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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3158. 
Врз основа на член 47 став 6 од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011 и 126/2012), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на  20.10.2012 година, донесе  

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИ-
РЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДС-
ТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ  
НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2012 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во Уредбата за поблиските критериуми за директни 
плаќања, корисниците на средствата, максималните из-
носи и начинот на директните плаќања за 2012 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.22/12, 
76/12, 97/12, 97/12, 107/12, 114/12 и 123/12) во член 2 
став (2) во точката 17) во воведната реченица зборови-
те „оризова арпа“ се заменуваат со зборовите „откупе-
на или преработена оризова арпа“. 

По ставот (7) се додаваат 8 нови става (8), (9), (10), 
(11), (12), (13), (14) и (15) кои гласат: 

„(8) Висината на финансиската поддршка на земјо-
делските стопанства кои не го оствариле правото на 
директни плаќања вклучително и дополнителните пла-
ќања и државната помош по мерки/подмерки од го-
дишната програма за финансиска поддршка во земјо-
делството за 2011 година поради одбивање на барање-
то исклучиво заради неподмирени обврски кон Мини-
стерството и Агенцијата, се пресметува врз основа на 
утврдената висина на директни плаќања во оваа уредба 
зголемена за вкупниот неисплатен износ на директни 
плаќања пресметан за земјоделското стопанство сог-
ласно Уредбата за поблиските критериуми за директни 
плаќања, корисниците на средствата, максималните из-
носи и начинот на директните плаќања за 2011 година. 

(9) Пресметаниот износ на финансиска поддршка 
согласно оваа уредба не се исплаќа на сметка на бара-
телот доколку барателот ги нема намирено сите финан-
сиски обврски кон Министерството и Агенцијата.  

(10) Во случај кога барателот ги има исполнето си-
те услови и критериуми утврдени во оваа уредба, а ги 
нема намирено сите финансиски обврски кон Мини-
стерството и Агенцијата, ќе се овозможи меѓусебно 
пребивање на ненамирените финансиски обврски со 
пресметаниот износ на финансиската поддршка од оваа 
уредба, по претходна согласност на барателот, Мини-
стерството и Агенцијата. 

(11) Во случај кога барателот не се согласува со 
пребивање ненамирените финансиски обврски со прес-
метаниот износ на финансиската поддршка од оваа 
уредба, барањето ќе биде одбиено. 

(12) Доколку пресметаниот износ на финансиска 
поддршка согласно оваа уредба по барател е во пови-
сок износ од износот на ненамирените финансиски об-
врски кон Министерството и агенцијата, по извршено-
то пребивање Агенцијата разликата ја исплаќа на сме-
тка на барателот.  

(13) Во случај кога барателот има ненемирено финан-
сиски обврски кон Министерството и кон Агенцијата, пр-
во се врши пребивање на долгот кон Министерството.  

(14) Министерството доставува до Агенцијата пода-
тоци за лицата со ненамирени обврски кон Министерс-
твото. 

(15) По пресметката на износот на финансиската 
поддршка согласно оваа уредба доколку земјоделското 
стопанство ги намирило обврските кон Министерство-
то и Агенцијата, пресметаниот износ се исплаќа на 
сметка на барателот. “ 

Член 2 
Во член 4 став 1 во точката 1.  зборовите „до 20 

октомври 2012 година“ се заменуват со зборовите „до 
30 октомври 2012 година“. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-8024/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3159. 
Врз основа на член 17 - а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр.08/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 

СТВАР НА ОПШТИНА ЧАШКА 
 

Член 1 
Недвижната ствар лоцирана на КО Чашка на КП бр. 

148/2, дел 2, зграда 1, влез 1, кат ПР на место викано 
„населба“ евидентирана во Имотен лист бр.1296, сопс-
твеност на Република Македонија се дава на трајно ко-
ристење на општина Чашка. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4599/2 Заменик на претседателот 

16 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р  Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3160. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
а во врска со член 43 алинеја 6 од Законот за концесии 
и јавно приватно партнерство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 6/2012) и член 35 став 1 точка 
3 од Законот за минералните суровини („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 
52/2009, 6/2010, 158/2010, 53/2011 и 136/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на  
16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈА-
ТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА – СОБИРЕН КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

“ДРМИ“ С. ОРАОВ ДОЛ, ОПШТИНА БОГОМИЛА 
 
1. Со оваа одлука престанува да важи концесијата 

за експлоатација на минералната суровина – собирен 
кварц на локалитетот “Дрми“ с.Ораов Дол, општина 
Богомила, бидејќи резервите на минералната суровина 
- собирен кварц од овој локалитет се исцрпени. 
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2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-6883/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3161. 
Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“   бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011 ), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРО-
СТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Co оваа одлука на Министерството за финансии - Ца-
ринска управа му престанува користењето на недвижни 
ствари во сопственост на Република Македонија и тоа: 

- стан во семејна зграда во Кавадарци, изграден на 
КП 10588, улица Б.Алексов, зграда 1 влез 1 кат - ПР со 
површина од 56 м2, запишан во Имотен лист бр.10564 
КО Кавадарци 2 сопственост на Република Македони-
ја- Министерство за финансии-Царинска управа и 

- деловен простор во Охрид, изграден на КП 8028, 
улица Туристичка бр.102, зграда 1 влез 1 кат-ПР со по-
вршина од 91 м2, запишан во Имотен лист бр.11014 КО 
Охрид 1, сопственост на Република Македонија, корис-
ник Министерство за финансии-Царинска управа - 
Скопје.  

Член 2 
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-

ваат на трајно користење, без надомест, на Акционер-
ското друштво за изградба и стопанисување со станбен 
простор и со деловен простор од значење за Републи-
ката - Скопје.  

Член 3 
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

на оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерството 
за финансии - Царинска управа и Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен про-
стор и со деловен простор од значење за Републиката-
Скопје во рок од 15 дена од денот на влегување во сила 
на оваа одлука.  

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

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

 
Бр. 41-6965/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3162. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 17/11 и 53/11), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА ШТИП 

 
Член 1 

Co оваа одлука на општина Штип се дава право на 
трајно користење на градежно земјиште, сопственост 
на Република Македонија, кое претставува КП бр. 
2714/2, КО Штип-2, со површина од 5544 м2, евиден-
тирано во Имотен лист бр. 1 КО Штип-2, кое согласно 
Извод од ЛУПД за дел од нас. „Дузлак " е наменето за 
изградба на Дом за стари лица. 

 
Член2 

Правото на трајно користење на градежното земји-
ште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-6974/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3163. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/07, 18/11 и 148/11), а во врска со член 25 став 3 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
земјоделското земјиште (“Службен весник на Републи-
ка на Македонија“ бр.95/12), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИ-
СТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГ-
РАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА СО 
ПРАТЕЧКИ ОБЈЕКТИ НА МАГИСТРАЛЕН ПАТ М-5 
ВО КО ДИХОВО ВОН ГРАД, ОПШТИНА БИТОЛА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за  трајна  прена-
мена на земјоделско  во  градежно земјиште за израбо-
тка на Државна урбанистичка планска документација 
за изградба на бензинска пумпна станица со пратечки 
објекти на магистрален пат М-5 во КО Дихово вон 
град, општина Битола.  

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена ги има следните катастарски инди-
кации: 

 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 41-7218/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3164. 

Врз основа на член 29, став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на недвижна ствар, сопс-

твеност на Република Македонија, корисник Мини-
стерство за финансии, лоцирана на КП бр. 1451, запи-
шана во Имотен лист бр.332 КО Давидово-Гевгелија и 
тоа објект број 1 во вкупна површина од 1991 м2. 

 
Член 2 

Продажбата на недвижната ствар од член 1 на оваа 
одлука да се изврши по пат на јавно наддавање со по-
четна цена од 18.613.012,00 денари. 

 
Член 3 

Огласот за јавно наддавање да се распише под след-
ните услови:  

- паричен депозит за учество на јавното наддавање 
– 20% од почетната цена на недвижноста или 
3.722.602,00 денари, со уплата на депозитна сметка; 

- рок за плаќање на депозитот најдоцна 1 (еден) ден 
пред денот на јавното наддавање; 

- услови што треба да ги исполнат наддавачите за 
учество на јавното наддавање ќе бидат утврдени од 
страна на Комисијата на Министерството за финансии 
за располагање со недвижни и движни ствари сопстве-
ност на Република Македонија – корисник Министерс-
тво за финансии; 

- право на учество на јавното наддавање имаат сите 
деловно способни домашни и странски физички и 
правни лица; 

- рок за склучување на договор за продажба – 3 (три) 
дена од денот на одржување на јавното наддавање; 

- начин на плаќање на куповната цена – во готово; 
- рок за плаќање на куповната цена 15 дена од де-

нот на склучување на договорот за продажба. 
 

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

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

 
Бр. 41-7343/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3165. 
Врз основа на член 94 став 1 алинеја 2 од Законот 

за водостопанствата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 85/2003, 95/2005, 103/2008 и 1/2012), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 20.10.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТАТУТОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВОДОСТОПАНСТВО 

„РАДОВИШКО ПОЛЕ“ - РАДОВИШ 
 

Член 1 
Co оваа одлука се одобрува Статутот за изменување 

на Статутот на Водостопанство „Радовишко поле“ - Ра-
довиш бр.02-508 од 24.09.2012 година, донесен од Од-
борот на корисници на вода на Водостопанство „Радо-
вишко поле“ - Радовиш, на седницата, одржана на 
24.09.2012 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-7370/1 Заменик на претседателот  

20 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3166. 
Врз основа на член 94 став 1 алинеја 2 од Законот 

за водостопанствата („Службен весник на Република 
Македонија,, бр. 85/03, 95/05, 103/08, 1/12 и 95/12), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 20.10.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТАТУТОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА „ВОДОСТОПАНСТВО ТИКВЕШ“ –  

КАВАДАРЦИ  
Член 1 

Co оваа oдлука се одобрува Статутот за изменување 
на Статутот на Водостопанство Тиквеш - Кавадарци 
бр. 02-1281/3 од 18.10.2012 година, донесен од Одбо-
рот на корисници на вода на Водостопанство Тиквеш, 
на седницата, одржана на 18.10.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-7372/1 Заменик на претседателот  

20 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3167. 
Врз основа на член 94 став 1 алинеја 2 од Законот 

за водостопанствата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 85/2003, 95/2005, 103/2008, 1/2012 и 
95/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 20.10.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТАТУТОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВОДОСТОПАНСТВО 

„СКОПСКО ПОЛЕ“- СКОПЈЕ  
Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Статутот за изменување 
на Статутот на Водостопанство „Скопско Поле“ - 
Скопје, бр.0201-651 од 20.09.2012 година, донесен од 
Одборот на корисници на вода на Водостопанство 
„Скопско Поле“ - Скопје, на седницата, одржана на 
20.9.2012 година.  

  
Член 2 

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

 
Бр. 41-7373/1 Заменик на претседателот  

20 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3168. 
Врз основа на член 94 став 1 алинеја 2 од Законот 

за водостопанствата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 85/2003, 95/2005, 103/2008, 1/2012 и 
95/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 20.10.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТАТУТОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА „ВОДО-
СТОПАНСТВО СТРУМИЧКО ПОЛЕ“ – СТРУМИЦА  

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Статутот за изменување 
и дополнување на Статутот на „Водостопанство Стру-
мичко Поле“ – Струмица, бр.02-484/3 од 17.08.2012 го-
дина, донесен од Одборот на корисници на вода на Во-
достопанство Струмичко Поле“, на седницата, одржана 
на 17.08.2012 година.  

  
Член 2 

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

  
Бр. 41-7374/1 Заменик на претседателот  

20 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3169. 
Врз основа на член 94 став 1 алинеја 2 од Законот 

за водостопанствата („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 85/2003, 95/2005, 103/2008, 1/2012 и 
95/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 20.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТАТУТОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВО-
ДОСТОПАНСТВО „БИТОЛСКО ПОЛЕ"- БИТОЛА 

 
Член1 

Co оваа одлука се одобрува Статутот за изменување 
и дополнување на Статутот на Водостопанство „Битол-
ско Поле”- Битола бр. 626-1/03 од 11.09.2012 година, 
донесен од Одборот на корисници на вода на Водосто-
панство „Битолско Поле", на седницата, одржана на 
11.9.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-7375/1 Заменик на претседателот на 

20 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3170. 
Врз основа на член 94 став 1 алинеја 2 од Законот 

за водостопанствата („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 85/03, 95/05, 103/08, 1/12 и 95/12), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 20.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТАТУТОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВОДОСТОПАНСТВО  

„ЈУЖЕН ВАРДАР"- ГЕВГЕЛИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се одобрува Статутот за изменување 

на Статутот на Водостопанство „Јужен Вардар" - Ге-
вгелија бр.02-319 од 24.09.2012 година, донесен од Од-
борот на корисници на вода на Водостопанство „Јужен 
Вардар" - Гевгелија, на седницата, одржана на 
24.09.2012 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-7376/1 Заменик на претседателот  

20 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3171. 
Врз основа на член 94 став 1 алинеја 2 од Законот 

за водостопанствата („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 85/03, 95/05, 103/08, 1/12 и 95/12), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 20.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТАТУТОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВОДОСТОПАНСТВО  

„ПРИЛЕПСКО ПОЛЕ“ – ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Co оваа одлука се одобрува Статутот за изменување 

на Статутот на Водостопанство „Прилепско Поле“ – 
Прилеп, бр.02-141/3 од 31.08.2012 година, донесен од 
Одборот на корисници на вода на Водостопанство 
„Прилепско Поле“ – Прилеп, на седницата, одржана на 
31.8.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-7377/1 Заменик на претседателот  

20 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3172. 
Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА 

НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – моторно возило, со следните каракте-
ристики: 

 
Вид: патничко 
Марка: DACIA 
Тип: LOGAN SD 
Број на шасија: UU1LSDAAH33330975 
Број на мотор: UA48592 
Година на производство:2005 
Сила на моторот во KW (KS): 55 
Работна зафатнина на моторот во cm3:1390 
Маса на празно возило во kg:1080 
Форма или намена на каросеријата: LIMUZINA 
Боја на каросеријата: 35 SVETLO ZELENA 
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Член 2 
Движнaтa ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење на Националната установа Национал-
на Галерија на Македонија во Скопје без надомест. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дире-
кторот на Националната установа Национална Галерија 
на Македонија – Скопје со кој се уредуваат правата и 
обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука 
која се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-7385/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3173. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/07, 18/11 и 148/11), а во врска со член 25 став 3 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
земјоделското земјиште (“Службен весник на Републи-
ка на Македонија“ бр.95/12), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 годи-
на, донесе                                                                        

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЖНА ПАР-
ЦЕЛА 1 СО НАМЕНА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧ-
КА ИНДУСТРИЈА КО РАДОЛИШТА-ВОН ГР.Р.,  

ОПШТИНА СТРУГА 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
градежна парцела 1 со намена лесна и незагадувачка 
индустрија-производство на млеко и млечни производи 
КО Радолишта-вон гр.р., Општина Струга.  

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 41-7392/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3174. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/07, 18/11,  148/11 и 95/12) и член 25 став 3 од За-
конот за изменување и дополнување на Законот за зем-
јоделското земјиште (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 95/12) Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ,  ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  
ИЗГРАДБА НА АНТЕНСКИ СИСТЕМ ЗА КОНТРО-
ЛА И МОНИТОРИНГ НА РАДИОФРЕКФЕНЦИИ 
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА КО ГОРНО СОЊЕ, ОПШТИНА СОПИШТЕ И  

КО ГОРНО ВОДНО, ОПШТИНА КАРПОШ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Државна урбанистичка планска документација 
за изградба на антенски систем за контрола и монито-
ринг на радиофрекфенции на територијата на Републи-
ка Македонија КО Горно Соње, oпштина Сопиште и 
КО Горно Водно, oпштина Карпош. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 

 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 41-7393/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3175. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/07, 18/11 и 148/11), а во врска со член 25 став 3 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
земјоделското земјиште (“Службен весник на Републи-
ка на Македонија“ бр.95/12), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 годи-
на, донесе 



26 октомври  2012  Бр. 132 - Стр. 9 
 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС ВО КО КУМАНОВО,  

ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
Стопански комплекс за производство и складирање на 
ПВЦ столарија во КО Куманово, општина Куманово.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
                                                                    

 
 
 

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

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

 
Бр. 41-7394/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3176. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” 
бр.08/2005, 150/2007 и 35/11), Владата на Република 
Македонија на седницата, одржана, на  16.10.2012 го-
дина, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ  

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари: 

 
Назив на опрема Количина 

Поларизирачки микроскоп модел DM 
750 LED 10 
Целосно компјутерски контролиран 
Tescan Scaning електронски микроскоп 
со Oxford INCA EDS систем 1 
Биолошки студентски микроскопи Мо-
дел DM 2500   10 
Поларизирачки студиски микроскопи 
Leica DM 4500 3 

                                     Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа Одлука се дава-

ат на трајно користење на Државниот Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип, без надомест. 

                                                                             
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со Ректорот на Државниот Универзитет „Гоце Дел-
чев“ - Штип, со кој се уредуваат правата и обврските 
на движните ствари од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 41-7411/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3177. 
Врз основа на член 18 од Законот за основање на 

Агенцијата за енергетика на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 20.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1.Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување на Статутот на Агенцијата за 
енергетика на Република Македонија, бр.02-771/5 од 
17.10.2012 година, донесена од Управниот одбор на 
оваа агенција, на седницата, одржана на 29.08.2012 го-
дина.  

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

 
Бр. 41-7429/1 Заменик на претседателот  

20 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3178. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНАТА 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

Член 1 
 Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за правда му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 



 Стр. 10 - Бр. 132                                                                                  26 октомври 2012 
 
 



26 октомври  2012  Бр. 132 - Стр. 11 
 
 
 



 Стр. 12 - Бр. 132                                                                                  26 октомври 2012 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Државната избор-
на комисија.  

Член 3 
Министерот за правда склучува договор со претсе-

дателот на Државната изборна комисија со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 
1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-7529/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3179. 
Врз основа  на член 231 став 4 алинеја 1 од Законот 

за здравствената заштита („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, бр. 43/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ЗА КОНЦЕСИЈА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ОД 
ОБЛАСТА НА НЕВРОЛОГИЈАТА НА СЕКУН-
ДАРНО НИВО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 
НАСЕЛЕНИЕТО ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН 

 
1. За концесија за вршење на здравствена дејност од 

областа на неврологијата на секундарно ниво на здрав-
ствена заштита за населението во Пелагонискиот реги-
он се избира прворангираниот кандидат ПЗУ Д-р Бого-
евски Битола-специјалистичка ординација по неволо-
гија со биохемиска лабораторија. 

2. На најповолниот понудувач од точка 1 на оваа 
одлука му се доделува концесија за вршење на здрав-
ствена дејност од областа на неврологијата на секун-
дарно ниво на здравствена заштита за населението во 
Пелагонискиот регион за приод од 10 (десет) години. 

3. Висината на месечниот надомест за концесија за 
вршење на здравствена дејност од областа на невроло-
гијата на секундарно ниво на здравствена заштита за 
населението во Пелагонискиот регион изнесува 800,00 
денари. 

4. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија ќе се утврдат со Договорот за 
концесија. 

5. Како почеток на важење на концесијата за врше-
ње на здравствена дејност од областа на неврологијата 
на секундарно ниво на здравствена заштита за населе-
нието во Пелагонискиот регион од точка 1 на оваа од-
лука се утврдува 1.1.2013 година. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија за вршење на здравствена дејност 
од областа на неврологијата на секундарно ниво на 
здравствена заштита за населението во Пелагонискиот 
регион ќе го потпише министерот за здравство. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-7564/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3180. 
Врз основа  на член 231 став 4 алинеја 1 од Законот 

за здравствената заштита („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, бр. 43/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ОД ОБЛА-
СТА НА ХИРУРГИЈАТА НА СЕКУНДАРНО НИВО 
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО  

ВО ВАРДАРСКИОТ РЕГИОН 
 
1. За концесија за вршење на здравствена дејност од 

областа на хирургијата на секундарно ниво на здрав-
ствена заштита за населението во Вардарскиот регион 
се избира ПЗУ Поликлиника од специјалистичко/кон-
султативна здравствена дејност Жана Неготино СПЕ-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА ХИ-
РУРГИЈА-Неготино. 

2. На најповолниот понудувач од точка 1 на оваа 
одлука му се доделува концесија за вршење на здрав-
ствена дејност од областа на хирургијата на секундар-
но ниво на здравствена заштита за населението во Вар-
дарскиот регион за приод од 10 (десет) години. 

3. Висината на месечниот надомест за концесија за 
вршење на здравствена дејност од областа на хирурги-
јата на секундарно ниво на здравствена заштита за на-
селението во Вардарскиот изнесува 800,00 денари. 

4. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија ќе се утврдат со Договорот за 
концесија. 

5. Како почеток на важење на концесијата за врше-
ње на здравствена дејност од областа на хирургијата на 
секундарно ниво на здравствена заштита за население-
то во Вардарскиот регион од точка 1 на оваа одлука се 
утврдува 01.01.2013 година. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија за вршење на здравствена дејност 
од областа на хирургијата на секундарно ниво на 
здравствена заштита за населението во Вардарскиот 
регион ќе го потпише министерот за здравство. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-7565/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3181. 
Врз основа  на член 231 став 4 алинеја 1 од Законот 

за здравствената заштита („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, бр. 43/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 годи-
на, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ЗА КОНЦЕСИЈА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ОД ОБ-
ЛАСТА НА ОФТАЛМОЛОШКАТА ХИРУРГИЈА ЗА 
НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За концесија за вршење на здравствена дејност од 

областа на офталмолошката хирургија за населението 
во Република Македонија се избира прворангираниот 
кандидат ПЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ПО 
ОФТАЛМОЛОГИЈА Серафимовски – Скопје. 
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2. На најповолниот понудувач од точка 1 на оваа 
одлука му се доделува концесија за вршење на здрав-
ствена дејност од областа на офталмолошката хирурги-
ја за населението во Република Македонија за период 
од 10 (десет) години. 

3. Висината на месечниот надомест за концесија за 
вршење на здравствена дејност од областа на офталмо-
лошката хирургија за населението во Република Маке-
донија изнесува 800,00 денари. 

4. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија ќе се утврдат со Договорот за 
концесија. 

5. Како почеток на важење на концесијата за врше-
ње на здравствена дејност од областа на офталмоло-
шката хирургија за населението во Република Македо-
нија од точка 1 на оваа одлука се утврдува 01.01.2013 
година. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија за вршење на здравствена дејност 
од областа на офталмолошката хирургија за население-
то во Република Македонија ќе го потпише министерот 
за здравство. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

  
Бр. 41-7566/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3182. 
Врз основа на член 27-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 
и 35/11), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 20.10.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА 
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА КОЧО РАЦИН - КИЧЕВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Националната установа Центар 
за култура Кочо Рацин - Кичево и престанува користе-
њето на недвижна ствар – дворно место, со површина 
од 28 м2, евидентирано во Имотен лист бр.17634, на 
Катастарска парцела бр.2175/4, Катастарска Општина 
Кичево 6, со адреса на ул.Град, сопственост на Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-7605/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________ 

3183. 
Врз основа на член 27-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 20.10.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД 
НЕДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТА-
НОВА НАЦИОНАЛНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБ-
ЛИОТЕКА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа oдлука на Националната установа Нацио-
нална и Универзитетска Библиотека Св.Климент 
Охридски – Скопје и престанува користењето на дел од 
недвижна ствар - деловен простор, зграда 1, влез 1, кат 
1, со површина од 56 м2, евидентирана во Имотен лист 
бр.100215, на Катастарска Парцела бр.8890/1 Катастар-
ска Општина Центар 1, со адреса на ул. „Гоце Делчев“ 
бр. 6, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-7606/1 Заменик на претседателот  

20 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3184. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
а во врска со член 4 став 1 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 20.10.2012 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ ДЕЛ ОД 
НЕДВИЖНА СТВАР НА АМБАСАДАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА ТУРЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава на времено користење дел 
од недвижна ствар - деловен простор, зграда 1, влез 1, 
кат 1, со површина од 56 м2, евидентирана во Имотен 
лист бр.100215, на Катастарска Парцела бр.8890/1 Ка-
тастарска Општина Центар 1, од објект на Национална-
та установа Национална и Универзитетска Библиотека 
Св.Климент Охридски – Скопје, со адреса на ул.Гоце 
Делчев бр.6, сопственост на Република Македонија (со 
податоци согласно имотниот лист и скица изготвена од 
вешто лице – геометар) на Амбасадата на Република 
Турција во Република Македонија, за организирање 
Турско Катче во Скопје. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
без надомест на времено користење за период до чети-
ри години. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 41-7606/2 Заменик на претседателот 

20 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
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3185. 

