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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2080. 
Врз основа на членот 119 став 3 од Законот за ради-

одифузната дејност („Службен весник на Република 
Македонија“ број 100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/10, 
145/10, 97/11 и 13/12), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 19 јуни 2012 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА 
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ЗА РЕДОВНИ И ИНВЕ-
СТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ НА РАДИОПРОГРА-
МИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА СОСЕДНИТЕ ЗЕМЈИ И 
ЕВРОПА НА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ЗА 2012 ГОДИНА 

 
Член 1 

Собранието на Република Македонија го одобрува 
Финансискиот план на Јавното претпријатие Македон-
ска радио-телевизија за редовни и инвестициони актив-
ности на радиопрограмите наменети за соседните земји 
и Европа на странски јазици за 2012 година во износ од 
166.000 денари. 

 
Член 2 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-2843/1                             Претседател  

19 јуни 2012 година          на Собранието на Република 
     Скопје                                   Македонија, 
                                         Трајко Вељаноски,с.р. 

__________ 
2081. 

Врз основа на членот 119 став 3 од Законот за ради-
одифузната дејност („Службен весник на Република 
Македонија“ број 100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/10, 
145/10, 97/11 и 13/12), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 19 јуни 2012 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА 
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ЗА РЕДОВНИ И ИНВЕ-
СТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ НА РАДИОПРОГРА-
МИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ НА 
ИСЕЛЕНИЦИТЕ И ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА КОИ ЖИВЕАТ ВО СОСЕДНИ-
ТЕ ЗЕМЈИ, ВО ЕВРОПА И НА ДРУГИТЕ КОНТИ-
НЕНТИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И НА ЈАЗИ-
КОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД 
ГРАЃАНИТЕ КОЈ Е РАЗЛИЧЕН ОД МАКЕДОН-
СКИОТ ЈАЗИК И НА ДРУГИТЕ НЕМНОЗИНСКИ  

ЗАЕДНИЦИ ЗА 2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
Собранието на Република Македонија го одобрува 

Финансискиот план на Јавното претпријатие Македон-
ска радио-телевизија за редовни и инвестициони актив-
ности на радиопрограмите наменети за информирање 

на иселениците и граѓаните на Република Македонија 
кои живеат во соседните земји, во Европа и на другите 
континенти на македонски јазик и на јазикот што го 
зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од 
македонскиот јазик и на другите немнозински заедни-
ци за 2012 година во износ од 283.000 денари. 

 
Член 2 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-2844/1                             Претседател  

19 јуни 2012 година          на Собранието на Република 
     Скопје                                   Македонија, 
                                         Трајко Вељаноски,с.р. 

__________ 
2082. 

Врз основа на членот 119 став 3 од Законот за ради-
одифузната дејност („Службен весник на Република 
Македонија“ број 100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/10, 
145/10, 97/11 и 13/12), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 19 јуни 2012 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА 
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ЗА РЕДОВНИ И ИНВЕСТИ-
ЦИОНИ АКТИВНОСТИ НА РАДИОПРОГРАМ-
СКИ СЕРВИС ПРЕКУ САТЕЛИТ НАМЕНЕТ ЗА 
ИСЕЛЕНИЦИТЕ И ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА КОИ ЖИВЕАТ ВО ЕВРОПА И НА 
ДРУГИТЕ КОНТИНЕНТИ НА МАКЕДОНСКИ ЈА-
ЗИК И НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈ-
МАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ КОЈ Е РАЗЛИЧЕН 
ОД МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И НА ДРУГИТЕ  
НЕМНОЗИНСКИ ЗАЕДНИЦИ ЗА 2012 ГОДИНА 

 
Член 1 

Собранието на Република Македонија го одобрува 
Финансискиот план на Јавното претпријатие Македон-
ска радио-телевизија за редовни и инвестициони актив-
ности на радиопрограмски сервис преку сателит наме-
нет за иселениците и граѓаните на Република Македо-
нија кои живеат во Европа и на другите континенти на 
македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмал-
ку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот ја-
зик и на другите немнозински заедници за 2012 година 
во износ од 7.500.000 денари. 

