страна на раководното лице на јавната здрав-
ствена установа, наведувајќи го начинот на потпишува-
ње (поединечно или колективно), доколку се овласту-
ваат дополнителни потписници;  

- картон на депонирани потписи заверен со печат на 
институцијата и со печат со кој ќе се заверуваат бара-
њата за плаќање (во три примероци за секоја сметка); 

- документација согласно Законот за печатот на Ре-
публика Македонија и печатите на државните органи 
во Република Македонија (копија од оглас во “Служ-
бен весник на Република Македонија” за објава на из-
губен или одземен печат и Одлука за ставање вон упо-
треба  на печатите поради истрошеност, промена на на-
зивот на органот или укинување на органот) и 

- друга документација по барање на Трезорот.  
19. Доколку доставената документацијата од точки-

те 16, 17 и 18 од ова упатство е некомплетна и содржи 
формален недостаток (употреба на факсимил, потписот 
не е со сино пенкало, потребната документација не е 
пополнета со кирилично писмо) што го спречува по-
стапувањето по барањето Трезорот на Фондот ја враќа 
документацијата на јавната здравствена установа на ис-
правка или дополнување.  

20. Сметките во рамките на здравствената трезор-
ска сметка се затвораат по барање на јавната здравстве-
на установа, по барање на друг надлежен орган или по 
службена должност од страна на Фондот за здравстве-
но осигурување.  

21. Неискористените средства од сметките кои  се 
затвораат се пренесуваат на сметките на правните след-
беници на истите, од страна на јавната здравствена 
установа, односно по службена должност од страна на 
Фондот за здравство, доколку со закон не е регулирано 
поинаку.  

22. Трезорот на Фондот ја обезбедува тајноста на 
податоците за сметките отворени во рамки на здрав-
ствената трезорска сметка.  

По исклучок од став 1 од оваа точка по барање на 
надлежен орган Трезорот на Фондот може да даде по-
датоци за сметките отворени во рамки на здравствената 
трезорска сметка. 

 
V. Барања за плаќања што ги користат јавните 

здравствени установи 
 
23. Јавните здравствени установи ги доставуваат 

барањата за плаќање до Трезорот на Фондот, односно 
до Подрачните единици на Фондот за здравствено оси-
гурување (во натамошниот текст: трезорски канцела-
рии на Фондот).  

Барањата за плаќање се доставуваат до трезорската 
канцеларија на Фондот која го покрива реонот во кој се 
наоѓа седиштето на јавната здравствена установа.  

24. Јавните здравствени установи за извршување на 
плаќањата користат обрасци за барања за плаќања кои 
ги пропишува Министерството за финансии.  

25. Барање за плаќање кон сметки надвор од здрав-
ствената трезорска сметка (образец 90) се користи за 
безготовинско плаќање кон сметки надвор од здрав-
ствената трезорска сметка.  

26. Барање за плаќање кон сметки во рамки на Тре-
зорската сметка на Фондот (образец 91) се користи за 
плаќања во рамки на Трезорската сметка на Фондот, 
односно за меѓусебните плаќања на јавните здравстве-
ни установи или меѓу сметки на иста јавна здравствена 
установа.  

27. Барање за исплата на готовина (образец 94) се 
користи за подигање на готовина од страна на јавните 
здравствени установи, за категориите на исплати за кои 
се пропишани соодветни шифри на плаќање согласно 
Упатство за форма и содржина на платните инструмен-
ти за вршење на платен промет во земјата.  

28. Барање за безготовински поврат и пренос на 
средства (образец 93) се користи за поврат на повеќе, 
на погрешно или на уплатени средства без правен ос-
нов од сметките на јавните здравствени установи и од 
други сметки во рамките на Трезорската сметка на 
Фондот, кон сметки  во и надвор од Трезорската сметка 
на Фондот, како и на пренос на средства помеѓу сметки 
во рамки на Трезорската сметка на Фондот. Повратот 
на средства се врши врз основа на решение од над-
лежен орган.  

29. Барање за плаќање помеѓу Трезорот на ФЗОМ и 
Трезорот на Р.М. (образец 76) се користи за меѓусебни 
плаќања помеѓу Трезорот на ФЗОМ и Трезорот на Р.М. 

30. Збирно барање за плаќање кон сметки надвор од 
Трезорската сметка  на Фондот (Образец 92) се кори-
сти за безготовинско плаќање кон трансакциски сметки 
надвор од Трезорската сметка на Фондот кога како на-
логодавач се јавува една сметка, а како налогопримач 
се јавуваат  повеќе трансакциски сметки од една банка.  