Врз основа на член 8 став (1) алинеја 6 од Законот 
за катастар на недвижности („Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр.40/2008, 158/2010, 51/2011 и 
74/2012) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-
дуваат геодетските работи кои треба да се преземат за 
реновирање и изградба на Универзитетскиот клинички 
центар, општина Центар – Скопје и Центарот за пози-
тронска емисиона томографија, општина Карпош - 
Скопје. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-7615/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3186. 
Врз основа на член 34 став 7 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011), Владата на Република 
Македонија на седницата, одржана на 20.10.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС  
НА УДЕЛ  

1. Се дава согласност за пренос на удел во Друш-
твото за инженеринг и градежништво ЛАБИН ПЛУС 
ДООЕЛ Скопје од страна на отстапувачот на удел Ла-
бин Новаков, со живеалиште на бул.Кузман Јосифов-
ски Питу бр.15/2-2 Скопје, ЕМБГ 3105982450184 и 
број на патна исправа бр.А0579846 издадена од МВР 
Скопје на примателот на уделот Друштвото за градеж-
ништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

  
Бр. 41-7616/1 Заменик на претседателот  

20 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3187. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011 и 95/2012) и член 25 
став 3 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за земјоделското земјиште („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 95/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
20.10.2012 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИН-
ДУСТРИЈА ВО КО ЛЕШОК, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ 

    
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација 
со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија - погон 
за производство на алуминиум и ПВЦ профили и пла-
стифициран лим - Г2 во КО Лешок, општина Теарце.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 41-7620/1 Заменик на претседателот  

20 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3188. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2007, 18/2011,  148/2011 и 95/2012) и член 25 
став 3 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 95/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
20.10.2012 година, донесе                                                            

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ,  ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНА И ДО-
ПОЛНА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО РЖА-
НИЧИНО, БЛОК  6, КО РЖАНИЧИНО, ОПШТИНА  

ПЕТРОВЕЦ  
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на измена и дополна на Урбанистички план за село 
Ржаничино, Блок 6, (А1-Домување во станбени ку-
ќи,Б1- Мали комерцијални и деловни намени, Г2-лесна 
и незагадувачка индустрија, Г3- Сервиси, Г4-стовари-
шта) КО Ржаничино, општина Петровец.       

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена , ги има следните катастарски ин-
дикации согласно Геодетски елаборат за геодетски ра-
боти за посебни намени со список на индикации на ка-
тастарски парцели опфатени во урбанистички план за 
КО Ржаничино и КО Ќојлија, Општина Петровец, изра-
ботен од ДОО Гео Гео Тетово бр.2011-03-38 од 
20.12.2011година: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

   Бр. 41-7645/1                                                                                                               Заменик на претседателот  
20 октомври 2012 година                                                                                            на Владата на Република 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3189. 

Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавни-
те претпријатија (“Службен весник на Република Ма-
кедонија", бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 
22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 20.10.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ГЛАВНИ 
ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ НА ЈП „МАКЕДОНСКИ  

ШУМИ" П.О. СКОПЈЕ - ЗА ИЗВОЗ 
 
l. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на цените на главни шумски производи на 
ЈП “Македонски шуми“ п.о. Скопје - за извоз бр. 02-
1076/11 од 2.10.2012 година, донесена на Управниот 
одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана 
на 2.10.2012 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
 

Бр. 41-7665/1 Заменик на претседателот  
20 октомври 2012 година на Владата на Република 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3190. 

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 20.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА  

НОВАЦИ 
 

Член1 
Co оваа одлука на Министерството за одбрана му 

престанува правото на користење на објект-зграда во с. 
Скочивир, евидентиран во Имотен лист бр. 330, КП бр. 
871 КО Скочивир м.в. Момоки, со површина од 213 м2, 
и земјиште со површина од 7300м2 во сопственост на 
Република Македонија. 

 
Член2 

Недвижната ствар, наведена во член 1 од оваа одлу-
ка се дава на  трајно користење, без надомест на оп-
штина Новаци.  

Член 3 
Примопредаеањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
одбрана и општина Новаци во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија,,. 

 
Бр. 41-7666/1 Заменик на претседателот  

20 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3191. 
Врз основа на член 37 став 2 од Законот за измену-

вање и дополнувањe на Законот за социјалната заштита 
(“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.36/11), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 20.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ТРАНСФОРМА-
ЦИЈА ВО ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА  

ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА 
 
1. Владата на Република Македонија дава одобре-

ние за трансформација без ликвидација на Друштвото 
за сместување и исхрана “БРАНКИЦА“ДООЕЛ, оп-
штина Бутел, со седиште на ул. “Ѓоре Ѓорески“ бр.46, 
општина Бутел, во приватна установа за социјална за-
штита на стари лица. 

2. Правното лице од точка 1 на оваа одлука обезбе-
дува опрема, простор, средства и кадри, согласно со 
Правилникот за нормативи и стандарди за основање и 
започнување со работа на установи за социјална зашти-
та за стари лица (“Службен весник на Република Маке-
донија“ 10/05). 

3. Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од 
денот на објавување во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-7694/1 Заменик на претседателот  

20 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3192. 
Врз основа на член 54 став 3 од Законот за ученич-

киот стандард („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр.52/2005, 117/2008, 17/2011 и 135/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 20.10.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СТИПЕНДИСТИ-
ТЕ И ВИСИНАТА НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА УЧЕНИ-
ЦИ ЗАПИШАНИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕБНАТА  

2012/2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува бројот на стипендисти-

те и висината на стипендиите за ученици запишани во 
средните училишта во Република Македонија за учеб-
ната 2012/2013 година.  

 
Член 2 

Бројот на стипендистите и висината на стипендиите 
за ученици запишани во средните училишта во Репуб-
лика Македонија за учебната 2012/2013 година е след-
ниот: 

 
 
 

 
 
 
 
 

Член 3 
 Се задолжува Министерството за образование и 

наука да ја спроведе оваа одлука. 
 

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

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

 
Бр. 41-7730/1 Заменик на претседателот  

20 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3193. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/05, 
150/07 и 35/11) Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на  20.10.2012 година донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК 
И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
ДВИЖНИ СТВАРИ НА ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ  

ФАКУЛТЕТ БИТОЛА  
Член  1 

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-
ристење на движни ствари на Технолошко-технички 
факултет Битола бр.41-4995/1 од 3.07.2012 година  
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.85/12), во насловот и во членовите 2 и 3 од Одлука-
та, зборовите „Технолошко-технички факултет“  се за-
менуваат со зборовите „Технички факултет “. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 41-7732/1 Заменик на претседателот  

20 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________ 

3194. 
Врз основа на член  20 став 1 од Законот за кори-

стење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на  20.10.2012 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

И НАУКА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за образование и наука му престанува кори-
стењето на недвижни ствари, сопственост на Републи-
ка Македонија – објекти и земјиште под објекти лоци-
рани на КП бр.16139/16 КО Куманово на ул.11-ти Но-
ември бб, запишани во Имотен лист бр.69641, и тоа: 
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- земјиште под зграда 1 со површина од 995 м2; 
Корисна површина (етаж):  
- зграда 1, влез 1, ХС-206 м2; 
- зграда 1, влез 1, кат 1 со површина од 742 м2; 
- зграда 1, влез 1, кат 2 со површина од 743 м2; 
- зграда 1, влез 1, приземје со површина од 742 м2; 
- зграда 1, влез 1, подрум со површина од 153 м2; 
- зграда 1, влез 1, кат 1, со површина од 16 м2; 
- зграда 1, влез 1, приземје со површина од 16 м2; 
- зграда 1, влез 1, кат 2 со површина од 16 м2. 
            

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 41-7733/1 Заменик на претседателот  

20 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3195. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни од-
луки на Министерството за труд и социјална политика 
број 07-2916/1 од 12.10.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-7829/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3196. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни од-
луки на Министерството за труд и социјална политика 
број 07-2917/1 од 12.10.2012 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-7829/2 Заменик на претседателот  

16 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3197. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни од-
луки на Министерството за труд и социјална политика 
број 07-2915/1 од 12.10.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-7829/3 Заменик на претседателот  

16 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3198. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни од-
луки на Министерството за труд и социјална политика 
број 07-2918/1 од 12.10.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-7829/4 Заменик на претседателот  

16 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3199. 

Врз основа на член 29 став (23) од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр.24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 20.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТЕРМОМИНЕ-
РАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДС-
ТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ  
ПРЕМИУМ МИНЕРАЛИ ДТ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУ-
МАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С.ПРОЕВЦЕ”-
КУМАНОВСКА БАЊА ОПШТИНА КУМАНОВО 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоа-

тација на минерална суровина- термоминерална вода 
на локалитетот “с.Проевце”-Кумановска Бања општина 
Куманово на Друштвото за производство, градежниш-
тво, трговија и услуги ПРЕМИУМ МИНЕРАЛИ ДТ 
ДОО увоз-извоз Куманово, согласно Одлуката за за-
почнување на постапка за доделување на концесија за 
експлоатација на минерална суровина, со јавен повик 
бр.41-4466/1 од 12.06.2012 година. 

2. Друштвото за производство, градежништво, трго-
вија и услуги  ПРЕМИУМ МИНЕРАЛИ ДТ ДОО увоз-
извоз Куманово достави понуда со број 24-6185/10 од 
30.9.2012 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство, градежништво, трговија и услуги  
ПРЕМИУМ МИНЕРАЛИ ДТ ДОО увоз-извоз Кумано-
во ги исполни условите содржани во Јавниот повик и 
Тендерската документација и достави најповолна пону-
да. 

4. На Друштвото за производство, градежништво, 
трговија и услуги  ПРЕМИУМ МИНЕРАЛИ ДТ ДОО 
увоз-извоз Куманово се доделува концесија за експлоа-
тација на минерална суровина- термоминерална вода 
на локалитетот “с.Проевце”-Кумановска Бања општина 
Куманово, со површина на простор на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 
Т-1 7561600 4664000 
Т-2 7561600 4665000 
Т-3 7563000 4665000 
Т-4 7563000 4663500 
Т-5 7562000 4663500 

 
5. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=2,000000 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за експло-
атација во износ од 7.900.000,00  денари субјектот од 
точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 
седум дена пред денот на склучувањето на Договорот 
за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегување во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе вр-
ши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 41-7963/1 Заменик на претседателот  

20 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3200. 
Врз основа на член 57 став 1 алинеја 2 од Законот 

за високото образование („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 
83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011 и 
123/2012), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 20.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА KОНКУРСИТЕ ЗА ЗАПИШУВА-
ЊЕ НА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА ЈАВНИТЕ 
ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИ-
ТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕ-
ТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО 
ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧ-
КИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВ-
ЛЕ“ ВO ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА  

1. Во Одлуката за давање согласност на Конкурси-
те за запишување на студии од втор циклус на јавните 
високообразовни установи на Универзитетот „Св. Ки-
рил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Кли-
мент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во 
Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Уни-
верзитетот за информатички науки и технологии „Св. 
Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2012/2013 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
106), во точката 1, на крајот на реченицата точката се 
заменува со сврзникот „и“ и се додаваат зборовите 
„Одлуката бр. 02-1113/2 од 02.10.2012 донесена на 7-та 
седница на Ректорската управа на Универзитетот за ин-
форматички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ 
во Охрид, одржана на 02.10.2012 година.“. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-8025/1 Заменик на претседателот  

20 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3201. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на  9 октомври 2012 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-
РИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА 
ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ –  

СКОПЈЕ 
 
1. Владимир Голубовски се разрешува од должно-

ста член на Надзорниот одбор за контрола на матери-
јално – финансиското работење на Јавното претприја-
тие за железничка инфраструктура Македонски желез-
ници – Скопје, на негово барање. 

За член на Надзорниот одбор за контрола на мате-
ријално – финансиското работење на Јавното претпри-
јатие за железничка инфраструктура Македонски же-
лезници - Скопје се именува Марија Николова. 

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

 
Бр. 23-4950/2 Претседател на Владата 

9 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3202. 

Врз основа на член 10 од Законот за катастар на 
недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 40/2008, 158/2010, 51/2011 и 74/2012), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на             
16 октомври 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КА-

ТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
1. Нада Боцевска се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, поради заминување во пензија. 

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности се именува Башким Амети, од 
Министерството за правда. 

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

 
Бр. 23-5162/3 Претседател на Владата 

16 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3203. 

Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за 
ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.37/98 и 40/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
9 октомври 2012 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ  

ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ 
 
1. Марјан Станојковски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Државниот студентски 
центар „Скопје“ – Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Државниот сту-
дентски центар „Скопје“ – Скопје се именува 

- Дејан Трендевски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-7778/1 Претседател на Владата 

9 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3204. 

Врз основа на член 9 од Законот за основање на 
Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010 и 59/2012), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
9 октомври 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРО-

МОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 
 
1. Раде Кецман се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддр-
шка на туризмот.  

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за 
промоција и поддршка на туризмот се именува Тони 
Јакимовски. 

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

 
Бр. 23-7779/1 Претседател на Владата 

9 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3205. 

Врз основа на член 13 од Законот за основање на 
Јавно претпријатие Македонска радиодифузија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 
98/2000 и 48/2009) Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 9 октомври 2012 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАД-
ЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛ-
НО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА „ЈАВНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА –  

СКОПЈЕ“ 
 
1. Игор Антовски се разрешува од должноста член 

на Надзорниот одбор за контрола на материјално -фи-
нансиското работење на „Јавното претпријатие Маке-
донска радиодифузија – Скопје“. 
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2. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално -финансиското работење на „Јавното прет-
пријатие Македонска радиодифузија – Скопје“ се име-
нува Деспина Спасовска. 

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

 
Бр. 23-7780/1 Претседател на Владата 

9 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3206. 

Врз основа на член 63-в став 4 од Законот за дена-
ционализација („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 20/98, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 14/2009, 
20/2009, 72/2010 и 171/2010) и член 3 од Одлуката за 
основање на Фонд на холокаустот на Евреите од Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 28/2002), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 9 октомври 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК ВО УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ХОЛОКАУСТОТ 

НА ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА 
 
1. За претставник во Управниот одбор на Фондот на 

холокаустот на Евреите од Македонија се определува 
Елизабета Симоновска. 

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

 
Бр. 23-7781/1 Претседател на Владата 

9 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3207. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 51/2011, 6/2012 и 100/2012), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 9 октомври 
2012 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА 
ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИ-
ШТЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ  

„СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ СКОПЈЕ 
 
1. Весна Николовска се разрешува од должноста 

член на Училишниот одбор - претставник на основачот 
на Државното средно училиште за рехабилитација и 
образование „Св. Наум Охридски“ Скопје. 

2. За член на Училишниот одбор - претставник на 
основачот на Државното средно училиште за рехабили-
тација и образование „Св. Наум Охридски“ Скопје, се 
именува Срдан Божиновиќ. 

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

 
Бр. 23-7782/1 Претседател на Владата 

9 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

3208. 
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, 
97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 9 октомври 2012 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО – БЕРЗА 

СКОПЈЕ 
 
1. Марија Николова се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
берзанско работење АГРО –БЕРЗА Скопје. 

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

 
Бр. 23-7783/1 Претседател на Владата 

9 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3209. 

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, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 9 октомври 2012 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 

ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 

1. За директор на Државниот инспекторат за живот-
на средина, орган во состав на Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање, се именува Фи-
рус Мемед, досегашен директор на Инспекторатот. 

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

 
Бр. 23-7784/1 Претседател на Владата 

9 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3210. 

Врз основа на член 51 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа („Службен 
весник на Република Македонија “ бр.58/2000, 44/2002, 
82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 9 октомври 2012 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДР-
ЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За заменик на директорот на Државниот архив на 

Република Македонија, се именува Ќерим Лита, досе-
гашен заменик на директорот на Државниот архив на 
Република Македонија. 

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

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

 
Бр. 23-7785/1 Претседател на Владата 

9 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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3211. 

Врз основа на член 4 од Законот за девизната инс-
пекција („Службен весник на Република Македонија “ 
бр.89/2004 и 24/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 9 октомври 2012 година, 
донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 

ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ 
 
1. За директор на Државниот девизен инспекторат, 

орган во состав на Министерството за финансии, се 
именува Мелаим Адеми, досегашен директор на Инс-
пекторатот. 

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

 
Бр. 23-7786/1 Претседател на Владата 

9 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3212. 

Врз основа на член 22 од Законот за рамномерен ре-
гионален развој („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.63/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 9 октомври 2012 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО  
ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

 
1. За директор на Бирото за регионален развој, ор-

ган во состав на Министерството за локална самоупра-
ва, се именува Џемаил Ељмази, досегашен директор на 
Бирото. 

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

 
Бр. 23-7787/1 Претседател на Владата 

9 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3213. 

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 9 октомври 
2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
КПУ ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ - ТЕТОВО 
 
1. За заменик на директорот на КПУ Воспитно-по-

правен дом – Тетово, се именува Бурим Максути, досе-
гашен заменик на директорот на Домот. 

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

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

 
Бр. 23-7788/1 Претседател на Владата 

9 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

3214. 
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 16 октом-
ври 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА  ДИРЕКТОРОТ НА  КПУ ЗАТВОР СКОПЈЕ 

 
1. Зенун Матјани се разрешува од должноста заме-

ник на  директорот на КПУ Затвор Скопје, поради 
истек на мандатот. 

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

 
Бр. 23-7938/1 Претседател на Владата 

16 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3215. 

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 16 октом-
ври 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА КПУ ЗАТВОР СКОПЈЕ 

 
1. За заменик на директорот на КПУ Затвор Скопје 

се именува Решат Рамадани. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-7939/1 Претседател на Владата 

16 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3216. 

Врз основа на член 51 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа („Службен 
весник на Република Македонија “ бр.58/2000, 44/2002, 
82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16 октомври 
2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 

 
1. За заменик на директорот на Агенцијата за млади 

и спорт се именува Февзи Мани, досегашен заменик на  
директорот на Агенцијата. 

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

 
Бр. 23-7940/1 Претседател на Владата 

16 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3217. 

Врз основа на член 20 став 2 и 3 од Законот за Би-
рото за развој на образованието („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 37/2006, 142/2008 и 
148/2009), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 16 октомври 2012 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 
1. За заменик на директорот на Бирото за развој на 

образованието, орган во состав на Министерството за 
образование и наука, се именува Ајше Селмани, досе-
гашен заменик на директорот на Бирото за развој на 
образованието. 

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

 
Бр. 23-7941/1 Претседател на Владата 

16 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3218. 

Врз основа на член 10 од Законот за основање на 
Јавно претпријатие Македонска радиодифузија 
(„Службен весник на Република Македонија“  бр. 6/98, 
98/2000 и 48/2009), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на  16 октомври  2012 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА „ЈАВНОТО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА –  

СКОПЈЕ“ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

„Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – 
Скопје “ се  разрешуваат:  

- Васил Гаџовски 
- Алајдин Алија 
- Рефик Бајрами 
- Бранко Пешевски. 
2. За членови на Управниот одбор на „Јавното прет-

пријатие Македонска радиодифузија – Скопје“ се   
именуваат:  

- Милан Аризанкоски 
- Розeта Видоеска 
- Александра Ристовска Евтимова 
- Томислав Лазаров 
- Јетон Акику. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-7942/1 Претседател на Владата 

16 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3219. 

Врз основа на член 30 од Законот за научно - истра-
жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.46/2008, 103/2008, 24/2011 и 80/2012), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на  16 октомври 2012 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СО-
ВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО КУЛ-
ТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ - СКОПЈЕ 

 
1. За претставници во Советот на ЈНУ Институт за 

духовно културно наследство на Албанците – Скопје 
се определуваат: 

- д-р Авзи Мустафа  
- д-р Миџаит Положани 
- д-р Илбер Села 

2. Со определувањето на новите претставници во 
Советот на ЈНУ Институт за духовно културно нас-
ледство на Албанците – Скопје на досегашните прет-
ставници им престанува мандатот. 

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

 
Бр. 23-7943/1 Претседател на Владата 

16 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3220. 

Врз основа на член 156 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.98/2012), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 16 октомври 
2012 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА  ФОНДОТ НА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
 
 1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
македонија се разрешуваат: 

- Бекир Асани 
- Шенаси Алиу. 
2. За членови на Управниот одбор на Фондот на 

пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја се именуваат: 

- Бекир Асани 
- Шенаси Алиу. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-7944/1 Претседател на Владата 

16 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3221. 

Врз основа на член 49 став 1 од Законот за научно-
истражувачка дејност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11 и 80/12) и член 21 
од Законот за поттикнување и помагање на техноло-
шкиот развој („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 47/11) и член 42 став 4 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2012 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.180/11 и 71/12), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ НА НАУЧНО – ИСТРАЖУВАЧКАТА 
РАБОТА, ТЕХНОЛОШКО – ТЕХНИЧКИОТ РАЗВОЈ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за  остварување на научно – 

истражувачката работа, технолошко – техничкиот раз-
вој во Република Македонија за 2012 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.8/12), Табела-
та 1 – Преглед на распределените средства за научно – 
истражувачка работа за 2012 година, се заменува со но-
ва табела, која гласи:  
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2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”. 
 

Бр. 41-7701/1                                                                                                                   Заменик на претседателот  
16 октомври 2012 година                                                                                                на Владата на Република 

Скопје                                                                                               Македонија, 
                                                                                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3222. 
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 180/11), член 9 став (1) од Законот за органско земјоделско 
производство („Службен весник на Република Македонија” бр. 146/2009, 53/2011 и 126/2012), член 51 од За-
конот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/2006, 88/2008, 
31/2010, 36/2011 и 53/2011), член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија” 
бр.7/2008 и 116/2010), член 12 од Закон за вино („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/2010, 
53/2011 и 6/2012), член 7 став 3 и 4 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.49/2010 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 
20.10.2012 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
ЗА 2012 ГОДИНА 

 
I 

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година („Службен весник на Републи-
ка Македонија”  бр. 22/12, 46/12, 68/12, 82/12, 97/12, 114/12 и 123/12), во делот II став 1 во табелата во мерка-
та 1.16  во колоната „Име на подмерка“ зборовите „оризова арпа“ се заменуваат со зборовите „откупена или 
преработена оризова арпа“. 

 
II 

Во делот XI  став 1 рокот „20.10.2012“ се заменува „30.10.2012“. 
 

III 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија” . 
  

Бр. 41-8023/1                                                                                                            Заменик на претседателот  
20 октомври 2012 година                                                                                                              на Владата на Република 
              Скопје                                                                                          Македонија, 

                                                                                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
3223. 

Врз основа на член 11 став (1), алинеи 1, 2, 3, 4 и 6 и член 61 став (1), алинеи 1, 2 и 3 од Законот за возила 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.140/08, 53/11 и 123/12), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ ТРАКТОРИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за одобрување на земјоделски и шумски трактори (,,Службен весник на Република Маке-

донија” бр.134/09), Прилогот VIII се заменува со нов  Прилог VIII кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”. 
 

Бр. 25-7848  
18 октомври 2012 година                                                                                                      Министер, 

Скопје                                                                                                      Ваљон  Сараќини, с.р. 
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3224. 
Врз основа на член 11 став (1), алинеја 9 од Законот за возила („Службен весник на Република Македони-

ја” бр. 140/08, 53/11 и 123/12), министерот за економија донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ  ЗА   ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА 
ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА 

ВОЗИЛАТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за висината на трошоците во постапките за идентификација и за идентификација и оцена 

на техничката состојба на возилата („Службен весник на Република Македонија” бр. 70/09), Прилогот се за-
менува со нов Прилог кој е составен дел  на овој правилник. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”. 
 

Бр. 25-7953/3  
18 октомври 2012 година                                                                                                     Министер, 

Скопје                                                                                                    Ваљон  Сараќини, с.р. 
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3225. 

Врз основа на член 11 став (1), алинеја  2 и член 67 став (2) од Законот за возила (,,Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр.140/08, 53/11 и 123/12), министерот за економија донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И  

ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛАТА 

    

Член 1 

Во Правилникот за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата 

,,Службен весник на Република Македонија” бр. 131/09, 16/10 и 105/10),  по членот 11 се додава нов член 11-

а кој гласи: 

 

„Член 11-а 

(1) За тракторите и тракторските приколки, постапката за идентификација и оцена на техничката состој-

ба на возилата започнува со поднесување на барање за добивање на Согласност за регистарација. 

(2) За изготвување на Согласноста за регистрација овластеното правно лице за водење на постапката ко-

ристи податоци непостредно од самото возило (тракторот и/или тракторската приколка) како и податоци од 

производителот обезбедени преку интернет или на друг начин. 