 
Член 2 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-2845/1                             Претседател  

19 јуни 2012 година          на Собранието на Република 
     Скопје                                   Македонија, 
                                         Трајко Вељаноски,с.р. 
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2083. 

Врз основа на членот 119 став 3 од Законот за ради-
одифузната дејност („Службен весник на Република 
Македонија“ број 100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/10, 
145/10, 97/11 и 13/12), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 19 јуни 2012 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА 
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ЗА РЕДОВНИ И ИНВЕСТИ-
ЦИОНИ АКТИВНОСТИ НА ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРО-
ГРАМСКИ СЕРВИС ПРЕКУ САТЕЛИТ НАМЕНЕТ 
ЗА ИСЕЛЕНИЦИТЕ И ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ ЖИВЕАТ ВО ЕВРОПА 
И НА ДРУГИТЕ КОНТИНЕНТИ НА МАКЕДОН-
СКИ ЈАЗИК И НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ 
НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ КОЈ Е РАЗЛИ-
ЧЕН ОД МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И НА ДРУГИ-
ТЕ НЕМНОЗИНСКИ ЗАЕДНИЦИ ЗА 2012 ГОДИНА 

 
Член 1 

Собранието на Република Македонија го одобрува 
Финансискиот план на Јавното претпријатие Македон-
ска радио-телевизија за редовни и инвестициони актив-
ности на телевизиски програмски сервис преку сателит 
наменет за иселениците и граѓаните на Република Ма-
кедонија кои живеат во Европа и на другите континен-
ти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат 
најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македон-
скиот јазик и на другите немнозински заедници за 2012 
година, во износ од 40.000.000 денари. 

 
Член 2 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-2846/1                             Претседател  

19 јуни 2012 година          на Собранието на Република 
     Скопје                                   Македонија, 
                                         Трајко Вељаноски,с.р. 

__________ 
2084. 

Врз основа на членот 119 став 3 од Законот за ради-
одифузната дејност („Службен весник на Република 
Македонија“ број 100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/10, 
145/10, 97/11 и 13/12), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 19 јуни 2012 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА 
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ЗА РЕДОВНИ И ИНВЕ-
СТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ ЗА СОБРАНИСКИОТ  

КАНАЛ ЗА 2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
Собранието на Република Македонија го одобрува 

Финансискиот план на Јавното претпријатие Македон-
ска радио-телевизија за редовни и инвестициони актив-
ности за Собранискиот канал за 2012 година, во износ 
од 9.634.000 денари. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

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

 
Бр. 07-2847/1                             Претседател  

19 јуни 2012 година          на Собранието на Република 
     Скопје                                   Македонија, 
                                         Трајко Вељаноски,с.р. 

__________ 
 
ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
2085. 

Врз основа на член 8 од Закон за изменување на За-
конот за служба во Армијата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
55/12), Законодавно-правната комисија на Собранието 
на Република Македонија на седницата одржана на 14 
јуни 2012 година, го утврди Пречистениот текст на За-
конот за служба во Армијата на Република Македони-
ја.  

Пречистениот текст на Законот за служба во Арми-
јата на Република Македонија ги опфаќа: Закон за 
служба во Армијата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.36/10), Закон 
за изменување и дополнување на Законот за служба во 
Армијата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.23/11), Закон за измену-
вање и дополнување на Законот за служба во Армијата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.47/11), Закон за изменување и до-
полнување на Законот за служба во Армијата на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.148/11), Закон за изменување на Законот 
за служба во Армијата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.55/12) 
и Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, 
У.бр.60/2010 („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.132/10). 

 
Бр. 10-2276/2                              Претседател 

14 јуни 2012 година               на Законодавно-правната             
           Скопје                         комисија на Собранието на 

                                             Република Македонија, 
                                            Благородна Дулиќ, с.р.  
 