31. Барањата за плаќање можат да се достават на 
хартија (со исклучок на Образец 92) или во електрон-
ска форма.  
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Барањата за плаќање кои се доставуваат на хартија 
се поднесуваат до трезорската канцеларија на Фондот 
во два исти примерока. Еден примерок останува во тре-
зорската канцеларија на Фондот, а еден примерок задр-
жува јавната здравствена установа  за своја книговодс-
твена евиденција.  

32. Барањата за плаќање кои се изработени во еле-
ктронска форма се доставуваат заедно со две печатени 
спецификации за содржината на електронскиот медиум 
на кои истите  се запишани, заверени со печат и потпис 
од овластени потписници на јавната здравствена уста-
нова. Покрај елементите кои ги содржат барањата за 
плаќање во зависност од видот на плаќањето, еле-
ктронскиот медиум ги содржи и следниве елементи: 
датум на валута на барањата, вкупен број на барањата, 
вкупен износ на барањата, реден број на барањето и из-
нос по поединечно барање. 

 
VI. Изготвување, доставување и одобрување на  
годишни и квартални финансиски планови на  

јавните здравствени установи 
 
33. Јавните здравствени установи  доставуваат го-

дишни и квартални финансиски планови по сметки и 
по расходни ставки и приходни ставки.  

34. Годишниот финансиски план по квартали (во 
натамошниот текст: годишен план), се доставува на 
образец даден во Прилог 4, кој е составен дел на ова 
упатство. Годишниот план се доставува до Трезорот на 
Фондот најдоцна до 15 ноември во тековна за наредна-
та година.  

35. Годишниот план доставен од јавната здравстве-
на установа, ги содржи следните податоци: 

- година за која се однесуваат податоците; 
- раздел на јавната здравствена установа; 
- РКБ на јавната здравствена установа; 
- тип на сметка на која се однесуваат планираните 

расходи; 
- индивидуална партија; 
- назив на јавната здравствена установа; 
- расходна ставка; 
- назив на расходна ставка; 
- планирани износи на расходи за секој квартал во 

рамки на годината, распоредени по расходни ставки и 
- образложение на годишниот план.  
36. Износот на планирани средства за тековни по-

треби, за одреден квартал во рамките на годишниот 
план на јавните здравствени установи треба да биде во 
висина од 1/4 од годишниот буџет, а во одредени слу-
чаи кога се јавува потреба од дополнителни средства 
(поради сезонски или други објективни потреби) може 
да се одобри и поголем износ од 1/4 од годишниот бу-
џет, за што е потребно јавната здравствена установа да 
достави образложение за причината поради која се ба-
ра повисок износ.  

Износот на планираните средства за капитални рас-
ходи  и капитални трансфери (градежни објекти, земји-
ште, моторни возила, мебел и друго), за одреден квар-
тал во рамките на годишниот план, поради карактерот 
на овој вид на расход, може да биде поголем од 1/4 од 
годишниот буџет.  

37. Трезорот ги одобрува финансиските планови и 
ги известува јавните здравствени установи.  

38. Во текот на годината, јавните здравствени уста-
нови може да достават барање за измена на годишниот 
план, само доколку се работи за расходи кои не можеле 
да бидат навремено планирани и за истото е потребно 
да се достави образложение и соодветно корегиран го-
дишен и квартален план.  

Во текот на дадениот квартал, јавните здравствени 
установи може да достават барање за измена на квар-
талниот план по сметки и по расходни ставки, само до-
колку се работи за расходи кои не можеле да бидат на-
времено планирани.  

39. Ако се врши прераспределба на средствата меѓу 
расходни ставки во рамките на буџетот на јавната 
здравствена установа, потребно е да се достави барање 
за измена на годишниот и кварталниот план.  

Во одредени случаи кога планираната динамика на 
расходи од Буџетот на Фондот значително отстапува 
од динамиката на остварување на буџетските приходи, 
Трезорот на Фондот може да ги ревидира и одобри го-
дишните и кварталните финансиски планови на јавните 
здравствени установи на тој начин што ќе ја следат 
планираната динамика на остварување на буџетските 
приходи.  