(3) Во посебни случаи постапката за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата може да 

се изведе и да се издаде Согласност за регистрација и кога за возилото не можат да се обезбедат еден или по-

веќе податоци, но таквите податоци не можат да се однесуваат на: марка, комерцијална ознака на возилото, 

бројот на шасијата (идентификациониот број), категорија и вид на возилото, број на оски, зафатнина и сили-

на на моторот и бројот нa седишта (ознаки на податоците во согласноста за регистрација: D.1; D.3; E; P.1, 

P.2 i S.1). Во рубриките на Согласноста за регистрација за податоците кои не може  да се обезбедат се внесу-

ва текст: „Непознато“.“ 

  

Член 2 

Во Прилогот 1 табелата 3 се менува и гласи: 
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Член 3
Одредбите  од  член 1 на овој правилник ќе се применуваат до 10 октомври 2013 година. 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”. 
 

Бр. 25-7963  
18 октомври 2012 година                                                                                                    Министер, 

Скопје                                                                                                     Ваљон  Сараќини, с.р. 
__________ 

3226. 
Врз основа на член 11 став (1), алинеи 1, 2, 3 и 6 и член 61 став (1) од Законот за возила (,,Службен весник 

на Република Македонија” бр.140/08, 53/11 и 123/12), министерот за економија донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО 

    
Член 1 

Во Правилникот за единечно одобрување на возило ,,Службен весник на Република Македонија” бр.16/10, 
62/10, 105/10, 13/11, 39/11, 169/11, 185/11 и 84/12), во Прилогот II табелата 3 се менува и гласи: 

 
„ТЕХНИЧКИ БАРАЊА КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ ВОЗИЛАТА ВО ПОСТАПКАТА ЗА ЕДИНЕЧНО 

ОДОБРУВАЊЕ 



 Стр. 36 - Бр. 132                                                                                  26 октомври 2012 
 
 
 



26 октомври  2012  Бр. 132 - Стр. 37 
 
 

Член 2
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”. 
 

Бр. 25-7964  
18 октомври 2012 година                                                                                                  Министер, 
           Скопје                                                                                                     Ваљон  Сараќини, с.р. 

 



 Стр. 38 - Бр. 132                                                                                  26 октомври 2012 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3227. 
Врз основа на член 40 став 5 од Законот за ѓубриња 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
110/07, 20/09, 17/11 и 148/11), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПРИНЦИПИТЕ ЗА РАБОТА   
НА СТРУЧНИОТ  СОВЕТ 

 
Член 1 

Со овој правилник сe пропишува начинот и прин-
ципите за работа на Стручниот совет од областа на 
агрохемијата, педологијата и физиологија на растенија. 

 
Член 2 

(1) Стручниот совет работи и одлучува на седници. 
(2) Стручниот совет на првата седница носи делов-

ник за работа на советот. 
(3) Стручниот совет работи во присуство на мно-

зинство од именуваните членови. 
 

Член 3 
(1) Седниците на Стручниот совет  се одржуваат во 

седиштето на Фитосанитарната управа најмалку еднаш 
годишно, а по потреба и повеќе пати. 

(2) Административно-техничките работи за потре-
бите на Стручниот совет ги врши Фитосанитарната 
управа. 

 
Член 4 

(1) Стручниот совет дава извештај за работата по 
потреба и на барање на министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, а најмалку еднаш годиш-
но на крај од годината со предлог-мерки за спречување 
на одредени последици. 

(2) Членот на Стручниот совет кој не се согласува 
со предлог-мерките кои  се внесени во извештајот на 
Стручниот совет има право да даде издвоено мислење 
со образложение кон извештајот. 

(3) Издвоеното мислење на членот на Стручниот 
совет е составен  дел од  извештајот. 

 
Член  5 

Извештајот на Стручниот совет го потпишува пред-
седателот на Стручниот совет. 

 
Член 6 

Стручниот совет предлог мерките и извештаите ги 
доставува преку Фитосанитарната управа до министе-
рот за земјоделство, шумарство  и водостопанство. 

 
Член 7 

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

 
Бр.11-687/5 Министер за земјоделство, 

15 октомври 2012 година шумарство и водостопанство, 
Скопје Љупчо Димовски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ  
И НАУКА 

3228. 
Врз основа на член 103 од Законот за основното 

образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11,51/11, 6/12 
и 100/12), министерот за образование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМА-
ТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕДАГОШКАТА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА ВО ОСНОВНОТО 
УЧИЛИШТЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНОТО  

ВОДЕЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на педа-

гошката документација и евиденција во основното учи-
лиште, како и начинот на нивното водење („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 41/09, 64/09 и 
147/09, 115/10 и 26/11) во член 10 ставот 1 се менува и 
гласи: 

„Свидетелството за завршено четврто до деветто 
одделение на првата страна содржи грб и име на Ре-
публика Македонија, име и место на основното учили-
ште, општина, број на главната книга и година, назив: 
„СВИДЕТЕЛСТВО  за успехот во _______ одделение“, 
личните податоци за ученикот, постигнатиот успех од 
задолжителните и од изборните наставни предмети. 
Втората страна содржи податоци за оценката за пове-
дение, оправдани и неоправдани изостаноци на учени-
кот, завршено одделение и постигнат општ успех, ме-
сто на издавањето на свидетелството, датум, деловоден 
број на издавање на сведителството и резултати од ек-
стерно проверување по наставни предмети, потпис на 
раководителот на паралелката и на директорот и место 
за печат на основното  училиште, бројот и датумот на 
актот со кој е верифицирано основното училиште, како 
и издавач“. 

 
Член 2 

Во членот 5 во став 2 зборовите: „темно сина“ се 
заменуваат со зборот „црвена“. 

 
Член 3 

Образецот број 10 се заменува со нов Образец број 
10 кој е даден во прилог и е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 19-7896/1  

16 октомври 2012 година Министер, 
Скопје м-р Панче Кралев, с.р. 
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3229. 

Врз основа на член 77 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08,  

33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12 и 100/12) и член 21 став 2 од Законот за стручно образование и обука 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06, 117/08 и 148/09), министерот за образование и наука 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕ-

ДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документа-

ција во средните училишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/09, 64/09,147/09, 115/10 и 

26/11) во член 12 ставот  1 се менува и гласи: 

„Свидетелството за завршена година на средно образование на првата страна содржи грб и име на Републи-

ка Македонија, име на училиштето за средно образование, општина/град Скопје, број на главната книга и го-

дина, назив:„СВИДЕТЕЛСТВО за завршена ____ година“, личните податоци за ученикот, наставни предмети и 

постигнат успех.. Втората страна содржи податоци за поведение, изостаноци на ученикот, година и вид на 

образование, подрачје/струка/насока, образовен профил, општ успех на ученикот, датум и место на издавањето 

на свидетелството, деловоден број, резултати од екстерното проверување, наставни предмети, потпис на рако-

водителот на паралелката и на директорот и бројот и датумот на издавањето на актот со кој е верифицирано 

средното образование во училиштето, како и издавач“. 

 

Член 2 

Образец број 17 се заменува со нов Образец број 17 кој е даден во прилог и е составен дел на овој правил-

ник. 

 

Член 3 

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

Македонија“. 

 

Бр. 19-7896/2  

16 октомври 2012 година                                                                                              Министер, 

Скопје                                                                                                  м-р Панче Кралев, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3230. 
Врз основа на член  47  од Законот за безбедност и 

здравје при работа   (“Службен  весник на Република 
Македонија” бр.  92 /07 и  136/11), министерот за труд 
и социјална 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 ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИ 
АГЕНСИ (ВЕШТАЧКО ОПТИЧКО ЗРАЧЕЊЕ)∗ 

 
Член 1 

(1) Со овој правилник се пропишуваат минимални-
те барања за безбедност и здравје при работа на врабо-
тените од ризици поврзани со изложување на физички 
агенси  (вештачко оптичко зрачење). 

 (2) Овој правилник се однесува на ризикот по без-
бедноста и здравјето на вработените од негативните 
ефекти врз очите и кожата предизвикани од изложе-
ност на вештачко оптичко зрачење.  

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

1. „оптичко зрачење” е секое електромагнетно зра-
чење во подрачје на бранови должини меѓу 100 nm и 1 
mm, и тоа: 

- „ултравиолетово зрачење” е оптичко зрачење во 
подрачје на бранови должини меѓу 100 nm и 400 nm. 
Ултравиолетовото подрачје е поделено на УВА (UVA) 
(315-400 nm), УВБ (UVB) (280-315 nm) и УВЦ (UVC) 
(100-280 nm); 

- „видливо зрачење” е оптичко зрачење во подрачје 
на бранови должини меѓу 380 nm и 780 nm;  

- „инфрацрвено зрачење”„ е оптичко зрачење во по-
драчје на бранови должини меѓу 780 nm и 1 mm.  Обла-
ста на инфрацрвено зрачење е поделено на ИРА (IRA) 
(780-1400 nm), ИРБ (IRB) (1400-3000 nm) и ИРЦ (IRC) 
(300 nm – 1 mm); 

2. „ласер” (засилување на светлината со стимулира-
на емисија на зрачење) е секој уред кој може да биде 
произведен да создава и шири електромагнетно зраче-
ње во подрачје на бранови должини на оптичко зраче-
ње првенствено преку процес на контролирана стиму-
лирана емисија; 

3. „ласерско зрачење” е оптичко зрачење од ласер; 
                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 
2006/25/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 5 април 
2006 година за минимални барања за здравје и безбедност во од-
нос на изложеност на работниците на ризици што произлегуваат 
од физички агенси (вештачко оптичко зрачење) (19 поединечна 
Директива во рамките на значењето на член 16(1) од Директивата 
89/391/ЕЕЗ)  CELEX бр. 32006L0025 

4. „некохерентно зрачење” е секое оптичко зрачење 
различно од ласерското зрачење; 

5. „гранични вредности на изложеност” се граници 
на изложеност на оптичко зрачење кои се базираат ди-
ректно на утврдените влијанија врз здравјето и биоло-
шките согледувања;  

6. „ирадијација (Е)” или густина на моќност” е влез-
на моќност на изворот на зрачење по единица површи-
на врз површина изразена во вати на квадратен метар 
(W m-2);  

7. „изложеност на извор на зрачење (Н)” е инте-
грално време на зрачење, изразено во џули на квадра-
тен метар (J m-2); 

8.  „зрачење (L)” е светлински флукс или излезна 
моќност по единица по просторен агол по единица по-
вршина, изразен во вати на квадратен метар по стера-
дијан (W m-2 sr-1); 

9. „ниво” е комбинација на ирадијација, изложеност 
на зрачење и на зрачење на кое е изложен вработениот. 

 
Член 3 

(1) Граничните вредности на изложеност за некохе-
рентно зрачење, различно од она што го емитуваат 
природни извори на оптичко зрачење, се дадени  во 
Прилог бр.1, кој е составен дел на овој правилник.    

(2) Граничните вредности на изложеност за ласер-
ско зрачење се дадени во Прилог бр. 2,кој е составен 
дел на овој правилник.  

 
Член 4 

 (1) Од страна на работодавачот, во согласност со 
прописите од областа на безбедност  и здравје при ра-
бота се врши проценка и по потреба  мерење и/или 
пресметка на нивото на изложеност на оптичко зраче-
ње на кое може да бидат изложени вработените, за да 
се идентификуваат и да се спроведат мерките за огра-
ничување на изложеноста до прифатливо ниво. 

(2) Мерките што се применуваат во проценката, ме-
рењата и/или пресметките се вршат со примена на на-
учни/стручни методи, во согласност со современите 
достигнувања.   

(3) Проценката, мерењето и/или пресметките од 
став 1 на овој член се вршат од страна на стручни лица, 
согласно прописите од областа на безбедност и здравје 
при работа.  

(4) Податоците добиени од проценката, вклучувајќи 
ги и оние добиени од мерењата или пресметките на ни-
вото на изложеност од став 1 на овој член се чуваат 
согласно прописите за евиденција од областа на без-
бедност и здравје при работа.  

 
Член 5 

 (1) При вршење на проценка на ризик, особено се 
внимава на: 

а) нивото, областа на брановите должини и на вре-
метраењето на изложеност на вештачки извори на оп-
тичко зрачење; 
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б)  граничните вредности на изложеност од член 3 
од овој правилник; 

в) влијанијата кои се однесуваат на безбедноста и 
здравјето на вработените кои припаѓаат на особено 
чувствителни ризични групи; 

г) влијанијата врз  безбедноста и здравјето на вра-
ботените кои се резултат на заемно дејствување на оп-
тичкото зрачење и фотосензитивните хемиски супстан-
ци на работното место;  

д) директните влијанија, како што се времено осле-
пување, експлозија или пожар; 

ѓ) постоењето опрема за замена дизајнирана за на-
малување на нивото на изложеност на вештачко оптич-
ко зрачење; 

е) соодветните информации добиени од следење на 
здравјето, вклучувајќи и објавени информации, колку 
што е можно повеќе; 

ж) постоењето на повеќе извори на изложеност на 
вештачко оптичко зрачење; 

з) класификацијата применета за ласери, како што е 
дефинирана во согласност со важечките стандарди до-
несени од Меѓународната електротехничка комисија  
(ИЕЦ) и, во однос на вештачките извори кои можат да 
предизвикаат оштетувања слични на оштетувањата од 
ласери од класа 3Б или 4, сличните класификации и 

и) информациите добиени од производителите на 
извори на оптичко зрачење и придружна работна опре-
ма во согласност со важечките прописи од областа на 
безбедност и здравје при работа. 

 
Член 6 

 (1) Ако процената на ризикот од член 4 од овој 
правилник укажува на каква било можност граничните 
вредности на изложеност да бидат надминати, од стра-
на на работодавачот се планира и спроведува план кој 
опфаќа технички и/или организациски мерки наменети 
за спречување на изложеност на прекумерни гранични 
вредности, земајќи ги предвид особено:  

а) другите работни методи кои го намалуваат ризи-
кот од оптичко зрачење; 

б) изборот на опрема која емитува помало оптичко 
зрачење, земајќи ја предвид работата што треба да се 
изврши; 

в) техничките мерки за намалување на емисијата на 
оптичкото зрачење вклучувајќи, каде што е потребно, 
употреба на механички блокади, заштитни прегради 
или слични механизми за заштита на здравјето; 

г.) соодветните програми за одржување на системи-
те на работна опрема, работните места и работните 
средини; 

д) планот и шемата на работните места и на работ-
ните средини; 

ѓ) ограничувањата на времетраењето и на нивото на 
изложеност; 

е) достапноста на соодветна лична заштитна опрема 
и  

ж) упатствата на производителот на опрема кога таа 
е опфатена со важечките прописи од областа на безбед-
ност и здравје при работа. 

(2) Врз основа на извршената процената на ризик, 
работните места каде што вработените можат да бидат 
изложени на оптичко зрачење од вештачки извори на 
нивоа кои ги надминуваат граничните вредности  на 
изложеност, се  означуваат со соодветни знаци во сог-
ласност со прописите за знаци од областа на безбед-
ност и здравје при работа. Пристапот во означените об-
ласти треба да се ограничи кога тоа технички е воз-
можно и кога постои ризик граничните вредности на 
изложеност да бидат надминати.   

(3) Вработените не треба да се изложени на вештач-
ко оптичко зрачење кое ги надминува граничните вред-
ности на изложеност. Во спротивно, од страна на рабо-
тодавачот се преземаат итни мерки за намалување на 
изложеноста под граничните вредности, идентифику-
вајќи ги причините за надминување на граничната 
вредност и соодветно приспособувајќи ги  заштитните 
и превенитвните мерки за спречување на повторно над-
минување на граничната вредност на изложување.  

 
Член 7 

Од страна на работодавачот се обезбедуваат неоп-
ходните информации и обука на вработените кои се из-
ложени на ризици од вештачко оптичко зрачење при 
работа или нивните претставници, а кои се однесуваат 
на резултатите од процената на ризикот од член 4 од 
овој правилник, и тоа: 

а) мерките преземени за спроведување на овој пра-
вилник; 

б) граничните вредности на изложеност и потенци-
јални ризици; 

в) резултатите од проценката на ризик, мерењата 
и/или пресметките на нивото на изложеност на вештач-
ко оптичко зрачење извршени согласно член 4 од овој 
правилник, заедно со објаснување за нивната важност 
и потенцијалните ризици; 

г) начинот на откривање на негативните влијанија 
врз здравјето и како да се пријават; 

д) околностите во кои вработените имаат право на 
следење на здравствената состојба; 

ѓ) безбедните работни практики за минимизирање 
на ризикот од изложеност и 

е) правилното користење на соодветна лична за-
штитна опрема. 

 
Член 8 

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

 
Бр. 07-6573/1  

15 октомври 2012 година Министер, 
Скопје Спиро Ристовски, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3231. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија, 
член 28 алинеја 1 и член 71 од Деловникот на Уставни-
от суд на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одр-
жана на 26 септември 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на 

уставноста на Законот за плаќање на рати на даночни 
долгови на јавните претпријатија и трговски друштва 
основани од Република Македонија, односно од оп-
штините или градот Скопје. ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 18/2010). 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Либерално демократска партија и Стамен Фили-
пов од Скопје на Уставниот суд на Република Македо-
нија му поднесоа иницијативи за поведување на по-
стапка за оценување на уставноста на законот наведен 
во точката 1 од ова решение. 

4. Според наводите во иницијативата на Либерално 
Демократската партија се тргнува од членот 55 од Уста-
вот, со кој се гарантира слободата на пазарот и претпри-
емништвото (став 1), дека Републиката обезбедува една-
ква правна положба на сите субјекти на пазарот и презема 
мерки против монополската положба и монополското од-
несување на пазарот (став 2) и дека слободата на пазарот 
и претпиемништвото можат да се ограничат со закон 
единствено заради одбраната на Републиката, зачувува-
њето на природата, животната средина или здравјето на 
луѓето(став 3). Исто така, се тргнува од член 8 став 1 али-
неја 7 на Уставот според кој слободата на пазарот и прет-
приемништвото е темелна вредност на уставниот поредок 
на Република Македонија. 

Имајќи ги предвид изнесените уставни определби, 
подносителот на иницијативата смета дека оспорениот 
закон бил во спротивност со наведените уставни 
одредби со оглед дека ги ставал во привилигирана по-
ложба јавните претпријатија и трговските друштва ос-
новани од Република Македонија, општините и градот 
Скопје, а ги дискриминирал останатите субјекти и на 
тој начин оспорениот закон ја поткопувал еднаквоста 
на правните субјекти на пазарот и влијаел дестимула-
тивно на странските и домашните идни приватни инве-
ститори. Привилегираната положба на правните субје-
кти основани од Република Македонија, општините и 
градот Скопје, го поткопувала и економско финанси-
скиот систем на Република Македонија, така што на 
овие правни субјекти со овој закон им се овозможувало 
плаќање на даночните долгови на рати и тоа за период 
од десет години плус грејс период од три години. 

Освен наведената привилегија, јавните претприја-
тија и трговските друштва основани од Република Ма-
кедонија, општините и градот Скопје, секоја година до-
бивале од државата односно од единиците на локална-
та самоуправа дотации и отпис на долгови во износ од 
25 милиони евра во денарска противвредност, со што 
уште повеќе се засилувала нееднаквата положба на 
останатите стопански субјекти. Од друга страна, сме-
тките на илјадници стопански субјекти од приватен ка-
питал секојдневно биле блокирани од надлежните др-
жавни органи.  

Според тоа, оспорениот Закон ја зајакнувал моно-
полската положба на јавните претпријатија и трговски-
те друштва основани од Република Македонија, оп-
штините и градот Скопје.  

Либерално Демократската партија предлага поведу-
вање на постапка и укинување на означениот закон во 
целина. 

5. Според наводите во иницијативата на Стамен 
Филипов се наведува дека оспорениот закон се однесу-
вал само на даночните должници основани од Републи-
ка Македонија, општините и градот Скопје и дека За-
конот ја уредувал постапката, условите и роковите за 
плаќање на рати на тие субјекти, а не и на другите суб-
јекти, со што Законот имал селективен пристап според 
критериумот кој го основал претпријатието, трговското 
друштво или акционерското друштво, односно Законот 
ги делел претпријатијата на државна и приватна сопс-
твеност. Претпријатијата во државна сопственост биле 
привилигирани во однос на претпријатијата во приват-
на сопственост, што не било допуштено со Уставот. 
Поради овие причини, Законот не бил во согласност со 
член 1 став 1, член 8 став 1 алинеите 3 и 8, членовите 
51 и 55 од Уставот. 

6. Судот на седница утврди дека Законот за плаќа-
ње на рати на даночни долгови на јавните претпријати-
ја и трговски друштва основани од Република Макед-
нија, односно од општините или Градот Скопје 
("Службен весник на РМ" бр. 18/2010 од 09 февруари 
2010година), содржи 13 члена.  

Според член 1 од Законот, со овој закон се уредува-
ат постапката, условите и роковите на плаќање на рати 
на даночните долгови со состојба на 31 декември 2009 
година на даночните должници јавни претпријатија ос-
новани од Република Македонија, општините или гра-
дот Скопје согласно со Законот за јавните претпријати-
ја и на трговските друштва со ограничена одговорност 
и акционерските друштва кај кои единствен содруж-
ник, односно акционер е Република Македонија, од-
носно општините или градот Скопје (во натамошниот 
текст: даночен должник). 

Согласно членот 2 од Законот, постапката за плаќа-
ње на рати на даночниот долг уредена со овој закон се 
однесува на даночниот долг на даночните должници од 
членот 1 на овој закон по основ на данокот на додадена 
вредност, данокот на добивка и персоналниот данок на 
доход со состојба на 31 декември 2009 година, освен 
долгот за месечни аконтации на данок на добивка за 
2009 година и долгот за персонален данок на бруто 
плата за 2009 година. 

Според членот 3 од Законот, плаќањето на рати на 
даночниот долг согласно со овој закон не се условува 
со гаранција за обезбедување на плаќањето. 

Согласно членот 4 од овој закон, плаќањето на рати 
на даночниот долг на даноците утврдени во членот 2 
од овој закон се остварува врз основа на поднесено ба-
рање од даночниот должник. Барањето од ставот 1 на 
овој член се поднесува до надлежната организациона 
единица на Управата за јавни приходи во рок од десет 
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. Во 
барањето од ставот 1 на овој член даночниот должник 
треба да го наведе износот на даночниот долг за секој 
вид на данок за кој се бара плаќање на рати и бројот на 
рати. Кон барањето се приложува доказ од Централни-
от регистар на Република Македнија, како и од Цен-
тралниот депозитар за хартии од вредност за акционер-
ските друштва, со кој се потврдува дека даночниот 
должник е еден од субјектите наведени во членот 1 од 
овој закон. 

Според член 5 од овој закон, во случај кога износот 
на даночниот долг на даноците наведени во барањето 
согласно со членот 4 од овој закон не се совпаѓа со из-
носот на даночниот долг согласно со даночната еви-
денција на Управата за јавни приходи, ќе се изврши 
усогласување на состојбите меѓу Управата за јавни 
приходи и даночниот должник за што истите составу-
ваат записник. 

Согласно член 6 од Законот, на даночниот должник 
кој поднел барање согласно со членот 4 на овој закон, 
во рок од пет дена од денот на приемот на барањето, 
Управата за јавни приходи донесува решение за плаќа-
ње на даночниот долг на рати (во натамошниот текст: 
решение) со кое ќе му дозволи плаќање на рати на да-
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ночниот долг по сите видови на даноци утврдени во 
членот 2 на овој закон, на најмногу 120 месечни рати, 
со грејс период од најмногу 36 месеци. 

Грејс периодот од ставот 1 на овој член започнува 
да тече од денот на донесувањето на решението, а отп-
латата на месечните рати започнува да тече по истекот 
на грејс периодот. 

Со решението од ставот 1 на овој член на даночниот 
должник ќе му се утврди правото на отпис на камата прес-
метана до 31 декември 2009 година на даночниот долг што 
го исплатил на рати и ќе му се утврди дека не се пресмету-
ва камата за времетраење на плаќањето на даночниот долг 
во условите утврдени согласно со решението.  

Според член 7 од Законот, даночниот должник е 
должен месечните рати да ги плаќа во роковите утврде-
ни со решението. 

Согласно член 8 од овој закон, доколку даночниот 
долг за некој од даноците утврдени со членот 2 на овој за-
кон за кој се бара плаќање на даночниот долг на рати сог-
ласно со овој закон е предмет на постапка на присилна 
наплата или е во постапка на одложено плаќање согласно 
со Законот за даночна постапка, таквата постапка Управа-
та за јавни приходи ќе ја запре со заклучок. 

Според член 9 од Законот, од денот на донесување-
то на решението, доколку даночниот должник има по-
веќе платен данок или разлика на данок согласно со 
членот 45 од Законот за данокот на додадена вредност, 
износот на повеќе платениот данок или разлика ќе се 
искористи за пребивање на долгот по основ на достаса-
ни и недостасани месечни рати утврдени со решението. 