З А К О Н  
ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
(Пречистен текст) 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

(1) Со овој закон се уредуваат статусот, правата, об-
врските, должностите и одговорностите на персоналот 
на служба во Армијата на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Армијата), како и системот на пла-
ти и надоместоци на плати и други прашања во врска 
со службата во Армијата. 
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Член 2 
(1) Под служба во Армијата се смета вршење воени 

должности во Армијата. 
(2) Како служба во Армијата се смета и вршење 

должности во Министерството за одбрана, Воената 
академија, другите органи на државната власт, тргов-
ските друштва, јавните претпријатија, установите и 
службите, воените претставништва на Република Ма-
кедонија во странство, учество во вежбовни активно-
сти и обука и во хуманитарни или мировни операции 
надвор од територијата на Република Македонија, како 
и должности во мултинационални воени сили форми-
рани согласно со ратификувани меѓународни договори 
кои Република Македонија ги склучила или им приста-
пила. 

 
Член 3 

Служба вo Армијата врши воен и цивилен персо-
нал.  

1. Воен персонал, во смисла на овој закон, е: 
а) активен воен персонал 
- воен старешина-офицер и подофицер и 
- професионален војник; 
б) воен персонал на стручно оспособување, однос-

но обука 
- војник на доброволно служење на воениот рок, 
- лице на стручно оспособување и усовршување за 

офицер, односно подофицер и 
- питомец на Воената академија и 
в) активен резервен персонал 
-лице од резервниот состав на Армијата поставено 

на должност согласно со актот за формација на Арми-
јата. 

2. Цивилен персонал, во смисла на овој закон, е: 
- цивилно лице поставено на должност согласно со 

актот за формација на Армијата. 
 

Член 4 
(1) Воениот персонал врши служба во Армијата со 

засновање на работен однос со Министерството за од-
брана, со школување на Воената академија, односно 
стручно оспособување и усовршување за офицер, од-
носно подофицер, со договорен однос и со доброволно 
служење на воениот рок. 

(2) Служба во Армијата, со засновање работен од-
нос со Министерството за одбрана, вршат воени старе-
шини офицери, односно подофицери и професионални 
војници. 

(3) Служба во Армијата со школување, односно 
стручно оспособување и усовршување за офицери, од-
носно подофицери, вршат питомци на Воената акаде-
мија и лица на стручно оспособување и усовршување 
за офицери, односно подофицери. 

(4) Служба во Армијата вршат војниците на добро-
волно служење на воениот рок. 

(5) Служба во Армијата со договорен однос врши 
активниот резервен персонал. 

(6) Цивилен персонал врши служба во Армијата со 
засновање работен однос со Министерството за одбра-
на. 

 
Член 5 

Службен јазик во Армијата е македонскиот јазик и 
неговото кирилско писмо. 

II. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ВОЕНИОТ И ЦИВИЛНИОТ 
ПЕРСОНАЛ 

 
Член 6 

(1) Воениот и цивилниот персонал на служба во 
Армијата е должен службата да ја врши совесно, струч-
но, ефикасно, уредно, навремено и одговорно во сог-
ласност со Уставот, закон и ратификуваните меѓуна-
родни договори кои Република Македонија ги склучи-
ла или им пристапила. 

(2) Воениот и цивилниот персонал на служба во 
Армијата е должен секогаш и на секое место, без оглед 
дали се во униформа или не, да води сметка за своите 
постапки, да ја претставува Армијата и да го чуваат 
својот углед и достоинство и угледот на Армијата. 

 
Заклетва 

 
Член 7 

(1) Воениот и цивилниот персонал, при стапување 
на служба во Армијата, усно дава и писмено потпишу-
ва заклетва, која гласи: 

„Се колнам дека ќе ги бранам слободата, суверено-
ста, самостојноста и територијалниот интегритет на Ре-
публика Македонија. Дисциплинирано, совесно и одго-
ворно ќе ги извршувам обврските и должностите како 
бранител на мојата татковина Република Македонија и 
ќе се борам за нејзината слобода и чест”. 

(2) Лице кое зборува службен јазик различен од ма-
кедонскиот јазик, потпишува заклетва на македонски 
јазик и неговото писмо, како и на тој јазик и неговото 
писмо. 

(3) Еднаш дадената заклетва останува во сила трај-
но. 