 
VII. Уплати и исплати на сметките на буџетите и на 

јавните здравствени установи  во рамки на  
здравствената трезорска сметка 

 
40. На товар на сметката на Буџетот на Фондот 

(730) се врши: 
- пренос  (трансфер ) на средства на сметките на Бу-

џетот на Фондот (703 и 737) и на јавните здравствени 
установи, 

- плаќање кон сметки надвор од здравствената тре-
зорска сметка; 

- враќање на повеќе или на погрешно уплатени при-
ходи и други приливи на Буџетот на Фондот; 

Во корист на сметката на Буџетот на Фондот (730) 
се вршат уплати по основ на: 

- пренос (трансфер) на средства од сметка на Фон-
дот во Трезорот на Р.М. за финансирање на јавните 
здравствени установи за остварување на правата од 
здравственото осигурување. 

- приходи и други приливи на Буџетот на Фондот и  
- враќање на повеќе или на погрешно платени 

средства.  
41. На товар на сметките во здравствената трезор-

ска сметка (737, 531, 485) јавните здравствени устано-
ви вршат:  

- плаќања кон сметки  надвор од здравствената тре-
зорска сметка и на сметки на другите јавни здравстве-
ни установи; 

- враќање на повеќе или на погрешно платени 
средства; 

- пренос  на средствата на своите сметки.  
42. Во корист на сметките за средства од Фондот 

(737), (703) се вршат уплати (трансфер) од сметката на 
Буџетот на Фондот (730).  

43. Во корист на сметките за средства од програми-
те за здравствена заштита, сопствено  учество на осигу-
рените лица во цената на здравствената услуга и други 
средства од сопствени приходи (531), се вршат: 

- уплати од сметки надвор од здравствената трезор-
ска сметка и од сметки на други јавни здравствени 
установи, 
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- враќање на повеќе или на погрешно платени 
средства.  

44. Во корист на сметките за средства од донации 
(485) се вршат: 

- уплати на донации од донатори; 
- враќање на повеќе или на погрешно платени 

средства 
43. По барање на јавната здравствена установа, Тре-

зорот на Фондот може да дозволи и отварање на допол-
нителни подсметки доколку истите се неопходни пора-
ди специфичноста во работењето на одредени јавни 
здравствени установи и тоа: 

- кога една јавна здравствена установа остварува 
приходи од донации, односно проектни заеми, а во прое-
ктот учествуваат и други јавни здравствени установии 
на истите треба да се пренесат средства на сметките за 
донации, односно на сметките за проектни заеми; 

- кога јавната здравствена установа, покрај редовна-
та дејност, врши и друга дејност која се финансира од 
други извори на приходи при што е потребно да се из-
врши плаќање од друга негова сметка и 

- други специфични случаи, по претходна соглас-
ност на Трезорот на Фондот. 

 
VIII. Извршување на плаќања за потребите  

на јавните здравствени установи 
 
44. Јавните здравствени установи ги доставуваат 

барањата за плаќање до трезорските канцеларии нај-
малку еден работен ден пред денот кога треба да се из-
врши плаќањето и тоа, најдоцна до 14.00 часот во те-
ковниот ден. 

Трезорската канцеларија на Фондот во Скопје по 
12.30 часот прима само барања за плаќања кои се до-
ставени на електронски медиум.  

45. Барањата за плаќања за девизни трансакции, јав-
ните здравствени установи ги доставуваат до трезор-
ските канцеларии најдоцна до 10:30 часот и по нивното 
одобрување од страна на Трезорот на Фондот се извр-
шуваат истиот ден.  

46. За исплата на плати, надоместоци и придонеси, 
јавните здравствени установи ги доставуваат барањата 
за плаќања на образец 76 и 90 односно 92 до трезорски-
те канцеларии по истекот на месецот за кој се однесува 
платата.  

При исплата на плата јавните здравствени установи 
задолжително  во полето „цел на дознака” во барањата 
за плаќања  обрасците 76 и 90 односно 92 потребно е 
да го впишат и фолио бројот.  

При исплата на средства за задршки од плата не е 
потребно во полето „цел на дознака” да се впише фо-
лио бројот.  

Во случај кога се врши задршка од плата, а средс-
твата е потребно да се рефундираат во соодветните  бу-
џети од каде е извршено финансирањето се користи 
образец 91 при што во полето „цел на дознака” се впи-
шува сметката и расходната потставка на која треба да 
се изврши сторнирањето на расходот .  

47. Во трезорските канцеларии се врши  контрола 
на барањата за плаќање од формален аспект (дали се 
уредно и правилно пополнети сите елементи во бара-
њето за плаќање, дали се потпишани и заверени од ов-
ластени лица и сл.).  