На даночниот должник кој го исплатил даночниот 
долг по сите видови на даноци во целост, Управата за 
јавни приходи со решение ќе му изврши отпис на кама-
тата пресметана до 31 декември 2009 година. 

Согласно член 10 од овој закон, Управата за јавни 
приходи решението за плаќање на даночниот долг ќе 
го укине, доколку: а) даночниот должник во текот на 
грејс периодот има две достасани неплатени даночни 
обврски, настанати по донесување на решението за 
плаќање на даночниот долг на рати; б) даночниот 
должник не изврши уплата на две последователни ме-
сечни рати за време на периодот на отплата на даноч-
ниот долг на рати согласно со решението и в) даночни-
от должник не го отплатил даночниот долг заклучно со 
крајниот рок на плаќање, утврден во решението. Во 
случај на укинување на решението поради причините 
наведени во точките б) и в) од ставот 1 на овој член, 
даночниот должник нема да го оствари правото на от-
пис на каматата на платениот дел од даночниот долг. 

Според член 11 од Законот, Управата за јавни при-
ходи решението за плаќање на даночниот долг ќе го 
укине, доколку: а) даночниот должник во текот на грејс 
периодот има две достасани неплатени даночни обвр-
ски, настанати по донесување на решението за плаќање 
на даночниот долг на рати; б) даночниот должник не 
изврши уплата на две последователни месечни рати за 
време на периодот на отплата на даночниот долг на ра-
ти согласно со решението и в) даночниот должник не 
го отплатил даночниот долг заклучно со крајниот рок 
на плаќање, утврден во решението. Во случај на укину-
вање на решението поради причините наведени во точ-
ките б) и в) од ставот 1 на овој член, даночниот долж-
ник нема да го оствари правото на отпис на каматата на 
платениот дел од даночниот долг. 

Според член 12 од Законот, доколку на кој било начин 
дојде до промена на сопственоста кај даночниот должник 
пред истекот на крајниот рок на плаќањето на даночниот 
долг на рати, плаќањето на даночниот долг продолжува да се 
врши според условите утврдени во решението. 

Согласно член 13 од Законот, овој закон влегува во 
сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

7. Судот на седница исто така утврди дека во образ-
ложението на предлог-законот е наведено дека јавните 
претпријатија и трговските друштва основани од Ре-

публика Македонија, општините или градот Скопје кои 
станале големи даночни должници, западнале во тешка 
финансиска состојба по промената на стапката за ода-
ночување на комуналните услуги од повластена стапка 
(5%) на општа даночна стапка (18%). Присилната нап-
лата на долгот од имотот на овие даночни должници, 
Управата за јавни приходи морала да ја спроведува 
внимателно заради спречување да настане нивно бло-
кирање односно да се спречи оневозможување на нив-
ното тековно работење кое има поширок општествен 
интерес и значење, како и поради тоа што не било мож-
но присилната наплата да се спроведува, преку одзема-
ње на имотот на овие даночни должници со оглед дека 
тој имот бил во сопственост на основачите, а не на са-
мите даночни должници. 

При таква состојба, предложено е донесување на 
овој закон, со цел да се наплатат долговите, но без при-
тоа истото да се одрази на работата на овие даночни 
должници- вршители на општествено значајни дејно-
сти од јавен интерес.  

Законот е донесен по предлог на група пратеници 
на Собранието на Република Македонија. 

Причината за донесување на Законот е постоење на 
акумулирани даночни долгови на јавните претпријати-
ја и трговските друштва основани од Република Маке-
донија, општините или градот Скопје, па Законот опре-
делува плаќање на даночните долгови на наведените 
правни субјекти на рати со цел да се подмират долго-
вите од нивна страна, но без тоа да се рефлектира на 
тековното работење на овие даночни должници кои вр-
шат општествено значајни дејности од јавен интерес. 

Заедницата на единиците на локалната самоуправа 
смета дека законската интервенција била насочена кон 
изедначување на правните субјекти на кои се однесува 
Законот со други правни субјекти во врска со нивните 
даночни обврски, а не кон нивно привилигирање, при 
што поради крајно сериозната и загрижувачката состој-
ба во која се нашле овие правни субјекти од различни 
причини (наследени големи даночни долгови, неизгра-
деност на соодветен систем на финансирање на овие 
правни субјекти), од една страна, и потребата да вршат 
дејности кои имаат општествено значење, од друга 
страна, донесен е Законот заради преодно надминува-
ње на состојбата. 

8. Според членот 8 став 1 алинеја 7 од Уставот, слобо-
дата на пазарот и претприемништвото е темелна вредност 
на уставниот поредок на Република Македонија. 

Согласно член 33 од Уставот, секој е должен да 
плаќа данок и други давачки и да учествува во намиру-
вањето на јавните расходи на начин утврден со закон. 

Според членот 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Според членот 55 од Уставот, се гарантира слободата 
на пазарот и претприемништвото (став1). Републиката 
обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на 
пазарот. Републиката презема мерки против монополска-
та положба и монополското однесување на пазарот (став 
2). Слободата на пазарот и претпиемништвото можат да 
се ограничат со закон единствено заради одбраната на Ре-
публиката, зачувувањето на природата, животната среди-
на или здравјето на луѓето (став 3). 

Според одредбите на членот 1 од Законот за јавните 
претпријатија ("Службен весник на Република Македо-
нија" број 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 
83/2009), јавните претпријатија се основаат заради вр-
шење на дејности од јавен интерес на територијата на 
Република Македонија, а како такви дејности, меѓу 
другите, се утврдени и комуналните дејности. Притоа, 
Република Македонија, општините и градот Скопје мо-
жат да основаат јавни претпријатија во согласност со 
овој закон, со цел за вршење на дејности од јавен инте-
рес на територијата на Република Македонија. Јавни 
претпријатија во име на Република Македонија основа 
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Владата на Република Македонија, во име на општина-
та, Советот на општината и во име на градот Скопје, 
Советот на Град Скопје. 

Согласно членот 2-а од Законот, јавните претпријатија 
и друштвата кои вршат дејност од јавен интерес подлежат 
на правила на конкуренција, освен во случаите кога при-
мената на тие правила би го спречило вршењето на услу-
гите од јавен интерес и ако поради посебен интерес им се 
доделат ексклузивни или посебни права. 

Од изнесените одредби на Законот за јавните прет-
пријатија произлегува дека јавните претпријатија се 
правни субјекти кои се основаат со цел да вршат деј-
ност од јавен интерес, меѓу кои спаѓаат и комуналните 
дејности, при што во определени ситуации заради ос-
тварување на јавниот интерес јавните претпријатија, 
основани од Република Македонија, општините и Гра-
дот Скопје, со цел да вршат дејност од јавен интерес 
можат да бидат изземени од конкуренцијата или да би-
дат изземени од правилата на конкуренција и поради 
посебен општествен интерес им се додаваат ексклузив-
ни права (остварување на дејности во областа на здрав-
ството односно зачувување на здравјето на луѓето). 

Тргнувајќи од анализата на наведените уставни 
одредби според кои слободата на пазарот и претприем-
ништвото е темелна вредност на уставниот поредок на 
Република Македонија (член 8 став1 алинеја 7), дека 
секој е должен да плаќа данок и други давачки и да 
учествува во намирувањето на јавните расходи на на-
чин утврден со закон (член 33), при што законот мора 
да биде во согласност со Уставот (член 51), Република-
та презема мерки против монополската положба и мо-
нополското однесување на пазарот (член 55 став 2) де-
ка слободата на пазарот и претпиемништвото можат да 
се ограничат со закон единствено заради одбраната на 
Републиката, зачувувањето на природата, животната 
средина или здравјето на луѓето (член 55 став 3) смета-
ме дека не е спротивно на Уставот, јавните претприја-
тија и друштва кои вршат дејност од јавен интерес а се 
основани од Република Македонија, општините и гра-
дот Скопје во врска со исполнувањето на нивните да-
ночни обврски да не подлежат на конкуренција во слу-
чај кога примената на правилата на конкуренција би го 
спречило вршењето на тие услуги и ако поради посе-
бен интерес на овие правни субјекти им се доделат 
ексклузивни или посебни права. 

Во конкретниот случај, оспорениот закон всушност 
пропишува обврски за правните субјекти основани од 
Република Македонија, општините и градот Скопје во 
врска со исполнувањето на нивните даночни обврски 
утврдени на 31 декември 2009 година. Со тоа законода-
вецот ги доведува тие правни субјекти во еднаква прав-
на положба со другите правни субјекти во врска со 
плаќањето на даноците, а не ги става во привилегирана 
положба како што се наведува во двете иницијативи. 

Тоа, пак, што Законот предвидува јавните претпри-
јатија и трговски друштва основани од Република Ма-
кедонија, општините и градот Скопје да ги плаќаат да-
ночните долгови на рати, последица е на специфичната 
состојба во која се наоѓаат тие претпријатија односно 
што настанала промена на даночната стапка од 5% на 
18% за вршење на комуналните дејности со што им се 
намалил приливот на средства по основ на извршени 
услуги не по нивна вина, потоа што имотот на тие 
правни субјекти не е нивен туку е на основачите, пора-
ди што не може од тој имот да се изврши присилна 
наплата на заостанатите даночни долгови според пра-
вилата за присилна наплата определени во Законот за 
даночната постапка, како и поради тоа што тие правни 
субјекти мораат да продолжат да ги вршат соодветните 
дејности со оглед дека тие имаат посебно општествено 
значење и интерес. 

Имајќи го предвид наведеното, Судот оцени дека 
оспорениот закон има уставна основа особено во член 
55 став 3 според кој слободата на пазарот и претпием-
ништвото можат да се ограничат со закон единствено 

заради одбраната на Републиката, зачувувањето на 
природата, животната средина или здравјето на луѓето 
како и во член 2-а од Законот за јавните претпријатија 
каде исто така е предвидено изземање на јавните прет-
пријатија и друштвата кои вршат дејност од јавен инте-
рес од правилата на конкуренција во случаите кога 
примената на тие правила би го спречило вршењето на 
услугите од јавен интерес и ако поради посебен инте-
рес им се доделат ексклузивни или посебни права. По-
ради тоа, не може да се постави прашањето за соглас-
носта на оспорениот Закон со наведените одредби на 
член 8 став 1 алинеа 7, член 51 и член 55 од Уставот. 

9. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение.  

10. Ова решение Судот го донесе со мнозинство на 
гласови, во состав од претседателот на Судот, Бранко 
Наумоски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, 
Елена Гошева, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, 
Вера Маркова, Сали Мурaти, д-р Гзиме Старова и Вла-
димир Стојаноски .  

 
У. бр. 41/2010 Претседател 

26 септември 2012 година на Уставниот суд на Република
Скопје Македонија, 

 Бранко Наумоски, с.р. 
__________ 

3232. 
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Македонија (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр.70/1992), по мое-
то гласање против Решението У.бр.41/2010 од 26 сеп-
тември 2012 година, го издвојувам и писмено го образ-
ложувам следното 

 
И З Д В О Е Н О  М И С Л Е Њ Е  

 
Со наведеното решение, Уставниот суд одлучи да 

не поведе постапка за оценување на уставноста на За-
конот за плаќање на рати на даночни долгови на јавни-
те претпријатија и трговски друштва основани од Ре-
публика Македонија, односно од општините или гра-
дот Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 18/2010). 

Со оспорениот Закон е предвидено даночниот долг 
(по основ на данок на додадена вредност, данок на до-
бивка и персоналниот данок на доход) што го имаат да-
ночните должници јавни претпријатија основани од Ре-
публика Македонија, општините или градот Скопје, со 
состојба на 31 декември 2009 година да можат да го 
платат на рати, на најмногу 120 месечни рати, со грејс 
период од најмногу 36 месеци. Законот понатаму пред-
видува право на отпис на камата на даночниот долг 
што овие даночни должници го исплатиле на рати, ка-
ко и запирање на постапката за присилна наплата на 
даночниот долг. 

Не се согласувам со ставот на мнозинството судии 
кои што сметаат дека: „оспорениот закон всушност 
пропишува обврски за правните субјекти основани од 
Република Македонија, општините и градот Скопје во 
врска со исполнувањето на нивните даночни обврски 
утврдени на 31 декември 2009 година“ и дека: „со тоа 
законодавецот ги доведува тие правни субјекти во ед-
наква правна положба со другите правни субјекти во 
врска со плаќањето на даноците, а не ги става во при-
вилегирана положба“. Ова од причина што даночните 
обврски и должноста за нивно исполнување се утврде-
ни во други важечки закони, а со овој конкретно оспо-
рениот Закон е дадена можност, само на наведените 
претпријатија, оние основани од државата, општините 
и градот Скопје, а не и на сите претпријатија даночни 
должници, да ги исплатат даночните обврски на рати, 
што е претставува очигледна привилегија и нерамно-
правен третман на претпријатијата. Ова законско реше-
ние е спротивно на членот 8 став 1 алинеја 7 од Уста-
вот според кој слободата на пазарот и претприемниш-
твото се темелни вредности на уставниот поредок на 
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Република Македонија. Оваа темелна вредност поната-
му е преточена во одредбата од членот 55 од Уставот 
кој ја гарантира слободата на пазарот и претприемниш-
твото и предвидува дека Републиката обезбедува една-
ква правна положба на сите субјекти на пазарот и пре-
зема мерки против монополската положба и монопол-
ското однесување на пазарот, која што одредба според 
моето мислење е исто така повредена со оспорениот 
Закон, од причина што од неа јасно произлегува обвр-
ската на државата да се грижи да обезбеди еднаква 
правна положба на сите субјекти, независно од нивната 
сопственичка структура односно од нивниот основач – 
дали е тоа државата или пак приватно лице. 

Исто така не можам да се согласам со ставот на 
мнозинството кое спорната мерка ја оправдува со спе-
цифичната дејност што ја вршат јавните претпријатија 
основани од Република Македонија, општините или 
градот Скопје што е од јавен интерес, од едноставна 
причина што таа не одговара на реалноста во која и 
претпријатија во приватна сопственост можат да вршат 
и вршат дејности од јавен интерес. 

За мене е сосема прифатлива и легитимна целта 
што законодавецот сакал да ја оствари со наведената 
мерка – надминување на тешката финансиска состојба, не-
ликвидноста и акумулираните даночни долгови на јавните 
претпријатија и трговските друштва основани од Републи-
ка Македонија, општините и градот Скопје и потребата да 
се спречи блокадата на нивната работа која има поширок 
општествен интерес и значење. Меѓутоа сметам дека оваа 
цел законодавецот не може да ја остварува со противустав-
ни мерки кои ја нарушуваат еднаквата правна положба на 
субјектите на пазарот, односно кои се дискриминаторски 
во однос на другите претпријатија кои исто така се соочу-
ваат со финансиски потешкотии во исполнувањето на нив-
ните даночни обврски. 

Поради наведените причини кои според моето мислење 
доволно ја покажуваат очигледната несогласност на оспо-
рениот Закон со член 8 став 1 алинеја 7 и членот 55 од 
Уставот, сметам дека Уставниот суд требаше да поведе по-
стапка за оценување на целината на Законот за плаќање на 
рати на даночни долгови на јавните претпријатија и тргов-
ски друштва основани од Република Македонија, односно 
од општините или градот Скопје.  

 Претседател 
 на Уставниот суд на Република
 Македонија, 
 Бранко Наумоски, с.р. 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3233. 
Врз основа на член 194 став 1 и 5 и член 207 став 1 

алинеја ѕ) од Законот за хартии од вредност (“Службен 
весник на РМ” број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 
135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 
15.10.2012 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. ТРАЈНО СЕ ОДЗЕМА дозволата за вршење на 
услуги со хартии од вредност на брокерската куќа Би-
тола брокер АД Битола издадена со Решение на Коми-
сијата за хартии од вредност број 07-2551/4 од 26-12-
2006 година и со Решение на Комисијата за хартии од 
вредност број УП1 08-58 од 01-04-2010 година.  

2. Одземањето на дозволата од точка 1 од ова решение 
се врши поради настанување на променети околности во 
работењето на брокерската куќа, односно поради донесе-
на Oдлука број 0201-114 од 04-10-2012 година за преста-
нок со работа на брокерската куќа Битола брокер АД Би-
тола од страна на Собранието на акционери. 

3. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ Македонската берза за хар-
тии од вредност АД Скопје и Централниот депозитар 
за хартии од вредност АД  Скопје веднаш по приемот 
на ова Решение трајно да ја исклучат од членство бро-
керската куќа Битола брокер АД Битола. 

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението. 
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на РМ”.  
Бр. УП1 08-213 Комисија за хартии од вредност 

 15 октомври 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Марина Наќева-Кавракова, с.р.
_________ 

3234. 
Врз основа на член 132 став 1, алинеи а) и б) од Законот 

за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија на седницата 
одржана на ден 15.10.2012 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е  
1. СЕ УТВРДУВА дека се исполнети условите за 

отворање на ликвидација на брокерската куќа Битола 
брокер АД Битола со седиште на ул. ,,Васко Карангеле-
ски‘‘ бб во Битола, поради донесена Oдлука број 0201-
114 од 4.10.2012 година за престанок со работа на бро-
керската куќа Битола брокер АД Битола од страна на 
Собранието на акционери и трајно одземање на дозво-
лата за вршење на сите работи со хартии од вредност за 
кои има добиено дозвола од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 08-21 Комисија за хартии од вредност 

 15 октомври 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Марина Наќева-Кавракова, с.р.
_________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ  

КОМУНИКАЦИИ 
3235. 

Врз основа на член 17 точка ж), а во врска со  член 
51 од Законот за електронските комуникации („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр. 13/2005, 
14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012 и 59/2012), 
директорот на Агенцијата за електронски комуникации 
на ден 19.10.2012 година, донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТЕРМИНИРАНИ И/ИЛИ 
ПРЕНОСНИ СЕГМЕНТИ НА ИЗНАЈМЕНИ ЛИНИИ  

Член 1 
Предмет  

Со овој правилник се пропишуваат обврските, начи-
нот и постапката за обезбедување на терминирани и/или 
преносни сегменти на изнајмени линии од страна на опе-
ратор со значителна пазарна моќ на релевантните пазари 
за продажба на производи и услуги на големо, број 9 и 
број 10 (во понатамошниот текст: оператор), со што ќе се 
овозможи нивно користење од страна на друг оператор 
и/или давател на јавни електронски комуникациски услу-
ги (во понатамошниот текст: оператор-корисник).  

Член 2 
Дефиниции  

Во овој правилник покрај дефинициите од Законот 
за електронските комуникации се употребуваат и дефи-
ниции кои го имаат следното значење 
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- Терминиран сегмент на изнајмена линија претста-
вува линк од корисник на операторот-корисник кој ба-
ра обезбедување на изнајмена линија  до точката на 
присуство на преносната мрежа на изнајмени линии на 
Операторот. Операторот-корисник овој вид на изнајме-
на линија може да го користи за да понуди малопро-
дажни услуги на корисници на други оператори или да 
го користи за свои сопствени потреби; 

- Преносен сегмент на изнајмена линија претставу-
ва линк помеѓу две точки од преносната мрежа на из-
најмени линии на Операторот. Операторот-корисник 
овој вид на изнајмена линија може да го користи за да 
понуди малопродажни услуги на корисници на други 
оператори или да го користи за свои сопствени потреби 

 
Член 3 

Принципи 
Операторот при обезбедува`ње на терминирани 

и/или преносни сегменти на изнајмени линии ги при-
менува следните принципи за: 

- пристап до терминирани и преносни сегменти на 
изнајмени линии; 

- недискриминација; 
- транспарентност; 
- контрола на цени и обврска за сметководство на 

трошоци и 
- водење на посебно сметководство. 
 

Член 4 
Пристап  

Операторот треба да ги исполни сите разумни бара-
ња за пристап до терминирани и/или преносни сегмен-
ти на изнајмени линии, при што Агенцијата може да му 
воведе дополнителни обврски определени во член 51 
од Законот за електронските комуникации. 

Член 5 
Недискриминација 

 
Операторот при обезбедувањето на терминирани 

и/или преносни сегменти на изнајмени линии треба да 
применува слични услови во слични околности за суб-
јекти што обезбедуваат слични услуги и треба изнајме-
ните линии за други субјекти да ги обезбедува под ед-
накви услови и со еднаков квалитет како за своите 
сопствени услуги или услугите на своите деловни еди-
ници или партнери. 

Член 6 
Транспарентност 

 
(1) Операторот треба во рок од 30 дена од денот на 

донесувањето на одлуката со која е определен за опера-
тор со значителна пазарна моќ на релевантните пазари 
утврдени во член 1 на овој правилник, или одлуката за 
измена на одобрена  понуда за обезбедување на терми-
нирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии, 
да достави до Агенцијата предлог на Понуда за обезбе-
дување на терминирани и/или преносни сегменти на 
изнајмени линии (во понатамошниот текст:  понуда). 

(2) Понудата ја одобрува Агенцијата во рок од 30 
дена од денот на нејзиното доставување до Агенцијата, 
а Операторот треба да ја објави понудата на својата веб 
страна во рок од пет дена од денот на добивањето на 
одобрението од Агенцијата. 

(3) Цените во одобрената понуда Операторот треба 
да ги применува првиот ден од наредниот месец кој 
следи по месецот во кој е добиено одобрението од 
Агенцијата. 

(4) Доколку предложената  понуда не е во соглас-
ност со одредбите на Законот за електронските кому-
никации и прописите донесени врз основа на него,ди-
ректорот на Агенцијата ќе донесе решение со кое ќе го 
задолжи Операторот да изврши измена на предлог по-

нудата  и во рок од 30 дена од денот на приемот на ре-
шението да достави изменет предлог на понуда . Аген-
цијата ја одобрува изменетата понуда во рок од 30 дена 
од денот на нејзиното доставување до Агенцијата. 

(5) Кога Операторот доставува до Агенцијата изме-
на на одобрената  понуда по сопствена иницијатива, 
Агенцијата треба да се произнесе по истата во рок од 
30 дена од денот на нејзиното доставување до Агенци-
јата. 

(6) Одредбите од ставовите (2) и (3) на овој член 
кои се однесуваат на објавувањето и примената на по-
нудата важат и за измените на одобрената  понуда. 

(7) Понудата особено треба да содржи: 
а) технички карактеристики вклучувајќи ги и фи-

зичките и електричните карактеристики, деталните 
технички спецификации и спецификациите за перфо-
мансите што важат за крајната точка на мрежата, како 
и информации за квалитетот на услугата; 

б) цени за почетно приклучување (како на пр. опре-
делена опрема, воспоставување на линии, тестирање, 
ангажирање на човечки ресурси) и месечен надоместок 
( тековни трошоци за одржување и користење на опре-
ма и обезбедени ресурси), како и можните попусти за 
обезбедување на терминирани и/или преносни сегмен-
ти на изнајмени кинии; 

в) услови за обезбедување во кои мора да се содр-
жани најмалку следните елементи: 

1) информации во врска со процедурата за обезбе-
дување на терминирани и/или преносни сегменти на 
изнајмени линии; 

2) рок за обезбедување на пристап до терминирани 
и/или преносни сегменти на изнајмени линии кој се 
засметува од денот на склучување на договорот за 
обезбедување на терминирани и/или преносни сегмен-
ти на изнајмени линии и кој треба да биде пократок од 
роковите утврдени во Прилог 1 на овој правилник, 
освен во случај кога Операторот ќе докаже дека не по-
стојат технички услови за да се обезбеди изведба на 
пристапот во предвидениот рок, што ќе биде одобрено 
со решение на Агенцијата кое се објавува на нејзината 
веб страна; 

3) времетраење на договорот за обезбедување на 
терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени 
линии, како и условите и начините за предвремено рас-
кинување или продолжување на истиот; 

4) време за отстранување на пречки, кое што се 
пресметува врз основа на просечно време што му е по-
требно на Операторот за да ја отстрани пречката и за 
повторно да ја воспостави изнајмената линија, почну-
вајќи од времето кога е примено известувањето за 
пречка, при што се земаат предвид 80% од сите отстра-
ните пречки на изнајмени линии од ист тип во сразмер-
но долг временски период.  Кога за ист вид на изнајме-
на линија се нудат различни класи на квалитет на по-
правка, се објавуваат различни времиња за отстранува-
ње на пречки и 

г) сите постапки за обештетување. 
 

Член 7 
Контрола на цени и обврска за сметководство на 

трошоци 
 
(1) Цените за терминирани и/или преносни сегмен-

ти на изнајмени линии што ги обезбедува Операторот 
треба да се базирани на трошоци. Истите треба да би-
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дат одраз само на трошоците за основните мрежни еле-
менти и услугите кои се побарани вклучувајќи и разу-
мен поврат на инвестицијата. Агенцијата може да утвр-
ди различна методологија од онаа на Операторот за 
пресметка на цени на терминирани и/или преносни сег-
менти на изнајмени линии. 