(4) Потпишаната заклетва се чува во персоналното 
досие на воениот и цивилниот персонал. 

(5) Начинот и постапката на давање заклетва се 
утврдува со правилата за внатрешен ред и односите во 
вршењето на службата во Армијата што ги донесува 
началникот на Генералштабот на Армијата. 

(6) Ако воениот и цивилниот персонал одбие да ја 
даде и потпише заклетвата од ставот (1) на овој член, 
ќе се смета дека договорот за работа не е склучен. 

 
Извршување наредба 

 
Член 8 

(1) Воениот и цивилниот персонал е должен да из-
вршува наредба на претпоставен старешина која се од-
несува на вршење на службата. 

(2) Воениот и цивилниот персонал е должен да из-
вршува и наредба на постар старешина кога не е прису-
тен претпоставениот старешина и кога е неопходно да 
се преземаат мерки за извршување на неодложни и зна-
чајни задачи. 

(3) Наредбата од ставовите (1) и (2) на овој член се 
издава усно или писмено. 

(4) Претпоставениот старешина кој издал усна на-
редба која се однесува на активност чие извршување 
може да предизвика материјална одговорност за извр-
шителот или се однесува на заштита на животот и 
здравјето на луѓето и слично, е должен во рок од 24 ча-
са да издаде и писмена наредба. 

(5) Наредбата не се извршува ако нејзиното извр-
шување претставува кривично дело. 
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(6) Ако воениот и цивилниот персонал прими на-
редба чие извршување претставува кривично дело, е 
должен веднаш за наредбата да го извести претпо-
ставeниот или постариот старешина од лицето кое ја 
издало наредбата. 

(7) Начинот на издавање и извршување на наредби-
те ги утврдува претседателот на Република Македонија 
и врховен командант на Армијата. 

 
Униформа 

 
Член 9 

(1) Воениот персонал во вршење на службата е дол-
жен да носи униформа. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, при из-
вршување на определени задачи за потребите на служ-
бата, воениот персонал може да носи и цивилна облека. 

(3) Времетраењето на униформата и нејзините де-
лови го пропишува министерот за одбрана. 

(4) Начинот на облекувањето на воениот персонал 
за посебни прилики се утврдува со правилата за вна-
трешен ред и односите во вршењето на службата во 
Армијата што ги донесува началникот на Генералшта-
бот на Армијата. 

 
Работна облека 

 
Член 10 

(1) Цивилниот персонал, во зависност од должноста 
која ја извршува согласно со актот за формација на Ар-
мијата е должен да носи соодветна работна облека. 

(2) Видот на работната облека од ставот (1) на овој 
член го пропишува министерот за одбрана. 

(3) Начинот на носење на работната облека од ста-
вот (1) на овој член во текот на работното време се 
утврдува со правилата за внатрешен ред и односите во 
вршењето на службата во Армијата што ги донесува 
началникот на Генералштабот на Армијата. 

 
Легитимација и посебни исправи 

 
Член 11 

(1) Во текот на извршување на воената служба, вое-
ниот и цивилниот персонал статусот го докажуваат со 
легитимација. 

(2) Воениот и цивилниот персонал имаат и посебни 
исправи предвидени со Женевските конвенции во слу-
чај на воена состојба и учество во мултинационални 
воени сили, во вежбовни активности и обука и во хума-
нитарни или мировни операции формирани согласно 
со ратификувани меѓународни договори кои Република 
Македонија ги склучила или им пристапила. 

(3) Формата, содржината, образецот и начинот за 
издавање и одземање на легитимацијата и посебните 
исправи ги пропишува министерот за одбрана. 

 
Персонално досие 

 
Член 12 

(1) За воениот и цивилниот персонал се води персо-
нално досие кое содржи податоци и документација во 
врска со вршењето на служба во Армијата. 

(2) Видовите на обрасците и начинот на чување и 
ракување со персоналните досиеја ги утврдува мини-
стерот за одбрана. 