Во случај кога барањата за плаќање не ја задоволу-
ваат контролата од формален аспект, како и кога пода-
тоците внесени во барањата за плаќање не соодветству-
ваат со податоците од единствената база на податоци 
во Трезорот на Фондот, истите се враќаат на јавната 
здравствена установа.  

48. По приемот и извршената проверка на барањата 
за плаќање во трезорските канцеларии се врши внесу-
вање на податоците од поднесените барања за плаќања 
во системот. Барањата за плаќање се внесуваат мануел-
но или преку електронски медиум.  

49. Трезорот врши проверка дали барањата за пла-
ќање се во согласност со одобрениот годишен буџет за 
јавната здравствена установа, кумулативниот план, ре-
ализацијата и расположливото салдо на сметките.  

Барањата за плаќање не се одобруваат доколку  не 
се во согласност со став 1 од оваa точка.  

Барањата за плаќање не се одобруват и кога расход-
ната потставка не е во согласност со намената и осно-
вот за плаќање, наведена во целта на дознака, по пис-
мено барање на јавната здравствена установа, како и во 
други случаи кога Трезорот на Фондот ќе утврди дека 
истото е неопходно.  

Одобрените плаќања се извршуваат најрано наред-
ниот ден.  

50. Одобрените барања за плаќање од сметките на 
јавните здравствени установи кон сметки надвор од 
здравствената трезорска сметка, Трезорот на Фондот ги 
доставува во посебен формат по електронски пат до 
Народната банка на Република Македонија, заради 
нивно извршување.  

51. За подигање на готовина од страна на јавните 
здравствени установи, барањето за исплата на готовина 
(Образец 94) се доставува до трезорската канцеларија, 
во два примерока, најмалку еден ден пред денот на бара-
ната исплата на готовината, од кои еден се задржува во 
трезорската канцеларија, а другите се заверуваат со пот-
пис од страна на вработено лице во трезорската канцела-
рија и се враќат на јавната здравствена установа.  

Барањето во трезорската канцеларија се контролира 
и се одобрува согласно точка 47 од ова упатство.  

Доколку барањето се одобри, готовината се подига 
наредниот ден, на шалтерите на некоја од филијалите 
односно експозитурите на деловната банка, со која 
Фондот за здравствено осигурување има склучено до-
говор за вршење на услуги за готовински исплати.  

Лицето овластено за подигање на готовината, (чие 
име и презиме е запишано на образецот), од соодветна-
та јавна здравствена установа, ја подига готовината врз 
основа на документ за лична идентификација и тоа во 
периодот од 7 до 13 часот.  

52. По одобрувањето на барањата за плаќање се 
вршни нивно евидентирање во здравствената главна 
книга.  

53. Јавните здравствени установи на дневна основа 
добиваат изводи за прометот и состојбата на своите 
сметки заради следење и евидентирање на промените 
на истите, како и на уплатните сметки за кои се над-
лежни, во писмена форма од трезорските канцеларии 
или по електронски пат од Трезорот на Фондот.  

54. Во случај на погрешно или повеќе платени 
средства од сметките на Буџетот на фондот (737 и 703) 
на јавните здравствени установи, враќањето на средс-
твата се врши на сметката на Буџетот на фондот (730).  
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55. Во случај кога јавната здравствена установа има 
потреба од корекција на одредени  приходни или рас-
ходни ставки, кои при платниот промет биле погрешно 
искажани односно во случај на поврат на погрешно 
или повеќе платени средства согласно точка 54 од ова 
упатство, јавната здравствена установа доставува до 
Трезорот на Фондот писмено барање за прекнижување 
за правилно искажување  на видот на расходот, однос-
но приходот, со образложение за настанатата грешка, 
како и фотокопија од дневниот извод за промет и со-
стојба на сметката.  

56. Јавните здравствени установи на месечна осно-
ва потребно е да вршат усогласување на податоците за 
остварени приходи и реализирани расходи во здрав-
ствената главна книга со податоците од нивната сме-
тководствена евиденција, и тоа најдоцна до крајот на 
тековниот месец за податоците од претходниот месец.  

57. Во случај кога јавните здравствени установи 
имаат отворени девизни акредитиви во Народната бан-
ка на Република Македонија, неискористениот дел од 
акредитивите по истекување на рокот не го враќаат на 
сметката на Буџетот на фондот (730). 
 
IХ. Доставување на податоци за достасани ненами-
рени обврски на јавните здравствени установи 
 
58. Јавните здравствени установи на Буџетот на 

фондот најдоцна до 10-ти во тековниот месец доставу-
ваат преглед на достасани ненамирени обврски, даден 
во Прилог 5, кој е составен дел на ова упатство, со со-
стојба од последниот ден на претходниот месец.  