(2) Операторот во понудата објавува поединечни 
цени за обезбедување на терминирани и/или преносни 
сегменти на изнајмени линии 

(3) Цените за обезбедување на тернинирани сегмен-
ти на изнајмени линии треба да бидат поделени на 
следните сегменти за воздушни растојанија на изнајме-
на линија и тоа: 

- месечно изнајмување на терминиран сегмент на 
изнајмена линија до 300 м; 

- месечно изнајмување на терминиран сегмент на 
изнајмена линија од 300 м до 3 км со инкремент од 100 
м; 

- месечно изнајмување на терминиран сегмент на 
изнајмена линија поголема од  3 км со инкремент од 1 
км. 

(4) Цените за преносни сегненти на изнајмени ли-
нии треба да бидат поделени на следните сегменти за 
воздушни растојанија на изнајмена линија и тоа: 

- месечно изнајмување на преносен сегмент на из-
најмена линија до 50 км со инкремент од 1 км; 

- месечно изнајмување на преносен сегмент на из-
најмена линија од 50 км до 200 км со инкремент од 10 
км. 

(5) Во цените за терминирани и/или преносни сег-
менти на изнајмени линии треба да бидат вклучени 
трошоците за следните мрежни компоненти и тоа за: 

1. Терминирани сегменти на изнајмени линии: 
- локална јамка заедно со опрема за терминирање 

на мрежата, кабли до корисникот (заедно со ровови и 
кабелска канализација) и разделник; 

-  кабли од разделникот до точка на присуство на 
преносната мрежа PoP (Point of Presence) од Операто-
рот. 

- активни уреди лоцирани од корисникот до точка 
на присуство на преносната мрежа РоР; 

- активна опрема наменета за пренос на сообраќајот 
од терминиран сегмент на РоР на изнајмената линија 
од преносната мрежа на операторот; 

2. Преносни сегменти на изнајмени линии: 
- почетен мултиплексер MUX (заедно со линиска 

картичка) 
- кабли за преносната мрежа (заедно со ровови и ка-

белска канализација помеѓу две РоР; 
- активна опрема на преносната мрежа помеќу две 

РоР; 
- краен мултиплексер MUX (заедно со линиска кар-

тичка). 
(6) При утврдувањето на обврската  од ставот (1) од 

овој член, Агенцијата ќе ја користи LRIC методологи-
јата со можност долгорочната предвидлива вредност на 
мрежните елементи неопходни за обезбедување на тер-
минирани и преносни сегменти на изнајмени линии да 
ги пресметува користејќи ги како основа тековните 
трошоци на операторот. 

Член 8 
Водење на посебно сметководство 

 
Операторот треба да води посебно сметководство 

за активностите поврзани со обезбедување на термини-
рани и/или преносни сегменти на изнајмени линии во 
согласност со одредбите од членот 47 на Законот за 
електронските комуникации. 

 
Член 9 

Склучување на договор  
(1) Кога до Операторот ќе биде доставено барање за 

обезбедување на терминирани и/или преносни сегмен-
ти на изнајмени линии, Операторот во рок од 15 дена 
од денот на приемот на барањето склучува договор со 
барателот, освен во случаите предвидени во став (2) на 
овој член. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, доколку 
Операторот смета дека не се исполнети техничките ус-
лови за обезбедување на терминирани и/или пренисни 
сегменти на изнајмени линии, во рок од 10 дена од де-
нот на приемот на барањето писмено го известува ба-
рателот за причините за одбивање на барањето. 

(3) Барателот има право во рок од 10 дена од денот 
на приемот на известувањето за одбивање на барањето 
да побара од Агенцијата да ја утврди неговата основа-
ност. 

(4) Агенцијата во рок од 15 дена од денот на прие-
мот на барањето од став (3) на овој член ја утврдува ос-
нованоста на одбивањето на барањето. Доколку утврди 
дека Операторот неосновано го одбил барањето , Аген-
цијата со решение ќе го задолжи Операторот во рок од 
30 дена да склучи договор за обезбедување на терми-
нирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии и 
да ја реализира бараната услуга. 

(5) Склучените договори за обезбедување на терми-
нирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии 
треба да ги содржат сите елементи од објавената пону-
да од членот 6 на овој правилник. 

(6)  Склучените договори за обезбедување на тер-
минирани и/или преносни сегменти на изнајмени ли-
нии, Операторот ги доставува до Агенцијата во рок од 
пет дена од денот на нивното склучување. Агенцијата 
ќе ги објави оние делови од договорите на својата веб 
страна кои не се од доверлив карактер согласно одред-
бите од Законот за електронските комуникации, пропи-
сите донесени врз основа на него и друг закон. 

 
Член 10 

Решавање на спорови  
(1) Доколку Агенцијата по службена должност 

утврди дека договорот за обезбедување на терминира-
ни и/или преносни сегменти на изнајмени линии не е 
во согласност со условите утврдени во објавената по-
нуда од член 6 на овој правилник ќе донесе решение со 
кое ќе го задолжи Операторот во рок од 10 дена од де-
нот на приемот на решението да ги отстрани утврдени-
те неправилности. 

(2) Во случај на спор по одредбите на договорот за 
обезбедување на терминирани и/или преносни сегмен-
ти на изнајмени линии, Агенцијата по барање на една 
од страните ќе одлучи согласно одредбите од членови-
те 122 до 133 на Законот за електронските комуника-
ции. 
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(3) Договорот за обезбедување на терминирани 
и/или преносни сегменти на изнајмени линии задолжи-
телно треба да содржи одредби за договорна казна во 
случај кога Операторот не се придржува кон предвиде-
ниот рок за пристап од член 6 став (7) точка в) потточ-
ка 2) на овој правилник. Договорната казна  треба да ја 
покрие штетата што му е нанесена на Oператорот-
Kорисник предизвикана од задоцнетата реализација 
или изгубената добивка од услугите. 

 
Член 11 
Извештај 

 
(1) Операторот треба податоците за квалитет на из-

најмените линии утврдени во Прилог 3 којшто е соста-
вен дел на овој правилник да ги достави до Агенцијата 
и да ги објави на својата веб страна најдоцна до 31 
март во тековната година за претходната година. 

(2) Операторот податоците од ставот (1) на овој 
член ги доставува до Агенцијата и на нејзино барање 
во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето. 

(3) Агенцијата ја проверува точноста и вистинито-
ста на доставените податоци и за таа цел може да бара 
Операторот да и достави извештаи од направени мере-
ња и друга документација. 

(4) Доколку Агенцијата оцени, а условите на паза-
рот тоа го бараат, Агенцијата може да му наметне на 
Операторот поинакви мерки за квалитет на изнајмени 
линии од оние утврдени со овој правилник, а во соглас-
ност со препораките на Европската комисија и најдо-
брата Европска практика. 

(5) Агенцијата на својата веб страна секоја година 
ги објавува податоците за квалитет на изнајмените ли-
нии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 12 
Преодни одредби 

 
Македонски Телеком” АД за електронски комуни-

кации-Скопје, како определен оператор со значителна 
пазарна моќ на релевантните пазари за продажба на 
производи и услуги на големо број 9 и број 10, треба во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник да достави до Агенцијата на одобрување 
предлог понуда за обезбедување на терминирани и/или 
преносни сегменти на изнајмени линии, усогласена со 
одредбите на овој правилник. 

 
Член 13 

Престанок на важност 
 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за обезбедување на 
терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени 
линии (“Службен весник на Република Македонија“ 
број 112/2008). 

 
Член 14 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила со денот на негово-

то објавување во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

По влегувањето во сила овој правилник ќе биде об-
јавен и на веб страната на Агенцијата. 

 
Бр. 02-3701/1  

22 октомври 2012 година Директор, 
Скопје Робер Орданоски, с.р. 
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3236. 

Врз основа на член 17 точка ж) и член 51 став (5), а 
во врска со член 44 од Законот за електронските кому-
никации („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012 
и 59/2012), директорот на Агенцијата за електронски 
комуникации на ден  19.10.2012 година, донесе 

 
П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА БИТСТРИМ ПРИСТАП 
И ПРЕПРОДАЖБА НА БИТСТРИМ УСЛУГА 
 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 
Предмет 

 
Со овој Правилник се пропишува начинот и постап-

ката за обезбедување на битстрим пристап и препро-
дажба на битстрим услуга од страна на оператор со 
значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за про-
дажба на производи и услуги на големо број 8 - При-
стап до услуги со широк опсег,  (во натамошниот 
текст: Оператор).  

Член 2 
Цел 

 
Со овој правилник ќе се овозможи други оператори 

и/или даватели на јавни електронски комуникациски 
услуги (во натамошниот текст: оператор-корисник) 
преку битстрим пристап или препродажба на битстрим 
услуга да ги обезбедуваат своите услуги за трети стра-
ни. 

Член 3 
Дефинирање на битстрим пристап 

 
(1) Битстрим пристапот се дефинира преку следни-

те главни елементи: 
- брз пристапен линк до просториите на крајниот 

корисник (дел на краен корисник) обезбеден од Опера-
торот; 

- капацитет за пренос (трансмисија) за бродбенд 
(broadband) услуги во двете насоки (при што каналите 
за пренос во двата правци; можат да бидат асиметрич-
ни) овозможувајќи им на операторите-корисници да 
понудат свои услуги на крајните корисници; 

- операторите-корисници имаат можност да ги изд-
војат своите услуги со менување на техничките кара-
ктеристики (директно или индиректно) и/или со кори-
стење на нивната сопствена мрежа; 

- битстрим пристапот е големопродажен производ 
кој се состои од DSL дел (пристапен линк) и услуги на 
пренос “backhaul” преку `рбетна мрежа (backbone 
ATM, backbone IP). 

(2) DSL услугите понудени на операторите-корис-
ници преку целосно разврзан пристап на локална јамка, 
поделен пристап на локална јамка и препродажба не се 
сметаат за битстрим пристап. 

(3) При битстрим пристапот DSLAM е управуван 
од Операторот, со што не се дава можност операторот-
корисник технички да го промени пристапниот линк до 
крајниот корисник. 

 
II. ПРИНЦИПИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ БИТСТРИМ ПРИ-
СТАП И ПРЕПРОДАЖБА НА БИТСТРИМ УСЛУГА 

 
Член 4 

Принципи 
 
Операторот при обезбедување на битстрим пристап 

и препродажба на битстрим услуга ги применува след-
ните принципи за: 

- недискриминација, 
- транспарентност, 
- контрола на цени, 
- водење на посебно сметководство. 
 

Член 5 
Битстрим пристап и препродажба на битстрим  

услуга 
 
Операторот треба да ги исполни сите разумни бара-

ња за битстрим пристап или препродажба на битстрим 
услуга согласно одобрената референтна понуда за бит-
стрим пристап и препродажба на битстрим услуга (во 
натамошниот текст: референтна понуда), како и: 

- да обезбеди пристап до сите специфични мрежни 
елементи и/или средства; 

- да не повлекува претходно даден пристап до спе-
цифичните мрежни елементи и/или средства без одо-
брение на Агенцијата за електронски комуникации (во 
натамошниот текст: Агенција); 

- да обезбеди пристап до технички интерфејси, про-
токоли или други клучни технологии кои се неопходни 
за интероперабилност на услуги или услуги на вирту-
елна мрежа; 

- да обезбеди пристап до системи за оперативна 
поддршка или слични софтверски системи кои се неоп-
ходни за обезбедување фер конкуренција во обезбеду-
вањето услуги. 

 
Член 6 

Недискриминација 
 
(1) Операторот при обезбедувањето на битстрим 

пристап и препродажба на битстрим услуга, применува 
еднакви услови во еднакви околности за субјекти што 
обезбедуваат еднакви услуги и треба битстрим приста-
пот и препродажбата на битстрим услугата за други 
субјекти да ги обезбедува под еднакви услови и со ед-
наков квалитет како за своите сопствени услуги или ус-
лугите на своите деловни единици или партнери. 

(2) Операторот при обезбедувањето на битстрим 
пристап и препродажба на битстрим услуга, обезбедува 
операторите-корисници да добиваат информации и ус-
луги во временски рокови и со квалитет еднаков како 
за својата малопродажна деловна единица или услуги-
те на своите деловни единици или партнери. 

(3) Операторот при обезбедувањето на битстрим 
пристап и препродажба на битстрим услуга треба да 
обезбеди технички услови во трансмисионата мрежа за 
обезбедување на услугите: IP телефонија (VoIP), IP те-
левизија (IPTV) и видео на барање (VoD) изразени со 
поединечни цени за секоја услуга со квалитет еднаков 
како за својата малопродажна деловна единица или за 
своите деловни единици или партнери. 

 
Член 7 

Транспарентност 
 

(1) Операторот треба во рок од 30 дена од денот на 
донесувањето на одлуката со која е определен за опера-
тор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар 
утврден во член 1 на овој правилник, или одлуката за 
измена на одобрена референтна понуда за обезбедува-
ње на битстрим пристап и препродажба на битстрим 
услуга, да достави до Агенцијата предлог на Референт-
на понуда за обезбедување на битстрим пристап и пре-
продажба на битстрим услуга (во понатамошниот 
текст: референтна понуда). 
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(2) Референтната понуда ја одобрува Агенцијата во 
рок од 30 дена од денот на нејзиното доставување до 
Агенцијата, а Операторот треба да ја објави референт-
ната понуда на својата веб страна во рок од пет дена од 
денот на добивањето на одобрението од Агенцијата. 

(3) Цените во одобрената референтна понуда Опе-
раторот треба да ги применува првиот ден од наредни-
от месец кој следи по месецот во кој е добиено одобре-
нието од Агенцијата. 

(4) Доколку предложената референтна понуда не е 
во согласност со одредбите на Законот за електронски-
те комуникации и прописите донесени врз основа на 
него,директорот на Агенцијата ќе донесе решение со 
кое ќе го задолжи Операторот да изврши измена на 
предлог референтната понуда  и во рок од 30 дена од 
денот на приемот на решението да достави изменет 
предлог на референтната понуда . Агенцијата ја одо-
брува изменетата референтна понуда во рок од 30 дена 
од денот на нејзиното доставување до Агенцијата. 

(5) Кога Операторот доставува до Агенцијата изме-
на на одобрената референтна понуда по сопствена ини-
цијатива, Агенцијата треба да се произнесе по истата 
во рок од 30 дена од денот на нејзиното доставување до 
Агенцијата. 

(6) Одредбите од ставовите (2) и (3) на овој член 
кои се однесуваат на објавувањето и примената на ре-
ферентната понуда важат и за измените на одобрената 
референтна понуда. 

 
Член 8 

Контрола на цени 
 
(1) Операторот во референтната понуда објавува 

поединечни цени за сите елементи со кои се обезбеду-
ва услугата за битстрим пристап и препродажба на бит-
стрим услуга со цел да се овозможи операторот-корис-
ник да не плаќа за елементи на мрежата или придруж-
ни средства коишто не му се нужно потребни за врше-
ње на неговите услуги. 

(2) Цените за битстрим пристап за нивоата 1, 2 и 3 
од член 13 на овој правилник  и цената за самостоен 
битстрим пристап од член 15 на овој правилник треба 
да бидат базирани на трошоци. 

(3) При утврдувањето на усогласеноста на обврска-
та од став (2) на овој член, Агенцијата ќе ја користи 
LRIC методологијата со можност долгорочната пред-
видлива вредност на мрежните елементи за битстрим 
пристап да се пресметува користејќи ги како основа те-
ковните трошоци на Операторот. 

(4) Цените за препродажба на битстрим услуга од  
член 14 на овој правилник треба да бидат определени 
врз основа на следната формула: 

Cw=Cr - CP 
 
каде што: 
  
Cw е големопродажна цена понудена од Операто-

рот; 
Cr е малопродажна цена на битстрим услугата што 

ја обезбедува Операторот за своите претплатници; 
CP е контролен процент, кој не смее да биде помал 

од 30% и поголем од 40%. 
 
(5)  Агенцијата определува граници за СР поинакви 

од утврдените во став (4) на овој член во зависност од 
состојбата на пазарот, при што ќе го има предвид ба-
лансот меѓу краткорочната корист што би ја имал опе-
ратор-корисник со препродажба на битстрим услугата 

и долгорочната корист што би ја имал кога би инвести-
рал во сопствена инфраструктура. Агенцијата опреде-
лува граници за СР поинакви од утврдените во став (4) 
на овој член и на барање на Операторот доколку исти-
от докаже дека со така определениот СР му се создава 
price squeeze, односно покаже дека со тој СР не може 
да работи рентабилно или на барање на оператор-ко-
рисник доколку докаже дека со така определениот СР 
нема услови за рентабилно работење. 

(6) На барање на операторот-корисник, Операторот 
треба да му овозможи еднократните надоместоци за ре-
ализација на битстрим пристап и препродажба на бит-
стрим услуга да бидат платени на 24 еднакви месечни 
рати, доколку општиот договор е склучен за период за 
и над две години. 

 
Член 9 

Водење на посебно сметководство 
 
Операторот води посебно сметководство за актив-

ностите поврзани со обезбедувањето на битстрим при-
стап и препродажба на битстрим услуга во согласност 
со одредбите од член 47 на Законот за електронските 
комуникации. 

 
III. СОДРЖИНА НА РЕФЕРЕНТНАТА ПОНУДА 

 
Член 10 

Обезбедување на битстрим пристап и препродажба 
на битстрим услуга 

 
Референтната понуда ги содржи сите елементи на 

мрежата и придружните средства потребни за обезбе-
дување на битстрим пристап или препродажба на бит-
стрим услуга и со нив поврзаните услови и цени, а осо-
бено треба да содржи: 

а) oпшти услови за битстрим пристап или препро-
дажба на битстрим услуга; 

б) технички можности за битстрим пристап или 
препродажба на битстрим услуга; 

в) информации за битстрим пристап или препро-
дажба на битстрим услуга; 

г) информации за опремата, безбедносни процедури 
и применливи инструкции/стандарди за нејзино повр-
зување; 

д) цени, во кои е вклучен надоместок за почетно 
приклучување (како на пр. определена опрема,  воспо-
ставување на линии, тестирање, ангажирање на човеч-
ки ресурси) и  месечен надоместок ( тековни трошоци 
за одржување и користење на опрема и обезбедени ре-
сурси); 

ѓ) доверливи информации; 
е) склучување на договори (времетраење, раскину-

вање, решавање на спорови; 
ж) информации и услови за колокација; 
з) сите постапки за обесштетување и 
s) предвидувања и банкарска гаранција. 
 

III.1 Општи услови за битстрим пристап  
или битстрим услуга 

 
Член 11 

Барање и одговор на барање 
 
(1) Барањето за склучување договор за битстрим 

пристап или препродажба на битстрим услуга што го 
поднесува операторот-корисник до Операторот, меѓу 
другото, содржи: 
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a) назив и седиште на операторот-корисник; 
б) потврда за извршена регистрација на нотифика-

ција издадена од Агенцијата; 
в) вид на услуги што се обезбедуваат преку бит-

стрим пристап и препродажба на битстрим услуга; 
г) ниво на битстрим пристап и препродажба на бит-

стрим услуга; 
д) адреси на пристапните точки за кои операторот-

корисник поднесува барање за битстрим пристап и пре-
продажба на битстрим услуга; 

ѓ) предвиден (планиран) рок  за времетраење на до-
говорот. 

(2) Операторот доставува одговор во рок од 30 
(триесет) дена од денот на приемот на барањето за 
склучување договор за битстрим пристап и препродаж-
ба на битстрим услуга. 

(3) Барањето за склучување договор за битстрим 
пристап и препродажба на битстрим услуга може да 
биде одбиено поради основани причини. Одговорот со 
образложение за одбивањето во писмена форма се до-
ставува до операторот-корисник. 

(4) Операторот-корисник има право во рок од 10 де-
на од приемот на известувањето за одбивање на бара-
њето да побара од Агенцијата да ја утврди неговата ос-
нованост. 

(5) Агенцијата во рок од 15 дена од денот на прие-
мот на барањето од став (3) на овој член ја утврдува ос-
нованоста на одбивањето на барањето. Доколку утврди 
дека Операторот неосновано го одбил барањето, Аген-
цијата со решение ќе го задолжи операторот во рок од 
30 дена да склучи договор за обезбедување битстрим 
пристап и препродажба на битстрим услуга. 

 
Член 12 

Реализација на битстрим пристап или препродажба 
на битстрим услуга 

 
(1) Операторот ќе почне да дава битстрим пристап 

или препродажба на битстрим услуга ако операторот-
корисник има писмено барање од претплатникот на ко-
го треба да му обезбеди електронски комуникациски 
услуги. 

(2) Барањето од став (1) на овој член најмалку содр-
жи податоци за идентификација на корисникот и пот-
пис, како и видот на услугата што сака да му биде обез-
бедена од операторот-корисник. 

(3) За реализација на битстрим пристап или препро-
дажба на битстрим услуга од страна на операторот-ко-
рисник не е предуслов да постои претплатнички дого-
вор помеѓу претплатникот и Операторот. 

(4) Операторот во својата референтна понуда треба 
да наведе рокови за реализација на битстрим пристап и 
препродажба на битстрим услуга. 

(5) Времето за реализација на битстрим пристап и 
препродажба на битстрим услуга за претплатници на 
операторот-корисник треба да биде споредливо со вре-
мето на реализација за претплатници на операторот на 
недискриминаторска основа на квартално ниво, во рам-
ки на отстапувања од најмногу 10% за било која стра-
на. Операторот треба да води евиденција за времето на 
реализација на битстрим пристап и препродажба на 
битстрим услуга, што треба особено да содржи: 

- име и презиме на корисник; 
- адреса; 
- време на поднесување на барање (за свои корис-

ници или за корисници на операторот-корисник); 
- време на реализирање на барање. 

(6) Казнените пенали за пречекорување на рокот за 
реализација на барање ќе бидат определени од страни-
те во договорот за битстрим пристап и препродажба на 
битстрим услуга и истите најмалку треба да ја покријат 
штетата што му е нанесена на Oператорот-Kорисник 
предизвикана од задоцнетата реализација или изгубе-
ната добивка од услугите преку битстрим пристап и 
препродажба на битстрим услуга во тој период. 

 
III.2 Технички можности за обезбедување битстрим 

пристап и препродажба на битстрим услуга 
 

Член 13 
Нивоа на битстрим пристап 

 
Постојат  нивоа на битстрим пристап и тоа: 
а) Ниво 1: Операторот дава пристапен линк до ДСЛ 

до краен корисник и го предава битстримот на опера-
торот-корисник директно по DSLAM. Операторот-ко-
рисник може да побара од Операторот да добие тех-
нички променет производ (дел за пристап) за тој да мо-
же да користи една или повеќе од имплементираните 
битски брзини или да побара Операторот да имплемен-
тира друга битска брзина по избор на крајниот корис-
ник, доколку тоа е технички можно (Прилог 1, Опција 
1).  

На ова ниво операторот-корисник кој е физички 
присутен на DSLAM, се овозможува тој самиот да ја 
обезбедува „backhaul“ услугата и може целосно да ја 
користи сопствената мрежа. Тоа му овозможува да го 
определи квалитетот на услугата низ `рбетните мрежи 
и да понуди подобар квалитет на „backhaul“ услугата, 
при тоа нудејќи му на крајниот корисник ДСЛ услуга 
со други технички карактеристики. 

б) Ниво 2: Операторот дава пристапен линк до ДСЛ 
до краен корисник и „backhaul“ услуга, при што бит-
стрим пристапот на операторот-корисник е на ATM-
PoP или на други технологии кои се користат (на тех-
нолошко ниво соодветно со ATM). Операторот-корис-
ник управува со серверот за далечински пристап до 
бродбенд (BRAS-broadband remote access server) и има 
можност да ги промени неговите параметри, во завис-
ност од типот на BRAS (Прилог 1, Опција 2). 

На ова ниво операторот-корисник може да му обез-
бедува на крајниот корисник услуги со различни тех-
нички карактеристики. 

в) Ниво 3: Операторот обезбедува пристапен линк 
до ДСЛ до краен корисник и „backhaul“ услуга, при 
што битстрим пристапот на операторот-корисник е на 
ниво на IP (Прилог 1, Опција 3). 

На ова ниво сообраќајот се тунелира во IP управу-
вана мрежа, со што се овозможува операторот- корис-
ник да го гарантира квалитетот на услугата. Интернет-
сообраќајот на операторот-корисник оди преку BRAS 
со кој управува Операторот. 

 
Член 14 

Препродажба на битстрим услуга 
 
(1) За препродажба на битстрим услуга се смета ко-

га Операторот обезбедува пристапен линк до ДСЛ до 
краен корисник и „backhaul“ услуга, а исто така обезбе-
дува и поврзување на операторот-корисник на јавната 
IP мрежа на Интернет, при што услугата што му ја 
обезбедува Операторот на операторот-корисник е иста 
со онаа што Операторот им ја  обезбедува на своите 
претплатници (Прилог 1, Опција 4). 
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(2) Операторот-корисник не треба да има своја ин-
фраструктура, единствено што треба да направи е ус-
лугата да ја понуди на пазарот (да ја брендира), испора-
ча и наплати. 