Надлежност за донесување наредби 
 

Член 13 
(1) Наредба за поставување, унапредување, разре-

шување, преместување, упатување, застапување и дру-
ги односи во службата донесуваат: 

- министерот за одбрана или од него овластено лице 
за офицерите со чин полковник и за воените старешини 
поставени на должност во Министерството за одбрана, 
воените претставништва и другите мисии и тела, 

- началникот на Генералштабот во Армијата за офи-
церите со чин мајор и потполковник и за сите воени 
старешини заклучно со чин потполковник, професио-
налните војници и цивилниот персонал поставени на 
должност во Генералштабот на Армијата, 

- командантот на потчинетата команда на Генерал-
штабот на Армијата за воените старешини до чин капе-
тан, професионалните војници и цивилниот персонал 
поставени на должност и во потчинетата команда и 
активниот резервен персонал и 

- командантот на потчинетата единица во ранг на 
полк бригада или самостоен баталјон за професионал-
ните војници и цивилниот персонал поставени на 
должност во потчинетата единица и активниот резер-
вен персонал. 

(2) Наредба за преместување на активниот воен 
персонал до чин потполковник од една во друга потчи-
нета команда донесува началникот на Генералштабот 
на Армијата. 

 
Член 14 

(1) Против наредбите од членот 13 на овој закон, во 
рок од осум дена, може да се изјави жалба, и тоа: 

-против наредбите донесени од министерот за од-
брана или од него овластено лице до Државната коми-
сија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен, 

-против наредбите донесени од началникот на Гене-
ралштабот на Армијата до министерот за одбрана, 

-против наредбите донесени од командантот на пот-
чинета команда до началникот на Генералштабот на 
Армијата и 

-против наредбите донесени од командантот на пот-
чинетата единица во ранг на полк бригада и самостоен 
баталјон, до командантот на првопретпоставената ко-
манда. 

(2) Жалбата изјавена против наредбите за поставу-
вање, преместување, упатување, застапување и разре-
шување не ја задржува наредбата од извршување. 

 
Член 15 

(1) Наредбата од членот 13 на овој закон за воениот 
и цивилниот персонал се изготвува во писмена форма 
и претставува составен дел на персоналното досие. 

(2) Наредбата од членот 13 на овој закон на воениот 
и цивилниот персонал му ја соопштува првопретпоста-
вениот старешина. 

(3) За соопштувањето на наредбата се составува за-
писник кој го потпишуваат лицето на кого му се сооп-
штува наредбата и првопретпоставениот старешина.  

(4) Примерок од записникот од ставот (3) на овој 
член му се доставува на лицето на кого му е соопштена 
наредбата. 
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Член 16 
Началникот на Генералштабот на Армијата може да 

овласти воен старешина поставен на командна или ра-
ководна должност во Армијата да потпишува акти, да 
решава определени прашања и да врши други работи 
од надлежност на Армијата, освен за акти и работи кои 
во согласност со закон се во негова надлежност. 

 
Заштита на правата од службата 

 
Член 17 

(1) По барањето за остварување на право, односно 
по жалба поднесена од воениот и цивилниот персонал, 
надлежниот орган е должен да одлучи во рок од 15 де-
на од денот на приемот на барањето, односно жалбата. 

(2) Воениот и цивилниот персонал кој не е задово-
лен со конечната одлука донесена по жалба од надле-
жен орган, министерот за одбрана и началникот на Ге-
нералштабот на Армијата или не е одлучено во рокот 
утврден во ставот (1) на овој член, има право во наре-
ден рок од 15 дена да бара заштита на своите права 
пред надлежен суд. 

 
Носење и употреба на оружје 

 
Член 18 

(1) Воениот и цивилниот персонал може да употре-
би средства на присилба или огнено оружје во вршење 
на службата ако не може на друг начин: 

1) да ги заштити животите на луѓето кои ги обезбе-
дува; 

2) да го одбие нападот или противправна опасност 
од напад на објектот или други средства што ги обезбе-
дува и 

3) да го одбие непосредниот напад со кој е загрозен 
неговиот живот. 

(2) Воениот и цивилниот персонал кој врши служба 
под непосредно командување на претпоставениот смее 
да употреби средства на присилба или огнено оружје 
само по негова наредба, освен кога претпоставениот не 
е во можност да издаде наредба. 