Прегледот на достасани ненамирени обврски ги со-
држи следните податоци: 

- раздел на јавната здравствена установа, 
- РКБ на јавната здравствена установа, 
- назив на јавната здравствена установа, 
- обврски до 30 дена (освен за расходните ставки 

401 и 402), 
- обврски до 60 дена (освен за расходните ставки 

401 и 402), 
- обврски над 60 дена (утужени, неутужени и вкуп-

но, освен за расходните ставки 401 и 402), 
- вкупно ненамирени обврски по достасаност (освен 

за расходните ставки 401 и 402), 
- вкупно ненамирени обврски по расходна ставка и  
- вкупно ненамирени обврски за сите расходни ста-

вки.  
За сите достасани ненамирени обврски над 60 дена 

јавната здравствена установа доставува детално писме-
но образложение.  

59. Доколку јавните здравствени установи не го до-
стават прегледот на достасани ненамирени обврски во 
предвидениот рок, Трезорот на Фондот може да го од-
ложи одобрувањето на финансиските планови на јавна-
та здравствена установа или да го одложи одобрување-
то на барањата за плаќање поднесени од страна на јав-
ната здравствена установа. 

  
Х. Спроведување на времено финансирање  

на јавните здравствени установи 
 
60. Во услови кога Буџетот на РМ не е донесен до 

31.12 во тековната година за наредната фискална годи-
на, Трезорот на Фондот одобрува исплати на средства 
по сметки, по потпрограми и ставки на јавните здрав-
ствени установи, но најмногу до една третина од вкуп-
но извршените расходи во првиот квартал од претход-
ната фискална година најдоцна до 31-ви март. 

Висината на една третина од вкупно извршените 
расходи во првиот квартал од претходната фискална 
година по сметки, по потпрограми и ставки за секој 
јавна здравствена установа ја пресметува Трезорот на 
Фондот. Врз основа на пресметката на Трезорот на 
Фондот, јавната здравствена установа може да врши 
прераспределби на средства меѓу ставки согласно по-
требите (согласно член 33 од Законот за Буџет). 

 
ХI. Најавување на очекувани приходи  

и планирани расходи 
 
61. Заради планирање на ликвидноста на здравстве-

ната трезорска сметка, јавните здравствени установи до 
Фондот за здравствено осигурување ги најавуваат сите 
очекувани приливи и планирани одливи чиј неделен 
кумулативен износ е еднаков или поголем од 
10.000.000,00 денари, најдоцна до последниот работен 
ден од тековната недела, за да бидат вклучени во прое-
ктираните приливи и одливи за наредната недела. Во 
најавата е потребно да се наведе типот на сметката, 
двоцифреното конто, износот и деновите во кои ќе се 
реализират приливите и одливите. 

Доколку  јавните здравствени установи, во предви-
дениот рок, не ги најават сите очекувани приливи и 
планирани одливи Трезорот на Фондот може да го од-
ложи одобрувањето на барањата за плаќање поднесени 
од страна на јавната здравствена установа. 
 

ХII. Преодни и завршни одредби 
 
62. Јавните здравствени установи имаат обврска да 

доставуваат до Трезорот на Фондот известување за си-
те отворени девизни сметки во Народна банка на Ре-
публика Македонија. 

63. Сите банкарски трошоци (провизии и други тро-
шоци), кои Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија треба да ги плаќа кон КИБС, МИПС и делов-
ни банки ќе бидат планирани во буџетот на Фондот во 
ставката на здравствени услуги за јавни здравствени 
установи.  

64. Образецот РКБ-1 даден во Прилог 1, Образецот 
ОС-1 даден во Прилог 2, Картонот на депонирани пот-
писи даден во Прилог 3, Годишниот финансиски план 
на приходи и расходи по квартали даден во Прилог 4 и 
Прегледот на достасани и ненамирени обврски даден 
во Прилог 5, сите составен дел на ова упатсво, ги про-
пишува и носи Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија. 

65. Обрасците за барања за плаќања, односно плат-
ните инструменти, ги пропишува и носи Министерс-
твото за финансии согласно Упатството за формата и 
содржината на платните инструменти за вршење на 
платниот промет во земјата. 

66. Ова упатство влегува во сила со денот на обја-
вување во „Службен весник на Република Македони-
ја”, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година. 
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27 декември 2010 година 
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Директор, Директор, 
м-р Маја Парнарџиева-Змејкова, с.р. Јанез Једникар, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
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