 
Член 15 

Самостоен битстрим пристап 
 
Самостоен битстрим или самостоен големопрода-

жен широкопојасен пристап (St-WBA – Stand-alone 
Wholesale Bitstream Access) е услуга на битстрим при-
стап што му обезбедува xDSL линија на крајниот 
претплатник при што претплатникот не плаќа месечна 
претплата на PSTN-Операторот (Public Switched 
Telephone Network). 

 
Член 16 

Нивоа на битстрим пристап понудени  
од Операторот 

(1) Операторот во референтната понуда ги наведува 
нивоата на битстрим пристап определени во член 13 на 
овој правилник што тој ќе ги обезбедува. 

(2) Агенцијата, при одобрувањето на референтната 
понуда, може да побара од Операторот да даде допол-
нително образложение за понудените нивоа на бит-
стрим пристап. 

 
Член 17 

Пристапни точки 
 
Операторот во референтната понуда ги наведува 

следните информации за неговите пристапни точки за 
соодветното ниво на битстрим пристап и тоа: 

а) бројот, адресата и капацитетот на сите комутаци-
ски центри каде што може да се реализира битстрим 
пристапот; 

б) можни ограничувања, кои се оправдани од тех-
нички аспект, за бројот на оператори кои можат да 
пристапат на секој комутациски центар. 

 
Член 18 

Технички спецификации на точки за пристап 
 
(1) Референтна понуда содржи детален опис на тех-

ничките спецификации на точките за пристап на Опе-
раторот со наведување на релевантните стандарди за: 

- електричен и физички интерфејс, 
- интерфејс за пренос; 
- интерфејс за сигнализација; 
- онаму каде што е неопходно, информации за 

функционалните капацитети кои се нудат преку интер-
фејсите. 

(2) Релевантните стандарди треба да се применат 
според следниот редослед: 

- национални стандарди; 
- стандарди на ETSI (Европски институт за стандар-

дизација во телекомуникациите) 
- препораки на ITU-T. 

III.3 Информации за битстрим пристап  
и препродажба на битстрим услуга 

 
Член 19 

Информации за мрежата 
 
Операторот во референтната понуда наведува де-

тални информации за неговата мрежа со цел операто-
рите-корисници да можат да направат ефикасен избор 
на пристапните точки на кои ќе пристапат и да го пла-
нираат развојот на нивната мрежа и услуги, а особено: 

а) архитектурата и мапа на мрежата; 
б) типот, бројот и локацијата на целата опрема што 

се користи. 
 

III.4 Информации за опремата, безбедносни проце-
дури и применливи инструкции/стандарди за нејзино  

поврзување 
 

Член 20 
Информации за опремата 

 
Операторот во референтната понуда обезбедува ин-

формации за опремата што ќе се користи за обезбеду-
вање битстрим пристап за соодветното ниво на бит-
стрим пристап, како и безбедносните процедури и при-
менливите инструкции/стандарди за нејзино поврзува-
ње. 

 
Член 21 
Дефекти 

 
(1) Операторот во својата референтна понуда треба 

да наведе рокови за отстранување на дефекти за два ви-
да на дефекти и тоа: 

а) дефекти за кои е потребно пократко време на от-
странување и нивно процентуално учество во вкупниот 
број на дефекти; и 

б) дефекти за кои е потребно подолго време на от-
странување и нивно процентуално учество во вкупниот 
број на дефекти. 

(2) Доколку дефектот се случи во просторот на 
Операторот, времето за отстранување на дефектите за 
претплатници на операторот-корисник треба да биде 
споредливо со времето за отстранување на дефекти за 
претплатници на Операторот на недискриминаторска 
основа на квартално ниво во рамки на отстапувања од 
најмногу 10% за било која страна. Операторот треба да 
води евиденција за пријавените дефекти, што треба 
особено да содржи: 

- име и презиме на корисник; 
- адреса; 
- време на пријавување на дефектот (за свои корис-

ници или за корисници на операторот-корисник);; 
- време на отстранување на дефектот; и 
- краток опис на дефектот. 
(3) Надоместокот за отстранување на дефектот це-

лосно ќе биде на товар на Операторот, освен ако се до-
каже дека операторот-корисник е одговорен за настана-
тиот дефект. 

(4) Доколку Операторот не успее да го запази рокот 
определен во референтната понуда, а операторот-ко-
рисник го отстрани дефектот на своја сметка според 
условите одредени од Операторот, соодветните трошо-
ци на истиот ќе му бидат надоместени од Операторот.  
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(5) Казните за пречекорување на рокот за поправа-
ње на дефектите ќе бидат определени од страните во 
договорот за битстрим пристап и препродажба на бит-
стрим услуга и истите најмалку треба да ја покријат 
штетата што му е нанесена на операторот-корисник 
предизвикана од дефектот или изгубената добивка од 
услугите преку битстрим пристап и препродажба на 
битстрим услуга за тој период.  

 
III.5 Склучување на договори 

 
Член 22 

Склучување на општ договор 
 
(1) Операторите склучуваат општ договор за бит-

стрим пристап или препродажба на битстрим услуга во 
рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на поднесу-
вање на барањето за склучување општ договор за бит-
стрим пристап или препродажба на битстрим услуга. 

(2) Доколку општиот договор не е склучен во рокот 
утврден во став (1) на овој член, на барање доставено 
од еден од операторите, Агенцијата постапува согласно 
Законот за електронските комуникации. 

(3) Општиот договор за битстрим пристап или пре-
продажба на битстрим услуга треба да е во согласност 
со референтната понуда одобрена од Агенцијата и За-
конот за електронските комуникации и треба да содр-
жи најмалку одредби за: 

a) правата и обврските на Операторот и операторот-
корисник; 

б) услугите и видот на колокацијата кои Операто-
рот ќе му ги обезбедува на операторот-корисник; 

в) времетраење на општиот договор кое не може да 
биде пократко од 2 години;  

г) начинот и постапката за раскинување и измена на 
општиот договор за битстрим пристап или препродаж-
ба на битстрим услуга; 

д) сите постапки за обесштетување. 
(4) Општиот договор за битстрим пристап или пре-

продажба на битстрим услуга меѓу Оператор и опера-
тор-корисник  се доставува до Агенцијата во рок од 15 
дена од денот на неговото потпишување во печатена и 
електронска форма. 

(5) Агенцијата ги објавува оние делови од општиот 
договор на својата веб страна кои не се од доверлив ка-
рактер согласно одредбите на Законот за електронски-
те комуникации, прописите донесени врз основа на не-
го и друг закон 

 
Член 23 

Склучување на посебни договори 
 
(1) Врз основа на општиот договор, операторот-ко-

рисник со Операторот склучува посебен договор за ко-
локација и посебен договор за битстрим пристап или 
препродажба на битстрим услуга. 

(2) Во посебниот договор за колокација, меѓу дру-
гото, се утврдува рокот за имплементација на колока-
ција кој не може да биде подолг од 60 работни дена. 

(3) Во посебниот договор за битстрим пристап или 
препродажба на битстрим услуга, меѓу другото, се 
утврдува рокот за имплементација на конкретниот бит-
стрим пристап или препродажба на битстрим услуга, 
кој треба да биде во согласност со одредбите од член 
12 ставови (4) и (5) од овој правилник. 

(4) Посебните договори задолжително треба да со-
држат одредби за договорна казна во случај кога Опе-
раторот не се придржува кон роковите утврдени во ста-
вот (2) и (3) на овој член. 

 
Член 24 

Предвидувања и банкарска гаранција 
 
(1) Операторот-корисник треба во барањето за 

склучување на општ договор за битстрим пристап или 
препродажба на битстрим услуга да наведе и предвиду-
вања за бројот на корисници за период од два месеци. 

(2) Операторот може да побара од операторот-ко-
рисник да му достави банкарска гаранција за период не 
подолг од два месеци, а согласно со иницијалните 
предвидувања од став (1) на овој член или бројот на те-
ковно склучени договори.“ 

 
IV.  ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ 

 
Член 25 
Извештај 

 
(1) Операторот податоците од Прилог 2 кој е соста-

вен дел на овој правилник, а кои се однесуваат на ква-
литетот на битстрим пристап и препродажба на бит-
стрим услуга, ги доставува до Агенцијата и ги објавува 
на својата веб-страна најдоцна 60 дена по истекот на 
претходниот квартал. 

(2) Операторот податоците од став (1) на овој член 
ги доставува до Агенцијата и на нејзино барање во рок 
од 30 дена од денот на приемот на барањето. 

(3) Агенцијата ја проверува точноста и вистинито-
ста на доставените податоци и за таа цел може да бара 
Операторот да и достави извештаи од направени мере-
ња и друга документација. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 26 

„Македонски Телеком” АД за електронски комуни-
кации-Скопје, како определен оператор со значителна 
пазарна моќ на релевантниот пазар за продажба на про-
изводи и услуги на големо број 8 - Пристап до услуги 
со широк опсег, треба во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. да достави до 
Агенцијата на одобрување предлог референтна понуда 
за битстрим пристап и препродажба на битстрим услу-
га усогласена со одредбите на овој правилник. 

 
Член 27 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за обезбедување на 
битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
154/2008 и 75/2010). 

 
Член 28 

Овој правилник влегува во сила со денот на негово-
то објавување во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде об-
јавен и на веб-страната на Агенцијата за електронски 
комуникации. 

 
Бр. 02-3702/1  

22 октомври 2012 година Директор, 
Скопје Робер Орданоски, с.р. 
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РЕГУЛАТРОНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3237.  

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011 и 136/2011) и член 28 став 1 од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето 
на Акционерско друштво за производство на електрич-
на енергија ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост, 
Неготино с. Дуброво - Неготино за издавање на  лицен-
ца за вршење на енергетска дејност складирање на су-
рова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива на-
менети за транспорт – складирање на мазут на седни-
цата одржана на 24.10.2012 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА СУРОВА 
НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГО-
РИВА НАМЕНЕТИ ЗА ТРАНСПОРТ – СКЛАДИРАЊЕ  

НА МАЗУТ 
 
1. На Акционерско друштво за производство на 

електрична енергија ТЕЦ НЕГОТИНО во државна 
сопственост, Неготино с. Дуброво - Неготино, му се из-
дава лиценца за вршење на енергетска дејност склади-
рање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и 
горива наменети за транспорт – складирање на мазут.   

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност Складирање на су-
рова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за врше-
ње на енергетската дејност Складирање на сурова на-
фта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети 
за транспорт – складирање на мазут“ кој што е соста-
вен дел на оваа Одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

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

 
Уп. Бр. 11-210/12  

24 октомври 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 

ПРИЛОГ 1 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛА-
ДИРАЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИ-
ВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА  

ТРАНСПОРТ – СКЛАДИРАЊЕ НА МАЗУТ 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Акционерско друштвото за производство на еле-

ктрична енергија ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопс-
твеност, Неготино с. Дуброво - Неготино, со седиште 
на ул.„Индустриска“ бб, Неготино, Република Македо-
нија.  

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата  

Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, 
биогорива и горива наменети за транспорт – складира-
ње на мазут.   

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
24 октомври 2012 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
35 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
24 октомври 2047 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 39.04.1/12 
 
7. Број на деловниот субјект - 6026796   
8. Единствен даночен број – 4019005110545 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста складирање на сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – 
складирање на мазут. 

Како складирање на сурова нафта, нафтени дерива-
ти, биогорива и горива наменети за транспорт – скла-
дирање на мазут, во смисла на оваа лиценца се смета, 
складирање на мазут во посебни резервоари за сопстве-
на потрошувака, како и за трговија со мазут.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инасталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
3 резервоара со волумен од по 20.000 м³ во сопственост 
на Акционерско друштвото за производство на еле-
ктрична енергија ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопс-
твеност, Неготино с. Дуброво - Неготино.  

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши склади-
рање на мазут, во секое време треба да ги исполнуваат 
пропишаните минимално-техничките услови за врше-
ње на дејноста 

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складира мазут, со капацитет опреде-
лен со прописите со кои се уредува складирање на су-
рова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива на-
менети за транспорт. 

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот  капацитет за складирање на   ма-
зут, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена  

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста складирање на мазут, носителот на лицен-

цата ќе ја врши во Катастарска општина Тремник.  
 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со ма-

зут; 
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- обезбеди мазут со кој врши складирање да ги ис-
полнува пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста склади-
рање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и 
горива за транспорт,  заштита на конкуренцијата, за-
штита на потрошувачите, заштита на животната среди-
на, животот и здравјето на луѓето и заштита при рабо-
та; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за  поседување на  раздвоени сме-

тки, забрана за меѓу-субвенционирање  
Носителот на лиценцата е должен : 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

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

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 
за:  

1. набавка и продажба на мазут, во текот на изве-
штајна година, презентирани согласно Табелата 1, која 
е составен дел на оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди, 
и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца,  

3. превземени мерки во текот на извештајна година, 
за: 

- заштита на опремата и објектите од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејно-
ста; 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли.  

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; 

8. бизнис план за тековната година 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаји за набавка и продажба на мазут, презентирани 
согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лицен-
ца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.  



 Стр. 80 - Бр. 132                                                                                  26 октомври 2012 
 
 



26 октомври  2012  Бр. 132 - Стр. 81 
 
 
3238. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Зако-
нот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр.16/2011 
и 136/2011), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот си-
стем за продажба на природен гас на тарифни потро-
шувачи (“Службен весник на РМ” бр.94/2005, 43/2010, 
9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата 
за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – 
Скопје, за определување на продажна цена на приро-
ден гас за тарифни потрошувачи  приклучени на систе-
мот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, 
за месец октомври 2012 година, на седницата одржана 
на 24 октомври 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 
ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-
ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ЗА  

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-

војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енер-
гетските дејности дистрибуција на природен гас, упра-
вување со системот за дистрибуција на природен гас и 
снабдување со природен гас на тарифните потрошува-
чи приклучени на системот за дистрибуција на приро-
ден гас, продажната цена на природниот гас за месец 
октомври 2012 година, се утврдува да изнесува 33,2460 
ден/nm3. 

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 
на овој член, содржани се: 

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас за месец 
октомври 2012 година, во износ од 28,7977 ден/nm3 и 
цена за услугата снабдување на тарифните потрошува-
чи непосредно приклучени на системот за пренос на 
природен гас, во износ од 0,1392 ден/nm3, утврдени со 
Одлуката за определување продажна цена на природен 
гас за месец октомври 2012 година  (“Службен весник 
на РМ” бр. 127/12); 

2.2 Цената за услугата пренос и управување со си-
стемот за пренос на природен гас, во износ од 1,1753 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување про-
дажна цена на природен гас за месец октомври 2012 го-
дина („Службен весник на РМ” бр. 127/12); 

2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција 
на природен гас, управување со системот за дистрибу-
ција на природен гас и снабдување со природен гас на 
тарифните потрошувачи приклучени на системот за ди-
стрибуција на природен гас, во износ од 3,1338 
ден/nm3 , утврдени со Одлуката за одобрување на це-
ната за регулиран период за вршење на дејностите ди-
стрибуција на природен гас, управување со системот за 
дистрибуција на природен гас и снабдување со приро-

ден гас на тарифните потрошувачи приклучени на си-
стемот за дистрибуција на природен гас („Службен 
весник на РМ“ бр. 185/11).  

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е прес-
метена без данок на додадена вредност. 

 
Член 2 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување. 

 
Член 3 

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

           
 
УП. Бр. 08-233/12  

24 октомври 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО СИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА 

3239. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011 и 26/2012) и член 92 став 9 од Пра-
вилникот за содржината и начинот на осдтварување на 
правата и обврските од задолжителното здравствено 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 54/2012),  Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија на седницата 
одржана на 9 октомври 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ТА-
РИФНИКОТ ЗА  ДОКОМПЛЕТИРАЊЕ НА БАРА-
ЊАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

СО ПОДАТОЦИ ОД ДРУГИ СУБЈЕКТИ 
 

Член 1 
Тарифникот за  докомплетирање на барањата за ос-

тварување на право од задолжително здравствено оси-
гурување со податоци од други субјекти  објавен во 
„Службен весник на Република Македонија“ број 5 од 
12.1.2012 година престанува да важи.   

 
Член 2 

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

 
Бр. 02-18500/16 Управен одбор 

9 октомври 2012 година Претседател,  
Скопје Елена Трпковска, с.р. 
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КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 
3240. 

Врз основа на член 32 став 5 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, член 203, 205 став 3, 206 и 210 став 1 
од Закон за работните односи (Пречистен текст-”Служ-
бен весник на РМ” бр. 52/2012) член 3 од Општиот ко-
лективен договор за приватниот сектор од областа на 
стопанството (Пречистен текст-”Службен весник на 
РМ” бр. 84/2010), Самостоен Синдикат на работниците 
од енергетика и стопанството на Македонија и Здруже-
нието за енергетика од приватниот сектор на Организа-
цијата на работодавачите на Македонија, склучуваат 

 
К О Л Е К Т И В Е Н  Д О Г О В О Р  

ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
 

I  ОПШТИ ОДРЕДБИ  
Член 1 

Со овој колективен договор се уредуваат и доуреду-
ваат правата, обврските и одговорностите на потписни-
ците на овој колективен договор (во понатамошниот 
текст: Договор), во согласност со закон и други пропи-
си, правните правила со кои се доуредува склучување-
то, содржината, престанокот на работниот однос и дру-
ги прашања од работните односи или во врска со ра-
ботните односи, како и начинот и постапката за реша-
вање на меѓусебните спорови. 

 
Член 2 

Овој Договор се применува непосредно и неговите 
одредби се задолжителни за страните кои го склучиле. 

 
Член 3 

Овој Договор важи за сите работници и работодава-
чи од областа на дејностите снабдување, дистрибуција 
и производство на електрична енергија, топлинска 
енергија и нафтени деривати според Националната кла-
сификација на дејности на Република Македонија. 

 
Член 4 

Со колективен договор на ниво на работодавач, мо-
жат да се утврдат и други права и обврски покрај утвр-
дените со закон, Општиот колективен договор за при-
ватниот сектор од областа на стопанството и овој Коле-
ктивен договор.  

Со колективен договор на ниво на работодавач мо-
жат да се утврдат поголеми права од оние утврдени со 
закон и/или со овој колективен договор.   

Член 5 
Изразите употребени во овој Договор го имаат 

следното значење: 
1. “Синдикат” е Самостоен Синдикат на работници-

те од енергетика и стопанството на Македонија. 
2. “Работен однос” е договорен однос меѓу работ-

никот и работодавачот во кој работникот доброволно 
се вклучува во организираниот процес на работа кај ра-
ботодавачот, за плата и други примања, лично и непре-
кинато ја извршува работата според упатствата и под 
надзор на работодавачот. 

3. ,,Работник,, е секое физичко лице кое е во рабо-
тен однос врз основа на склучен договор за вработува-
ње. 

4. ,,Работодавач,, е правно и/или физичко лице кое 
вработува работници врз основа на договор за вработу-
вање. 

 
Член 6 

Во случај на дискриминација согласно членот 6 од 
ЗРО кандидатот за вработување или работникот имаат 
право да бараат надомест на штета согласно со Законот 
за облигациони односи. 

II ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
 

Член 7 
Со потпишување на договорот за вработување, се 

заснова работен однос помеѓу работникот и работода-
вачот. 

Договорот за вработување работникот го потпишу-
ва лично, а во име на работодавачот договорот го пот-
пишува застапникот по закон на правниот субјект, за-
пишан во соодветниот регистар или претставник овла-
стен од него. 

 
Член 8 

Договорот за вработување се смета за склучен кога 
ќе го потпишат работникот и работодавачот, а правата 
од работен однос почнуваат да се остваруваат од денот 
утврден за отпочнување со работа во договорот за вра-
ботување.  

 
1. Посебни услови за засновање на работен однос 

 
Член 9 

Посебните услови можат да се предвидат како ус-
лов за вработување само ако се неопходни за извршу-
вање на работите на одредено работно место. 

Како посебни услови за вработување можат да се 
предвидат, особено: стручната подготовка, посебни 
знаења и способности за извршување на соодветни ра-
боти, работно искуство, психофизички и физички спо-
собности, положен посебен стручен испит, положен 
возачки испит од определена категорија, познавање на 
странски јазик, познавање на информатичка технологи-
ја и други специфични услови утврдени во колективен 
договор на ниво на работодавач или акт на работодава-
чот.      

Како посебни услови за засновање на работен од-
нос не можат да се утврди полот, возраста, расата, боја 
на кожата, религиозното политичкото и друго убедува-
ње освен ако со посебни прописи не е поинаку опреде-
лено. 

За извршување на работи на работни места за кои 
како посебен услов не се бара стручна подготовка или 
друг вид на способност не може како посебен услов да 
се утврдува работното искуство. 

Начинот и постапката за проверка на способноста, 
кога тоа е утврдено како посебен услов за засновање на 
работен однос, се регулира во колективен договор на 
ниво на работодавач или акт на работодавач.           

 
2. Пробна работа, приправнички и 

волонтерски стаж  
Член 10 

При склучувањето на договорот за вработување ра-
ботникот и работодавачот може да се договорат за 
пробна работа. 

Приправничкиот стаж се утврдува во различно вре-
метраење согласно колективниот договор на ниво на 
работодавач. 

 
3. Обврски на работникот 

 
Член 11 

Работникот е должен совесно да ја извршува своја-
та работа на работното место за кое што склучил дого-
вор за вработување, во време и на место, кои што се 
определени за извршување на работата, почитувајќи ја 
организацијата на работата и деловната активност на 
работодавачот. 

Работникот ја изведува работата во обем и на начин 
според технолошките стандарди на видот на работата 
на работното место и според упатства и насоки на 
претпоставениот овластен работник од работодавачот. 
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Член 12 
Работникот има право да одбие да работи ако му се 

заканува непосредна опасност по животот или здравје-
то, поради неспроведување на мерките за безбедност 
на здравје при работа. 

Во случај работникот да одбие да работи согласно 
со претходниот став должен е писмено да го извести 
работодавачот и претставникот на работниците за без-
бедност и здравје при работа за причините поради кои 
одбива да работи. 

До колку работодавачот смета дека во работата не 
постои опасност по животот и здравјето на работникот 
и дека прекинот на работа е неоснован, должен е пис-
мено да го извести работникот, а копија од известува-
њето да достави до инспекторот на труд. 

 
4. Обврска на работодавачот  

Член 13 
Работодавачот во врска со вршењето на работа на 

работникот, ги има следните обврски: 
1. Да му обезбеди работа која е договорена во дого-

ворот за вработување; 
2. Да му ги обезбеди сите потребни средства и ра-

ботен материјал, за да може непречено да ги исполнува 
своите обврски и да му овозможи слободен пристап до 
деловните простории; 

3. Да му обезбеди плата за извршената работа; 
4. Да му обезбеди услови за безбедност за животот 

и здравјето на работниците во согласност со посебните 
прописи за заштита за работа; 

5. Да ја почитува и штити личноста и достоинство-
то на работникот, како и да ја штити приватноста на 
работикот; 

6. Да обезбеди ниту еден работник да не биде жртва 
на вознемирување и полово вознемирување; 

7. Да обезбеди заштита на личните податоци за ра-
ботникот и личните податоци на кандидатите за врабо-
тување; 

При склучување договор за вработување на делов-
ни лица - менаџерски договор условите ќе се договорат 
помеѓу менаџерите и Управниот одбор, односно Над-
зорниот одбор. 

Обрска на работодавачот е на работникот да му ги 
обезбеди сите други права кои произлегуваат од работ-
ниот однос, согласно Законот за работни односи, Оп-
штиот колективен договор за приватниот сектор од об-
ласта на стопанството и овој Колективен договор. 

 
III.  РАБОТНО ВРЕМЕ 

 
Член 14 

Работното време не може да изнесува повеќе од 40 
часа неделно. 

Работната недела  по правило трае 5 работни дена. 
Со колективен договор на ниво на работодавач сог-

ласно со закон може да се утврди пократко неделно ра-
ботно време од 40 часа. 

Со одлука од претходниот став се утврдуваат усло-
вите и деловите од работниот процес на работодавачот 
за кои се скратува работното време. 

Работното време од став 3 на овој член се смета за 
полно работно време. 

 
Член 15 

На работник кој работи на особено тешки, напорни 
и работи штетни по здравјето, кои штетно влијаат врз 
неговото здравје односно работната способност и не 
може во целост да се отстранат или да се попречат со 
примена на заштитни мерки, работното време му се 
скратува сразмерно со штетното влијание врз неговото 
здравје, односно работна способност во согласност со  
закон и колективен договор. 