(3) Начинот на употреба на средства на присилба, 
како и начинот на носење и употреба на огненото 
оружје, поблиску се утврдува со правилата за внатре-
шен ред и односите во вршењето на службата во Арми-
јата што ги донесува началникот на Генералштабот на 
Армијата. 

(4) При извршување на борбени задачи, воениот и 
цивилниот персонал носи и употребува огнено оружје 
согласно со борбените правила што ги донесува пре-
тседателот на Република Македонија и врховен коман-
дант на Армијата. 

 
Обврска за чување на класифицирана информација 

 
Член 19 

(1) Обврската за чување на класифицирана инфор-
мација за која се дознало во вршењето или во врска со 
вршењето на службата, воениот и цивилниот персонал 
е должен да ја чува и по престанокот на службата. 

(2) Согласност за ослободување од чување на кла-
сифицирана информација дава министерот за одбрана. 

(3) Воениот и цивилниот персонал е должен со кла-
сифицираната информација да постапува согласно со 
прописите од областа на класифицираните информа-
ции. 

Правна помош 
 

Член 20 
Ако против воениот и цивилниот персонал се води 

кривична, прекршочна или друга постапка заради упо-
треба на присилба или огнено оружје или заради други 
интервенции во врска со вршење на службата, како и 
заради учество во сообраќајна незгода со моторно во-
зило или незгода причинета со друг вид военотехничко 
средство при вршење на службата, по негово барање, 
Министерството за одбрана му обезбедува бесплатна 
правна помош во врска со водењето на постапката. 

 
Поднасловот „Правно советување“ и членот 21  

се избришани 
 

Здравствена заштита 
 

Член 22 
(1) На воениот и цивилниот персонал Министерс-

твото за одбрана му ги надоместува трошоците напра-
вени при користење на здравствени услуги во јавните 
здравствени установи и се ослободува од плаќање на 
лекови кои се наоѓаат на листата на лекови што со 
општ акт ја утврдува Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија, на кој министерот за здравство дава 
согласност. 

(2) Надоместокот на трошоците од ставот (1) на 
овој член подразбира обезбедување на основни здрав-
ствени услуги опфатени со задолжително здравствено 
осигурување на осигурените лица во примарната, спе-
цијалистичко-консултативната и болничката здравстве-
на заштита, во согласност со закон. 

(3) Надоместокот на трошоците од ставовите (1) и 
(2) на овој член, на воениот и цивилниот персонал се 
врши по претходно приложена уредна документација 
за направените трошоци, издадена од јавната здрав-
ствена установа. 

 
Член 23 

(1) На воениот и цивилниот персонал по престано-
кот на службата во Армијата, Министерството за од-
брана му ги надоместува трошоците направени при ко-
ристење на здравствените услуги за лекување на повре-
да и заболување здобиено за време на службата во Ар-
мијата. 

(2) На лице кај кое ќе се појави заболување по пре-
станокот на службата во Армијата, Министерството за 
одбрана му ги надоместува трошоците направени при 
користење на здравствените услуги во врска со лекува-
њето на тоа заболување, ако во рок од две години од 
денот на отпуштањето од Армијата го пријави заболу-
вањето во Министерството за одбрана и ако военоле-
карската комисија утврди дека заболувањето настанало 
за време на службата во Армијата. 

(3) Воениот и цивилниот персонал на кого служба-
та му престанала поради дисциплинска постапка, пре-
станок на службата, односно работниот однос по него-
во барање, еднострано раскинување на договорот и по-
ради истекување на договорот за работа на професио-
налниот војник, правата од ставовите (1) и (2) на овој 
член ги остварува во согласност со закон.  

(4) На воениот и цивилниот персонал кој поради 
влошување на заболување кое го имал пред стапување 
на служба во Армијата му престане службата во Арми-
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јата, Министерството за одбрана му ги надоместува 
трошоците направени при користење на здравствени 
услуги во врска со лекувањето на тоа заболување до 
излекување, односно до стабилизација на заболување-
то, а најдолго две години од денот на престанокот на 
службата во Армијата. 

(5) Надоместокот на трошоците од ставовите (1), 
(2) и (4) на овој член на воениот и цивилниот персонал 
се врши по претходно приложена уредна документаци-
ја за направените трошоци, издадена од јавната здрав-
ствена установа. 

 
Член 24 

На активниот и цивилниот персонал кој учествува 
во вежбовни активности и обука и во хуманитарни или 
мировни операции надвор од територијата на Републи-
ката и на членовите на нивното потесно семејство, до-
дека се наоѓаат на извршување на овие должности по-
долго од 30 дена, Министерството за одбрана ги надо-
местува трошоците направени при користење на здрав-
ствени услуги и плаќање на лекови кои се наоѓаат на 
листата на лекови што со општ акт ја утврдува Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија, на кој ми-
нистерот за здравство дава согласност. 

 
Член 25 

Надоместокот на трошоците направени при кори-
стење на здравствени услуги во случаите од членовите 
22, 23 и 24 на овој закон, се на товар на средствата на 
Министерството за одбрана. 

 
Осигурување на воениот и цивилниот персонал 
 

Член 26 
(1) Министерството за одбрана е должно да го оси-

гура воениот и цивилниот персонал за случај на смрт, 
телесно оштетување или загубување на работната спо-
собност. 

(2) Осигурувањето на воениот и цивилниот персо-
нал се врши по категории според видот на должностите 
и условите под кои се вршат должностите и истото 
трае 24 часа. 

(3) Категориите од ставот (2) на овој член ги утвр-
дува министерот за одбрана. 

 
Патување во странство 

 
Член 27 

(1) Воениот и цивилниот персонал за патување во 
странство е должен да го извести непосредно претпо-
ставениот старешина. 

(2) За време на воена или вонредна состојба, како и 
при зголемени мерки на борбена готовност и општа 
или делумна мобилизација, воениот и цивилниот пер-
сонал може да патува во странство само со писмено 
одобрение на претпоставениот старешина на должност 
командант на полк-бригада, нему рамен или старешина 
на повисока положба. 

 
Доделување на признанија 

 
Член 28 

(1) На воениот и цивилниот персонал може да му се 
доделуваат одликувања, плакети, значки, награди и по-
фалници за постигнат исклучителен успех во службата. 

(2) Поблиски прописи за доделување на плакети, 
значки, награди и пофалници донесува претседателот 
на Република Македонија и врховен командант на Ар-
мијата. 

 
Погребување 

 
Член 29 

(1) Активниот воен персонал се погребува со одда-
вање на воени почести од страна на Министерството за 
одбрана. 

(2) Начинот, условите и постапката за погребување 
со оддавање на воени почести се утврдува со правилата 
за внатрешен ред и односите во вршењето на службата 
во Армијата што ги донесува началникот на Генерал-
штабот на Армијата. 

 
III. ПРИЕМ НА АКТИВЕН ВОЕН И ЦИВИЛЕН  
ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА 

 
Член 30 

(1) Работен однос со Министерството за одбрана 
како активен воен и цивилен персонал на служба во 
Армијата, се заснова со склучување на договор за вра-
ботување во писмена форма. 

(2) Работен однос како активен воен персонал на 
служба во Армијата може да заснова лице кое ги ис-
полнува општите и посебните услови утврдени со овој 
закон. 

(3) Работен однос како цивилен персонал на служба 
во Армијата може да заснова лице кое ги исполнува 
општите услови утврдени со овој закон. 

(4) Прием на кандидати за активен воен и цивилен 
персонал на служба во Армијата се врши од персона-
лот на Армијата и вработените во Министерството за 
одбрана по пат на интерен оглас, како и од кандидати 
по пат на јавен оглас. 

(5) При вработувањето треба да се води сметка за 
соодветна и правична застапеност на граѓаните кои 
припаѓаат на сите заедници, со почитувањето на крите-
риумите на стручност и компететност. 

(6) При вработувањето треба да се почитува прин-
ципот на еднаквост на половите. 