Со колективен договор на ниво на работодавач се 
утврдуваат условите за работа потешки од нормалните 
за одделни работни места кај работодавачот. Елементи 
за потешки услови за работа кои задолжително мора да 
се земат предвид се следниве: 

- влијание на околината (клима, врева, вибрации, 
зрачење, влага, штетни гасови, биолошки влијанија и 
др); 

- физички и психички оптоварувања (оптоварување 
на сетилата, тешки физички напори со можни последи-
ци за здравјето, работа со нечисти материи и др); 

- опасност по здравјето и животот на работното ме-
сто (опасност од алатите или предметите на трудот, од 
транспортните средства и средствата на јавниот соо-
браќај, опасности од паѓање, електрична струја, од за-
трупување, експлозија, жешки и вжарени предмети или 
материи, нагризувачки материјали и др.). 

 
Член 16 

Кога тоа го бара природата на дејноста односно ра-
ботата и работните задачи и организацијата на работа-
та, подобро користење на средствата за работа, пораци-
оналното користење на работното време и извршување 
на определени работи и задачи со утврдени рокови, 
одржување и ремонт, изготвување на пресметки и ана-
лизи, спазување на одредени рокови во интерес на ра-
ботодавачот, овластениот работник му предлага на ра-
ботоводниот орган да донесе одлука за прераспределба 
на работното време. 

Прераспределбата на работното време се врши така 
што во определени временски периоди во текот на го-
дината, работното време да биде подолго од осум часа 
дневно, а во останатиот период пократко од осум часа 
дневно, со тоа што вкупното работно време на работ-
никот во просек да не биде подолго од 40 часа во ра-
ботната недела во текот на годината, а да се обез-беди 
соодветен одмор на работникот помеѓу работните де-
нови кој не може да биде пократок од 12 часа. 

Како полно работно време од осум работни часа се 
смета и  работно време, пократко од осум часа, а по-
долго од четири часа, утврдено во член 17 од овој До-
говор. 

Прераспределбата на работното време во писмена 
одлука ја донесува работодавачот, односно овластени-
от работник. 

 
Член 17 

За работните места кај кои постои поголема опас-
ност од повреди или здравствени оштетувања, со коле-
ктивен договор на ниво на работодавач, или со акт на 
работодавачот, полното работно време може да трае 
помалку од 36 часа неделно. 

 
Член 18 

Почетокот и крајот на работното време, вклучувај-
ќи ги паузите и останатите услови за искористување на 
полното работно време во работната недела се утврду-
ва со акт на работодавачот. 

Дневното работно време не може да се менува во 
текот на работниот ден. 

 
Член 19 

Синдикатот има право на увид во евиденцијата во 
врска со користењето на полното работно  време вкуп-
но и поединечно за секој работник. 

 
Прекувремена работа 

 
Член 20 

Работа преку полното работно време (прекувремена 
работа) се воведува: 
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- во случај на исклучиво зголемување на обемот на 
работа; 

- во случај кога е потребно продолжување на делов-
ниот односно производниот процес; 

- во случај кога треба да се отстрани оштетување на 
средствата за работа за да не дојде до прекин на работ-
ниот процес; 

- во случај кога е потребно да се обезбеди  безбед-
ност на луѓето, имотот и прометот; 

и во други случаи на завршување на итни и неод-
ложни работи чие извршување не трпи одлагање. 

Во случаите предвидени во ставот 1 на овој член, 
работникот по завршувањето на работното време оста-
нува на работа, а ако заминал од работа, треба да се 
врати на работното место. 

Работа подолга од полното работно време, се вове-
дува со одлука или усмен налог од работодавачот или 
друго лице/а овластено/и од нив. Одлуката се донесува 
во писмена форма, а во случај на усмен налог истиот 
во рок од 3 дена се потврдува со писмена одлука. 

Прекувремената работа може да трае најмногу  8 
часа неделно односно 190 часа годишно. 

Максимална прекувремена работа може да се утвр-
ди поинаку во колективен договор на ниво на работо-
давач.  Дополнително работење во случај на несреќа 

 
Член  21 

Во случај на природна несреќа предизвикана од ви-
ша сила и други несреќни случаи  како што се  хава-
рии, дефекти и друго, или пак ако таква несреќа се оче-
кува, работникот е должен да работи преку потполното 
работно време се додека е неопходно да се спасат чо-
вечките животи, да се заштити здравјето на луѓето или 
да се спречи непоправлива материјална штета.  

 
Ноќна работа 

 
Член 22 

Ноќна работа се смета работење во ноќно време. 
Ноќно време е период помеѓу  22:00 часот и 06:00 ча-
сот наредниот ден. 

Пред воведувањето на ноќната работа која се врши 
со работници кои редовно работат ноќе работодавачот 
е должен најмалку еднаш годишно да се консултира со 
репрезентативниот синдикат во поглед на:         

- времето кое се смета за ноќна работа; 
- облиците на ноќното работење; 
- мерките за заштита при работа и мерките за соци-

јална заштита. 
Работодавачот е должен на работниците од став 2, 

кои работат ноќе да им обезбеди: подолг одмор, соод-
ветна храна, обезбеден превоз, стручно раководство на 
работниот процес и вонреден лекарски преглед. 

Работодавачот кој користи редовно работници за 
ноќна работа е должен да ја извести инспекцијата на 
трудот. 

Работното време на работникот кој работи ноќно 
време не смее да трае просечно повеќе од 8 часа на се-
кои 24 часа. 

 
IV. ОДМОРИ И ОТСУСТВА 

 
Член 23 

Помеѓу два последователни работни денови работ-
никот има право на дневен одмор од најмалку 12 часа 
непрекинато во текот на 24 часа.  

 
Член  24 

Работникот има право на неделен одмор од најмал-
ку 24 часа непрекинато, плус 12 часа  дневен одмор од 
член 23 на овој договор. 

Ден на неделен одмор по правило е недела или друг 
ден во неделата. 

Деновите на неделниот одмор на работниците кои 
работаат во смени, се утврдува со распоред. 

 
Член  25 

Работникот има право на годишен одмор согласно 
закон, Општиот Колективен договор за приватниот се-
ктор од областа на стопанството и овој Колективен До-
говор. 

Траењето на годишниот одмор над законски утвр-
дените 20 работни дена се определува врз основа на 
критериуми утврдени во колективен договор на ниво 
на работодавач. 

Работник кој за првпат заснова работен однос, се 
стекнува со правото на цел годишен одмор, кога ќе ос-
твари непрекината работа од најмалку шест месеци, без 
оглед на тоа дали работникот работи полно работно 
време или пократко работно време од полното. 

 
Платен одмор  

Член 26 
Работникот има право на платен одмор заради лич-

ни и семејни околности до 7 работни дена во текот на 
календарската година во следните случаи: 

- за склучување на брак......................................3 дена 
- за склучување брак на дете..............................2 дена 
- за раѓање или посвојување дете......................2 дена 
- за смрт на сопружник или дете.......................5 дена 
- за смрт на родител, брат, сестра......................2 дена 
- за смрт на родител на сопружник ..................2 дена 
- за смрт на дедо или баба....................................1 ден 
- за елементарни непогоди.................................3 дена 
- за полагање на стручен испит или  
  друг испит за потребите на работодавачот....3 дена 
Право на два последователни работни денови за да-

вање крв доброволниот дарител го користи во денот 
кога дава крв и наредниот ден. 

Во случај на давање крв во неработен ден, дарите-
лот има право на 2 последователни слободни работни 
дена. 

Со колективен договор на ниво на работодавач мо-
жат да се утврдат и други случаи за платено отсуство 
од работа. 

 
Привремен принуден одмор 

 
Член 27 

Во услови и околности на целосно или делумно 
престанување на производниот процес од деловни при-
чини или намалување на обемот на работата во одреде-
ни организациски делови, односно работа кај работода-
вачот, работниците од тие организациски делови се 
упатуваат на привремен принуден одмор (во поната-
мошниот текст ППО). 

Синдикалниот претставник не може да биде упатен 
на ППО. 

 
Член 28 

Одлука за организирање на ППО донесува органот 
на управување во друштвото. 

Овластен работник од работодавачот го определува 
организацискиот дел и делот на производниот процес 
односно работата во која се исполнети условите и 
околностите за организирање на ППО и времетраење-
то на организирањето на ППО со изготвена програма 
претходно разгледана од Синдикалната организација 
кај работодавачот и добиено мислење од неа. 

 
Врз основа на одлуката на органот на управување 

за организирање на ППО, овластен работник кај рабо-
тодавачот изготвува план за спроведување на ППО, и 
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со решение поединечно ги определува работниците 
кои се упатуваат на ППО и ја определува должината на 
тој одмор. 

Приговорот поднесен против решението за упатува-
ње на работникот на ППО не го задржува извршување-
то на решението. 

По престанување на условите и околностите, овла-
стениот работник со одлука утврдува дека престанала 
потребата за организирање на ППО во соодветниот ор-
ганизациски дел односно технолошко-техничкиот про-
изводен процес и дека се создадени услови за редовно 
одвивање на работата.  

Член 29 
На работните места каде што процесот на произ-

водството и работата го дозволуваат тоа, се врши наиз-
менично упатување и враќање на работниците на ППО 
при што се обезбедува сигурноста на објектите и по-
стројките и квалитетот на работата. 

 
Член 30 

Упатувањето на работниците на ППО може да трае 
3 месеци во текот на една календарска година. 

 
Член 31 

Синдикатот има право да бара информации за при-
менување на одлуката за упатување на ППО и нејзино-
то спроведување. 

 
V. ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА 

 
1. Плата 

 
Член 32 

Работникот има право на плата. 
Платата на работникот за работа со полно работно 

време не може да биде пониска од пресметковна вред-
ност за единица коефициент (досегашна најниската 
плата) утврдена со овој колективен договор. 

Платата е составена од: 
а) основна плата; 
б) дел од плата за работна успешност  
в) дел за деловна успешност и 
в) додатоци. 
Пресметковна вредност за единица коефициент за 

најнизок степен на сложеност за полно работно време 
и полн учинок изнесува 10.050,00 ден.  

Член 33 
При утврдување на пресметковна вредност за еди-

ница коефициент за најнизок степен на сложеност ќе се 
поаѓа особено од: трошоците на живот, економските 
можности, општото ниво на платите на дејност, нивото 
на продуктивноста, економичноста, рентабилноста, со-
цијалните давања и други економски и социјални фа-
ктори. 

Пресметковна вредност за единица коефициент за 
најнизок степен на сложеност ја утврдуваат и објавува-
ат потписниците на колективниот договор најмалку ед-
наш годишно, но не подоцна од 31.01. во тековната го-
дина, односно по секое усогласување.  

Член 34 
Работодавачот кај кого настанале потешкотии во 

работењето врз основа на изготвена програма со која се 
обезбедува надминување на настанатите проблеми, а 
со согласност од Синдикалната организација кај рабо-
тодавачот  може да утврди отстапување од пресметков-
на вредност за единица коефициент за најнизок степен 
на сложеност утврдена  во член  32 од овој Колективен 
договор, со тоа што намалувањето на пресметковна 
вредност за единица коефициент за најнизок степен на 
сложеност не може да изнесува повеќе од 20% и не мо-
же да трае подолго од 6 месеци. 

а) Основна плата 
 

Член 35 
Основната плата се определува земајќи ги предвид 

барањата на работното место (стручна подготовка, 
стекнати вештини, сложеноста и одговорноста на ра-
ботното место), а се утврдува така што износот на 
пресметковна вредност за единица коефициент за нај-
низок степен на сложеност се множи со коефициентот 
на степенот на сложеноста на одделна група на работи 
на која припаѓа работното место на кое работникот ра-
боти согласно договорот за вработување. 

Групите се утврдуваат со колективен договор на 
ниво на работодавач или акт на ниво на работодавач. 

Основната плата на работникот за полно работно 
време, нормален учинок и нормални услови за работа 
се утврдува со договорот за вработување, и не може да 
биде пониска од пресметковна вредност за единица ко-
ефициент за најнизок степен на сложеност утврдена со 
овој колективен договор. 

За нормални услови на работа се сметаат условите 
во кои претежно се извршува работата, без посебни 
физички и психички напрегања, влијанија на средина-
та, опасност од повреди и други оптоварувања,  поте-
шки од нормалните.  

 
Член 36 

Основната плата се пресметува и исплатува како 
месечна плата согласно на исплатниот период утврден 
во закон. 

Со колективен договор на ниво на работодавач, ра-
ботодавачот и синдикатот можат да утврдат и неделна 
плата која се пресметува и исплатува со истекот на ра-
ботната недела. 

 
б) Дел за работна успешност 

 
Член 37 

Критериуми и мерила за утврдување  на работната 
успешност се: обем, квалитет, креативност и инвентив-
ност, остварена продуктивност, економичност, заштеди 
во процесот на работење, ефикасност и користење на 
средствата за работа и работното време и други крите-
риуми утврдени во колективниот договор на ниво на 
работодавач и друг акт на работодавачот.  

Работната успешност се мери, односно проценува 
за поединци или групи на работници според однапред 
утврдени критериуми и мерила. 

Резултатите од работењето на работникот согласно 
со претходниот став ги утврдува, односно оценува ра-
ботникот кој го води и организира процесот на работа. 

Доколку работникот не ги достигнува работните ре-
зултати од причини што не зависат од работникот, има 
право на  100% од основната плата. 

 
Член 38 

Во случај кога повеќе од 30% од работниците не ги 
исполнуваат утврдените норми и нормативи, синдика-
тот може да покрене иницијатива за нивно преиспиту-
вање. 

 
Член 39 

Дел од платата врз основа на работна успешност се 
пресметува и исплатува заедно со основната плата или 
во друг термин кој е поповолен за работодавачот. 

 
в) Дел за деловна успешност 

 
Член 40 

На работникот може да му се исплати и дел врз ос-
нова  на деловна успешност на работодавачот.  
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г) Додатоци на плата 
 

Член 41 
Основната плата за одделни работни места се зголе-

мува кога работникот работи во услови потешки од 
нормалните за определено работно место, а особено: 

- работни задачи во чие извршување работникот по-
стојано е изложен на неповолните влијанија на околи-
ната (чад, саѓе, топол пепел, прашина, влага, високи, 
односно ниски температури, врева, блескава вештачка 
светлина, работа во темни простории или во простории 
со несоодветно обоено светло); 

- при работни задачи во кои согласно со прописите 
работникот постојано употребува заштитни средства 
како што се: заштитни чевли, гас маски, маски против 
прав, уреди за доведување свеж воздух или други за-
штитни средства; 

- работи при кои работникот е изложен на посебни 
опасности (пожар, вода, експлозија). 

Со колективен договор на ниво на работодавач се 
утврдуваат потешките услови за работа од нормалните 
за одделни работни места и износот на зголемувањето 
врз таа основа не зависи од висината на платата на ра-
ботникот, туку се утврдува во единствен износ за сите 
работници што работат во тие потешки услови на рабо-
та. 

 
Член 42 

Основната плата на работникот се зголемува  по час 
најмалку за: 

- за прекувремена работа                         35%  
- за работа ноќе                                        35% 
- за работа во три  смени                             5%    
- за работа во ден на неделен одмор       50%             
За работа во денови на празници и неработни дено-

ви утврдени со закон, работникот има право на надо-
мест на платата што му припаѓа кога во тие денови не 
работи и плата за поминатите часови на работа зголе-
мена за 50%. 

Додатоците не се исклучуваат меѓусебно. 
Правото на зголемен надоместок врз основа на ра-

бота во три смени работникот го остварува само за 
ефективно поминато работно време во смени. 

Со колективен договор на ниво на работодавач мо-
жат да се регулираат и други основи за зголемување на 
основната плата. 

 
Член 43 

Основната плата на работникот се зголемува за нај-
малку  0,5%  за секоја година работен стаж.  

 
Член 44 

Платата на членовите на органите на управување и 
работниците со посебни овластувања и одговорности 
утврдени со Статутот или друг акт на работодавачот, ја 
определува органот што ги избрал, во согласност со 
актот на работодавачот. 

 
Член 45 

Инвалид на трудот има право на работа со скратено 
работно време, односно вработување на друга соодвет-
на работа, професионална рехабилитација, како и пра-
во на соодветен паричен надоместок во врска со кори-
стењето на тие права, во согласност со прописите за 
пензиско-инвалидско осигурување, со овој  Колективен 
договор  односно на ниво на работодавач.  

 
Член 46 

Пресметковна вредност за единица коефициент за 
најнизок степен на сложеност на работник кој е 5 годи-
ни пред исполнување на условите за пензија, а е распо-
реден на помалку вреднувано работно место, не може 

да биде помала од платата што ја примал пред распоре-
дувањето, валоризирана за тековниот пораст на плати-
те кај работодавачот.  

а) Надоместоци на плата 
 

Член 47 
Работодавачот на работникот му исплатува надо-

мест на плата за време на: 
- боледување (за време на привремена неспособ-

ност за работа); 
- годишен одмор; 
- платен вонреден одмор; 
- прекин на работниот процес од причини од страна 

на работодавачот; 
- празници и неработни денови утврдени со закон 

или друг пропис; 
- слободни денови од работа; 
- дообразование, стручно оспособување и преквали-

фикација, односно доквалификација согласно со потре-
бите на работодавачот; 

- синдикално образование; 
- за време на отказен рок и  
- други случаи утврдени со колективен договор на 

ниво на работодавач.  
Во случаите од претходниот став на работникот му 

припаѓа надоместок на плата во висина од неговата 
просечна плата од последните 12 месеци доколку со за-
кон поинаку  не е определено. 

Доколку работникот не примал плата во тој период, 
му припаѓа надомест во висина на пресметковна вред-
ност за единица коефициент за најнизок степен на сло-
женост утврдена во овој Колективен договор. 

 
Член 48 

Работникот има право на надомест на плата врз ос-
нова на придонесот од иновации, рационализации и 
други видови творештва, за потребите на работодава-
чот, кој се  утврдува со договор склучен меѓу работни-
кот и работодавачот. 

Работодавачот и синдикатот можат да утврдат кри-
териуми за утврдување на висината на надоместокот 
врз оваа основа со колективниот договор на ниво на ра-
ботодавач. 

 
Член 49 

За време на приправничкиот стаж и пробна работа 
на работникот му припаѓа плата најмалку 80% од пла-
тата предвидена за работното место за кое се оспособу-
ва. 

 
Член 50 

Работниците што се упатуваат на привремен прину-
ден одмор имаат право на надомест на плата во висина 
од најмалку 70% што ја оствариле во претходниот ме-
сец пред да бидат упатени на ППО, за период до 3 ме-
сеци во тековната година. 

Надоместокот од став 1 на овој член се валоризира 
со просечниот пораст на платите кај работодавачот. 

Работниците од став 1 на овој член додека се наоѓа-
ат на ППО немаат право на регрес за исхрана и трошо-
ци за превоз. 

 
Член 51 

За време на времена неспособност за работа поради 
болест до 7 дена работникот има право на надоместок 
на плата во висина од 70%, до 15 дена почнувајќи од 
првиот ден на боледување од 80% и над 15 дена за сите 
денови од  90% од основицата утврдена со закон. 

За време на времена неспособност за работа поради 
повреда на работа и професионално заболување работ-
никот има право на надоместок на плата во висина на 
неговата плата исплатена во претходниот месец.  
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Член 52 
За време на штрајк кој е организиран заради повре-

дени права на работниците уредени со закон, колекти-
вен договор и со договорот за вработување: неисплате-
на плата, неплатени придонеси и надоместоци, непот-
пишување на колективен договор и необезбедени усло-
ви за работа,  работодавачот на работникот му исплату-
ва  надоместок на плата во висина од 60% од основната 
плата на работникот, за време од 5 работни дена.  

 
2. Надоместување на трошоците поврзани 

со работата 
 

Член 53 
Работникот има право и на надомест на трошоците 

поврзани со работа утврдени со закон и колективен до-
говор и тоа: 

- дневници за службени патувања во земјата во ви-
сина од 8% од основицата и тоа: 

 
1. Дневници во полн износ 

 
а) за секои 24 часа поминати на службен пат 
б) за остатокот на времето подолго од 12 часа, кога 

службеното патување траело повеќе од 1 ден 
в) кога службеното патување траело подолго од 12 

часа, а пократко од 24 часа 
 
2. Половина дневница 
 
а) ако патувањето траело повеќе од 8 часа, а помал-

ку од 12 часа, како и за остатокот од времето поминато 
на пат подолго од 8 часа, а пократко од 12 часа, кога 
патувањето траело повеќе од 1 ден 

- дневници за службени патувања во странство сог-
ласно Уредбата за издатоците за службен пат и селид-
би во странство што на органите на управата им се 
признаваат во тековни трошоци 

- теренски додаток во земјата, за работа на терен 
надвор од седиштето на работодавачот, во зависност од 
обезбедените услови за престој на работникот на терен 
(сместување, исхрана и др.) во висина утврдена со ко-
лективен договор на ниво на работодавач 

- надомест за одвоен живот од семејството, во виси-
на утврдена со колективен договор на ниво на работо-
давач, но не помалку од 60% од основицата 

- правото на надомест за одвоен живот се користи 
во целост, само во случај кога нема организирано сме-
стување и исхрана 

- надоместокот за одвоен живот се исплаќа во слу-
чај кога работникот е распореден, односно упатен на 
работа надвор од седиштето на работодавачот или над-
вор од местото на постојаното живеалиште 

- надомест на трошоци за користење на сопствен 
автомобил за потребите на работодавачот во висина од 
30% од цената на литар гориво што го користи автомо-
билот за секој поминат километар 

- надомест на трошоците за селидба за потребите на 
работодавачот, во висина на реално направените тро-
шоци. 

Покрај надоместоците од став 1 на овој член сог-
ласно колективен договор, на работникот му се испла-
тува и надоместок за: 

- регрес за годишен одмор во висина која изнесува 
80% од основицата, а најмногу 100% од основицата 

- јубилејна награда за најмалку 10, 20, 30 години 
непрекината работа кај ист работодавач во висина 
утврдена со колективен договор на ниво на работода-
вач. 

Работодавачот може на работникот да му исплати и 
новогодишен надоместок во висина која изнесува нај-
малку 50% од основицата. 

Работодавачот може на работникот да му исплати и 
13-та плата, доколку за тоа постојат услови и можности 
кај работодавачот. 

Работодавачот на свој трошок на работникот може 
да организира исхрана за време на работа. Трошоците 
за исхрана може да изнесуваат најмногу до 20% од 
просечната нето плата по работник исплатена во прет-
ходната година. 

Основицата за пресметување на надоместоците на 
работникот претставува просечната месечна нето плата 
по работник во Република Македонија исплатена во 
последните три месеци. 

На работникот му се исплаќаат и други надоместо-
ци согласно колективниот договор на ниво на работо-
давач. 

 
Член 54 

Работникот има право на отпремнина при замину-
вање во пензија во висина на најмалку 2 просечни ме-
сечни нето плати исплатени во последните 3 месеци на  
ниво на Република Македонија. 

 
Член 55 

Во случај на смрт на работникот, на семејството му 
се исплаќа еднократна парична помош во висина од 3 
просечни месечни нето плати исплатени во државата 
во последните 3 месеци. 

Во случај на смрт на член од потесното семејство 
на работникот му се исплатува помош во висина на 2 
просечни месечни нето плати исплатени во Република-
та во последните 3 месеци. 

Под потесно семејство на работникот во смисла на 
став 2 од овој член се подразбира брачниот другар, де-
цата на работникот и лица што ги издржува врз основа 
на закон. 

 
Член 56 

За  непрекинато боледување подолго од 6 месеци,  
поради повреда на работа или професионално заболу-
вање на работникот му се исплатува еднократна помош 
во висина од 1 просечна месечна нето плата исплатена 
во Републиката во претходните 3 месеци. 

 
Член 57 

Во случај на потешки последици од елементарни 
непогоди на работникот му се исплатува надомест од 
најмалку 1 просечна месечна нето плата во Република 
Македонија.  

 
VI. НАДОМЕСТ НА ШТЕТА 

 
Член 58 

Со колективен договор на ниво на работодавач, се 
определуваат случаи на штетни дејствија на работни-
кот за кои се утврдува висината на паушалното обе-
штетување, како и начинот и условите за намалување 
или простување на плаќањето на обештетувањето. 

 
VII. НАЧИНИ НА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА 

НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
 

Член 59 
Договорот за вработување престанува да важи во 

следните случаи: 
1. Со изминување на времето за кое што бил склу-

чен; 
2. Со смрт на работникот; 
3. Поради престанување на правниот субјективитет 

на работодавачот согласно со закон; 
4. Спогодбено раскинување 
5. Поради престанување на потребата од вршење на 

одредени работи од деловни причини; 
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6. Со исполнување на законски услови за пензиони-
рање; 

7. Поради утврдена трајна неспособност за работа 
на работникот; 

8. Ако со правосилна одлука му е изречена казна за-
твор, забрана на вршење определени работи од работен 
однос и воспитна заштитна или безбедоносна мерка 
поради кои не може да работи подолго од шест месеци. 

9. Со отказ од страна на работникот; 
10. Со отказ од страна на работодавачот. 
 

1. Откажување на Договор за вработување од страна 
на работникот 

 
Член 60 

Работникот може да го откаже договорот за врабо-
тување ако писмено изјави дека сака да го откаже дого-
ворот за вработување. 

Ако работникот го откаже договорот за вработува-
ње, отказниот рок е  еден месец. 

Отказниот рок започнува да тече наредниот ден од 
денот по врачување на одлуката за отказ на договорот 
за вработување. 

Работникот кој го откажал договорот за вработува-
ње должен е да ја врати опремата со која е задолжен, 
службената легитимација и да ги подмири паричните и 
други обврски кон работодавачот ако ги има. 

 
2. Откажување на договорот за вработување 

со отказ од страна на работодавачот 
 

Член 61 
Работодавачот  може да му го откаже договорот за 

вработување со отказ на работникот, поради кршење 
на работната дисциплина или поради неисполнување 
на обврските од работата или причини на вина (лична 
причина од страна на работникот) доколку кршењето 
на работната дисциплина или неисполнувањето на об-
врските од работа е утврдена со посебна постапка (сос-
лушување на сторителот, на сведоци и изведување на 
докази).  

Член 62 
Работодавачот  може да го откаже договорот за вра-

ботување со отказ поради кршење на работната дис-
циплина или поради неисполнување на обврските од 
работата, ако работодавачот не е задоволен од извршу-
вањето на работните обврски на работникот. 

Пред откажување на договорот за вработување, а 
врз основа на извештај од непосредниот раководител, 
ако работодавачот не е задоволен од извршувањето на 
работните обврски на работникот, истиот е должен на 
работникот да му даде писмено упатство и насоки за 
правилно извршување на работните обврски, и да го 
предупреди дека не е задоволен од начинот на нивното 
извршување. 

Доколку работникот не го подобри своето работе-
ње, врз основа на извештај од непосредниот раководи-
тел, работодавачот може да донесе одлука од став 1 на 
овој член. 

  
3. Откажување на договорот за вработување  

од деловни причини 
 

Член 63 
Како деловни причини се сметаат случаите кога ра-

ботодавачот има намера да воведе поголеми промени 
во производството, програмата, реорганизацијата, 
структурата и технологијата, а кои ќе предизвикаат по-
треба од намалување на бројот на работниците. 

Во случаите кога ќе настанат предвидените про-
мени од став 1 на овој член, на работникот може да 
му престане работниот однос на начин и постапка 

предвидени со Законот за работни односи, со овој 
Колективен договор и со колективен договор на ни-
во на работодавач. 

 
Член 64 

 Работодавачот за намерата, а најдоцна 30 дена пред 
донесувањето на одлуката за откажување на договорот 
за вработување од деловни причини  ја известува син-
дикалната организација кај работодавачот и е должен 
со истата да се консултира заради постигнување дого-
вор. 

За постапката за утврдувањето на потребата од пре-
станок од работа на поголем број работници, односно 
на најмалку 20 работници за период од 90 дена при се-
кој престанок на работен однос, кај работодавачот се 
изготвува и применува програмата донесена од надле-
жен орган на работодавачот по претходно добиено 
мислење од синдикалната организација кај работодава-
чот која е должна да достави  мислење  во рок од 30 де-
на. 

Доколку не се произнесе синдикатот во предвиде-
ниот рок, се смета дека  ја прифатил програмата. 

Програмата ги содржи следниве елементи: 
1. Општи податоци  за друштвото; 
2. Промени што се воведуваат и причините за нив-

ното воведување: 
- укинување на работно место, 
- намалување на број на извршители на работно ме-

сто; 
- укинување на организациони делови 
3. Број на вработени по работно место и/или работ-

ни места, квалификациона структура на работното ме-
сто за чија работа престанала потребата или се намалу-
ва бројот на извршители по работно место; 

4. Начин на решавање на правата на работниците за 
чија работа престанала потребата; 

5. Финансиски и други средства што треба да се 
обезбедат за спроведување на програмата; 

6. Рокови и носители на активностите за спроведу-
вање на програмата. 

 
VIII.  ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА 

НА РАБОТНИЦИТЕ 
                                     

Член 65 
Штрајкот е организиран прекин на работа заради 

остварување и зголемување на правата од работниот 
однос утврдени со закон, Општ колективен договор за 
приватниот сектор од областа на стопанството и со 
овој Колективен договор. 

Штрајкот на работниците кај работодавачот го наја-
вува претседателот на Синдикалната организација кај 
работодавачот, согласно со Статутот, до органот на 
управување на работодавачот, а на дејноста која ја оп-
фаќа овој колективен договор, штрајкот го најавува 
претседателот на Самостојниот Синдикат на работни-
ците од енергетика и стопанството на Македонија до 
Здружението на работодавачи против кого е насочен. 

Штрајкот поради неостварување на веќе договоре-
ни права се најавува 3 дена пред започнувањето. 

Штрајкот мора писмено да се најави на работодава-
чот. Во писмото со кое се најавува штрајкот мора да се 
наведат причините за штрајкот, местото на одржување-
то на штрајкот, времетраењето и денот и времето на 
почетокот на штрајкот. 

Штрајкот не смее да започне пред завршување на 
постапката за помирување, согласно со закон. Обврска-
та за помирување не смее да го ограничи правото на 
штрајк, кога таква постапка е предвидена со закон, од-
носно пред спроведување на друга постапка за мирно 
решавање на спорот за која страните се договориле. 
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Штрајкот мора да биде организиран на начин со кој 
нема да се оневозможува или попречува организирање-
то и одвивањето на работниот процес за работниците 
кои не учествуваат во штрајкот, забрана на влез на ра-
ботниците и на одговорните лица во деловните просто-
рии на работодавачот. 

 
Член 66 

Работодавачот може да отстрани работници од ра-
бота само во одговор на веќе започнат штрајк најмногу 
до 2% од бројот на работниците учесници во штрајкот. 

Работодавачот може да ги отстрани од процесот на 
работа само оние работници кои со своето однесување 
поттикнуваат насилничко и недемократско однесува-
ње, со што се оневозможуваат преговорите меѓу работ-
ниците и работодавачот. 

За работниците одстранети од работа, за времето 
додека се отстранети од работа, работодавачот е дол-
жен да ги уплатува придонесите утврдени со посебните 
прописи за најниската основица за плаќање на придо-
несите. 

 
Член 67 

На предлог на работодавачот, синдикатот и работо-
давачот спогодбено подготвува и донесува правила за 
производно одржувачки и нужни работи кои несмеат 
да се прекинуваат за време на штрајк. 

Правилата содржат особено одредби за работите и 
бројот на работниците кои на нив мора да работат за 
време на штрајк, а со цел за овозможување обновување 
на работата по завршување на штрајкот (производно 
одржувачки работи), односно со цел за вршење на ра-
ботите кои се неопходно потребни заради спречување 
на загрозување на животот, личната сигурност или 
здравјето на граѓаните (нужни работи). 

Со определување на работите од претходниот став 
не смее да се оневозможува или битно ограничува пра-
вото на штрајк. 

Ако синдикатот и работодавачот не се спогодат, во 
рок од 15 дена од денот на доставувањето на предлогот 
на работодавачот до синдикатот за определување на 
работите од ставот (2) на овој член, работодавачот или 
синдикатот може во рок од наредните 15 дена да бара 
за тие работи да одлучи арбитража.   

Член 68 
Организирањето или учеството во штрајк организи-

ран во согласност со одредбите на закон или овој дого-
вор, не претставува повреда на договорот за вработува-
ње. 

Работникот не смее да биде ставен во понеповолна 
положба од другите работници поради организирање 
или учество во штрајк, во согласност со закон и овој 
договор. 

На работникот може да му се даде отказ само ако 
организирал или учествувал во штрајк организиран во 
спротивност со закон или овој договор или ако за вре-
ме на штрајкот направил некоја друга тешка повреда 
на договорот за вработување. 

Работникот не смее на кој било начин да биде при-
силен да учествува во штрајк. 

На работниците учесници во штрајкот, за време на 
учество во штрајкот, работодавачот е должен да им уп-
латува придонеси од плата утврдени со посебните про-
писи на најниската основица за плаќање на придонеси-
те. 
Организаторот на штрајкот може од свои средства да 
им обезбеди надоместок на плата за времето на штрајк 
на работниците кои учествувале во штрајкот. 

 
Член 69 

Работодавачот може да бара од надлежниот суд да 
забрани организирање и спроведување на штрајк спро-
тивен на законот, како и да бара надомест на штета ко-
ја ја претрпел поради штрајкот. 

Одлука за забрана на штрајк донесува надлежниот 
суд за работни спорови во прв степен. 

По жалба против одлуката за забрана на штрајк, од-
лучува надлежниот суд. 

Постапката по барањето за забрана на штрајк, од-
носно отстранување од работа е итна.  

Член 70 
Синдикатот може да бара од надлежниот суд да за-

брани исклучување од работа за време на штрајк, спро-
тивно на законот, како и да бара надомест на штета ко-
ја тој и работниците ја претрпеле поради исклучување-
то од работа за време на штрајкот.  

 
Безбедност и здравје при работа 

 
Член 71 

Работникот има право на заштита при работа. За-
штитата на работа опфаќа мерки насочени кон создава-
ње на сигурни услови за работа. 

За обезбедување на потребните услови за заштита  
на работниците на работа, работодавачот односно ов-
ластен орган, донесува општ акт со кој се уредува за-
штитата  на работниците во согласност со закон. 

Работодавачот, при стапувањето на работникот на 
работа со договор за вработување, е должен да го за-
познае со сите опасности во работата и со правата и об-
врските во врска со заштитата на работа и услови за ра-
бота. 

Работникот има право да одбие да работи ако му се 
заканува непосредна опасност по живот или здравјето, 
поради тоа што не се спроведени пропишаните мерки 
за безбедност и здравје при работа. 

 
Член 72 

Работодавачот, врз основа на научни сознанија (ме-
ѓународни стандарди) и современите достигнувања, 
должен е да ја обезбеди работата на начин со кој се 
обезбедува сигурноста на работењето и заштитата на 
здравјето на работниците да презема мерки и да утвр-
дува нормативи со кои се обезбедува психофизичкото 
здравје и личната сигурност, особено: 

- да ги утврдува мерките за безбедност и здравје 
при работа на начин и со средства со кои максимално 
би ја обезбедил сигурноста на работниците, да ги сма-
лува можностите за повреда  и професионални заболу-
вања; 

- да го информира синдикалниот повереник за поте-
шките повреди на работа, колективните несреќи, про-
фесионалните болести и слично; 

- на работниците да им  обезбеди обука во соглас-
ност со прописите од областа на безбедност и здравје. 

 
Посебна заштита на жената, младите, 

и инвалидните работници 
 

Член 73 
Работнички за време на бременост не смеат да ги 

извршуваат следниве работи: 
- за кои се бара посебен услов, здравствена, телесна 

и психофизичка состојба; 
- кои се утврдени како напорни; 
- кои имаат штетно влијание врз здравјето на труд-

ницата и врз бременоста. 
Напорни и за здравје штетни работи кои не смеат за 

време на бременост да се обавуваат се: 
- работи што предизвикуваат постојани и силни ви-

брации на телото и врева што предизвикува подолг 
притисок на телото; 

- работи со опасни предмети и материјали штетни 
по здравје ; 



 Стр. 90 - Бр. 132                                                                                  26 октомври 2012 
 
 

- работи во простории во кои доаѓа до опасни зра-
чења; 

- работи кај кои е потребно да се дигаат и пренесу-
ваат товари; 

- работи што се извршуваат претежно во нефизио-
лошка или присилна положба.  

Член 74 
Работникот со намалена работна способност и ра-

ботникот кој работи на работа за која постои опасност 
од настапување на инвалидност, има право на работа 
на соодветно работно место според стручната подгото-
вка и работното искуство.  

Член 75 
Работните места на кои не смеат да работат работ-

ници помлади од 18 години се определуваат со коле-
ктивниот договор на ниво на работодавач.  

 
IX. МИРНО РЕШАВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ 

И КОЛЕКТИВНИТЕ РАБОТНИ СПОРОВИ 
 

Член 76 
Индивидуален работен спор претставува спор во 

врска со остварувањето на правата на работникот утвр-
дени со закон, со колективниот договор и со договорот 
за вработување. 

Колективни работни спорови се спорови во врска 
со склучувањето, измената и дополнувањето и приме-
ната на колективниот договор, остварување на правото 
на синдикално организирање и штрајк. 

 
Член 77 

Споровите што не можат да се решат со меѓусебно 
спогодување, можат да се решат по пат на помирување 
или по пат на арбитража.  

Помирувањето е процес во кој независна трета 
страна определена од страните во спорот им помага на 
стра-ните во спорот во изнаоѓање на решение за спо-
рот. 

Арбитража е решавање на спор од страна на трета 
страна која ја определиле страните во спорот и која од-
лучува за спорот. 

 
Член 78 

Лицата помирувачи, односно арбитри страните во 
спорот ги бираат од Листата на помирувачи односно 
арбитри што ја утврдуваат  самите.  

Страните во спорот заеднички го определуваат тре-
тиот член во постапката за помирување односно арби-
тража.  

Постапка за помирување (мировен совет) 
 

Член 79 
Индивидуалните и колективните работни спорови 

можат да се решаваат по пат на мирење  и пред посе-
бен мировен совет. 

Постапката за помирување започнува со предлог од 
која било страна, најдоцна во рок од 5 дена од настану-
вањето на спорот, во кој  предлагачот на помирувањето 
ја изнесува содржината на спорниот однос. 

По добивањето на предлогот другата страна е 
должна да одговори во рок од 3 дена. 

Страните во спорот во мировниот совет предлагаат 
свој член, а заеднички го определуваат третиот член на 
мировниот совет од листата на помирувачи. 

Помирувачот раководи со мировниот совет и им 
помага на страните во спорот во изнаоѓање решение за 
спорот. 

Во случај, другата страна да не одговори на предло-
гот, не именува член за мировниот совет, не се избере 
помирувач или не се постигне спогодба за решавање на 
спорот, постапката за помирување се запира. 

Член 80 
Постапката за помирување страните во спорот се 

должни да ја завршат во рок од 15 дена, од поднесува-
њето на предлогот за постапка за помирување.  

Спогодбата што ќе се постигне во постапката за по-
мирување мора да биде во писмена форма и истата е 
задолжителна за страните во спорот. 

 
Член 81 

Со колективен договор на ниво на работодавач мо-
же да се доуреди формирањето на посебен мировен со-
вет и постапката на решавање на индивидуален или ко-
лективен работен спор. 

 
Постапка пред арбитража 

 
Член 82 

Во случај на колективен работен спор, која било од 
страните во спорот може да поднесе предлог за постап-
ка пред арбитража, во рок од 8 дена од денот на наста-
нувањето на спорот, односно од денот на запирањето 
на постапката за помирување. 

Арбитража може да врши еден или повеќе арбитри. 
Страните во спорот заеднички го избираат арбите-

рот или арбитрите од Листата на арбитри. 
Арбитерот е должен да закаже расправа во рок од 5 

дена од приемот на предлогот. 
На расправата се повикуваат овластени претставни-

ци на страните во спорот.   
Одлуката на арбитерот е конечна и задолжителна за 

страните во спорот. 
Постапката пред арбитража завршува во рок од 25 

дена од денот на настанувањето на спорот.  
 

X. ИНФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
 

Член 83 
Работодавачот обезбедува задолжително редовно и 

навремено информирање на работниците за деловните 
и развојните решенија од влијание на економската и 
социјалната положба на работниците, а особено за: 

- годишни и повеќегодишни планови за развој; 
- организациски промени; 
- одлуки со кои се уредуваат правата од работен од-

нос на работниците; 
- годишни деловни резултати; 
- други значајни деловни и развојни решенија и 
- други прашања од заеднички  интерес. 
Информирањето се врши писмено, а за одредени 

работи и усно, преку гласило, билтен, инфо-интерн, на 
состаноци и на друг начин утврден од страна на рабо-
тодавачот или со колективен договор на ниво на рабо-
тодавач. 

 
Учество на работниците во  работењето 

 
Член 84 

Органот на управување на работодавачот, во рам-
ките на своите надлежности се грижи за остварување 
на правата на работниците во согласност со Законот, 
Статутот на работодавачот, овој Колективен договор и 
со други општи акти, со кои на  работниците им се 
овозможува: 

1. Да го следат извршувањето на одредбите на овој 
Колективен договор и на другите акти на работодава-
чот кои се однесуваат на социјалната и економската 
положба на работниците; 

2. Да ги утврдуваат ставовите на работниците кои 
се доставуваат до надлежните органи на работодавачот 
и 

3. Да расправаат и да одлучуваат за предлозите на 
Синдикатот. 
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XI. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ 
 

Член 85 
Работникот има право на стручно оспособување и 

образование во зависност од процесот на работа кога 
тоа е во интерес на работодавачот. 

Работникот може стручно да се оспособува и обра-
зува доколку работодавачот го упати на стручно оспсо-
бување и образование. 

Доколку стручното оспособување и образование е 
организирано  во текот на работното време, работникот 
користи платено отсуство поради оспособување и 
образование. 

Програмата, времетраењето, правата и обврските на 
договорените страни во однос на образованието, до-
школувањето и оспособувањето на работниците во вр-
ска со потребите на работодавачот се уредуваат со акт 
на работодавачот.                            

На работникот кој во интерес на работодавачот е 
упатен на стручно оспособување и образование, му се 
исплаќа редовно и соодветен износ на трошоците свр-
зани со тоа, како што се: 

- превоз; 
- котизација, школарина; 
- трошоци за исхрана и 
- трошоци за престој. 
По завршувањето на стручното оспособување, пре-

квалификација односно доквалификација, за потребите 
на работодавачот, работодавачот може да му понуди 
нов договор за вработување на работникот. 

 
Ученици и студенти 

 
Член 86 

Работодавачот во договор со надлежната образовна 
организација прифаќа ученици и студенти на практич-
на работа. 

На учениците и студентите што ќе вршат практична  
работа кај работодавачот  им се обезбедува обука за 
безбедност и здравје при работа, соодветни заштитни 
средства, лична заштитна опрема, исхрана и превоз до 
работа и од работа, доколку такви се организирани. 

Одлука за прием на ученици и студенти на практич-
на донесува овластено лице. 

 
XII. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ 

 
Член  87 

Работодавачот е должен да создаде услови за извр-
шување на активностите на Синдикатот во врска со за-
штитата на правата на работниците од работниот од-
нос, утврдени со закон и колективен договор. 

Активноста на Синдикатот во согласност со став 1 
од овој член, не може да се спречи со акт на работода-
вачот. 

 
Член  88 

На барање на Синдикатот, работодавачот доставува 
податоци и информации за оние прашања што имаат 
најнепосредно влијание врз материјалната и социјална-
та положба на членовите на Синдикатот (работниците) 
и ги разгледува мислењата и предлозите на Синдикатот 
во  постапката на донесување одлуки и решенија, што 
имаат битно влијание врз материјалната и социјалната 
положба, односно во остварувањето на правата на ра-
ботниците. 

На синдикалниот претставник му се овозможува не-
пречено комуницирање со работодавачот или од него 
овластено лице и со сите работници во претпријатието, 
кога тоа е неопходно за остварување на функцијата на 
Синдикатот. 

На овластениот синдикален претставник кој не е 
вработен кај работодавачот, мора да му се овозможи 
непречена комуникација и синдикална активност од 
страна на работодавачот.    

Член  89 
Работодавачот ја пресметува и уплатува синдикал-

ната членарина од нето платата на работникот согласно 
Одлуката на Синдикатот. 

Работодавачот обезбедува стручни, административ-
ни и технички услови за работа и остварување на функ-
циите на Синдикатот.  

Член  90 
Синдикалниот претставник има посебна заштита и 

не може да биде повикан на одговорност ниту  доведен 
во неповолна положба, вклучувајќи го и престанокот 
на неговиот работен однос, освен во случај на извршу-
вање на кривично дело или предизвикување на поголе-
ма материјална  штета кај  работодавачот. 

Како синдикален претставник, се сметаат и функци-
онерите во синдикатот, кои се вработени кај работода-
вачот, а својата функција ја извршуваат волонтерски. 

Посебната заштита на синдикалниот претставник 
трае за време на неговиот мандат и две години потоа.  

 
Член  91 

Синдикалниот претставник не може: 
- да биде упатен на привремен принуден одмор; 
- да биде распореден на друго работно место без не-

гова  согласност 
- да му престане работниот однос од деловни при-

чини:   
Член  92 

Со одлука на Синдикатот, се утврдува бројот на 
синдикалните претставници кои уживаат заштита, а 
тоа се: членовите на извршните одбори во основните 
организации и бираните претставници во повисоките 
органи на синдикатот. 

 
Член 93 

Работодавачот е должен на синдикалниот претстав-
ник да му овозможи платено отсуство од работа заради 
ефикасно вршење на функциите на Синдикатот и син-
дикалното образование и оспособување. 

Начинот, времето и условите на ослободување од 
работа на синдикалниот претставник, се уредуваат со 
колективен договор на ниво на гранка односно оддел, 
односно на ниво на работодавач.  

Член  94 
Член на Синдикатот кој е избран, односно имену-

ван во органите на Синдикатот, чие вршење на функ-
цијата бара привремено да престане да работи кај рабо-
тодавачот, има право, по престанување на функцијата 
што ја вршел, во рок од 5 дена, да се врати кај работо-
давачот на работно место кое одговара на неговата 
стручна подготовка, за што се склучува посебен дого-
вор со работодавачот. 

 
XIII.  ИЗМЕНУВАЊЕ,  ДОПОЛНУВАЊЕ, ТОЛКУВАЊЕ 
И СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НАКОЛЕКТИВНИОТ 

ДОГОВОР 
 
Изменување и дополнување на колективниот  

договор  
Член 95 

Секој учесник може да предложи изменување и до-
полнување на овој Колективен договор. 

Предлогот за изменување и дополнување на овој 
Колективен договор во писмена форма се доставува до 
другиот учесник кој е должен да се изјасни во рок од 
30 дена.  
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Во случај ако другиот учесник не го прифати или 
не се изјасни по предлогот во рок од став 2 на овој 
член, учесникот-предлагачот може да започне постапка 
за усогласување. 

 
Член 96 

Постапката за усогласување започнува на барање 
на еден од учесниците во Колективниот договор и тре-
ба да заврши во рок од 60  дена од поднесувањето на 
барањето. 

 
Следење на примената на колективниот договор 

 
Член  97 

За следење на примената на овој Колективен дого-
вор учесниците формираат комисија. 

Секој од учесниците на овој Колективен договор 
именува по 3 члена во комисијата од став 1 на овој 
член, во рок од 15 дена од склучувањето на овој коле-
ктивен договор. 

Комисијата ќе работи по изготвен деловник за ра-
бота. 

 
Толкување на колективниот договор 

 
Член 98 

Комисијата од член 97 на овој Колективен договор 
дава толкување на одредбите на овој Колективен дого-
вор. 

 
XIV.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член  99 

За решавање на споровите меѓу потписниците на 
овој Колективен договор што не можат да се решат со 
меѓусебно договарање, се формира комисија за усогла-
сување. 

Секој од учесниците именува по два члена во коми-
сијата за усогласување. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 100 
Трошоците за подготвување и следење на примена-

та на овој Колективен договор, потписниците ги сносат 
подеднакво. 

 
Член 101 

Овој Колективен договор се склучува за време од 
две години. 

Важењето на овој Колективен договор се продол-
жува доколку страните склучат спогодба најдоцна 30 
дена пред истекот на важењето на Колективниот дого-
вор. 

По истекот на рокот за кој е склучен овој колекти-
вен договор, неговите одредби ќе се применуваат и по-
натаму се до склучување на нов колективен договор. 

 
Член  102 

Овој Колективен договор неговите изменувања и 
дополнувања, се доставуваат на регистрација до мини-
стерството надлежно за работите од областа на трудот, 
а  се објавуваат во “Службен весник на РМ”. 

Колективните договори на ниво на работодавач се 
регистрираат кај Самостојниот синдикат на работници-
те од енергетика и стопанството на Македонија и Здру-
жението за енергетика од приватниот сектор при Орга-
низацијата на работодавачи на Македонија. 

  
Член  103 

 
Овој колективен договор стапува во сила со денот 

на склучувањето, а ќе се применува од денот на него-
вото објавување во “Службен весник на РМ”. 
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