 
Член 30-а 

Работен однос на определено време со Министерс-
твото за одбрана, како цивилен персонал на служба во 
Армијата може да се заснова без јавен оглас, со спогод-
ба за преземање, заради упатување во хуманитарни или 
мировни операции надвор од територијата на Републи-
ка Македонија. 

 
Општи услови 

 
Член 31 

За офицер, односно подофицер и професионален 
војник на служба во Армијата може да биде примено 
лице кое ги исполнува следниве општи услови: 

- да е државјанин на Република Македонија, 
- да е полнолетен и 
- да има посебна здравствена и физичка способност. 
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Посебни услови за прием на офицер 
 

Член 32 
(1) За офицер на служба во Армијата се прима кан-

дидат кој покрај општите услови од членот 31 на овој 
закон ги исполнува и следниве посебни услови: 

-да има завршено воена академија, 
-да има високо образование и завршено стручно ос-

пособување и усовршување за офицер и 
-да не е постар од 30 години. 
(2) Стручното оспособување и усовршување за 

офицер од ставот (1) алинеја 2 на овој член се органи-
зира и спроведува на Воената академија или во странс-
тво. 

(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, за офи-
цер на служба во Армијата се прима и подофицер на 
служба во Армијата кој завршил високо образование и 
стручно оспособување и усовршување за офицер и да 
не е постар од 35 години. 

(4) Прием на кандидати за офицери на служба во 
Армијата се спроведува по пат на интерен оглас во Ми-
нистерството за одбрана и Армијата. 

(5) Интерниот оглас се објавува на интернет стра-
ницата на Министерството за одбрана и Армијата и на 
огласни табли во командите и единиците на Армијата. 

(6) Рокот за пријавување на интерен оглас не може 
да биде пократок од 15 дена од денот на неговото обја-
вување. 

(7) Заинтересираните кандидати доставуваат прија-
ви до командите и единиците на Армијата кои се прос-
ледуваат до Министерството за одбрана и Армијата. 

(8) Постапката за избор на кандидати ја спроведува 
Комисија за прием на кандидати за офицери за служба 
во Армијата што ја формира министерот за одбрана. 

(9) Комисијата од ставот (8) на овој член е составе-
на од три члена и нивни заменици од Министерството 
за одбрана и Армијата. 

(10) По извршената селекција, Комисијата од ста-
вот (8) на овој член изготвува ранг-листа која се доста-
вува до министерот за одбрана кој врши избор на кан-
дидати за офицери на служба во Армијата. 

(11) Начинот на прием на лицата од ставот (1) на 
овој член поблиску го пропишува министерот за одбра-
на. 

 
Посебни услови за прием на подофицер 

 
Член 33 

(1) За подофицер на служба во Армијата се прима 
професионален војник кој, покрај општите услови од 
членот 31 на овој закон, ги исполнува и следниве по-
себни услови: 

- да има потреба да се постави на должност утврде-
на со актот за формација на Армијата за која е утврде-
но да ја извршува подофицер, 

- да ги исполнува критериумите предвидени за фор-
мациското место, 

- да има минимум четири години работен стаж во 
Армијата и најмалку чин десетар, 

- да заврши стручно оспособување и усовршување 
за подофицер. 

(2) Предност при приемот имаат кандидатите со 
најдобри резултати при службеното оценување. 

(3) Прием на кандидати за подофицери на служба 
во Армијата се спроведува по пат на интерен оглас во 
Министерството за одбрана и Армијата како за прием 
на офицери на служба во Армијата од членот 32 на овој 
закон. 

(4) Начинот на прием на лицата од ставот (1) на 
овој член поблиску го пропишува министерот за одбра-
на. 

Член 34 
(1) Ако од професионалните војници нема лице кое 

ги исполнува посебните услови за прием на подофицер 
на служба во Армијата, се прима кандидат од цивилни-
от персонал на служба во Армијата, доколку ги испол-
нува следниве посебни услови: 

-да има потреба да се постави на должност утврде-
на со актот за формација на Армијата за која е утврде-
но да ја извршува подофицер, 

- да ги исполнува критериумите предвидени за фор-
мациското место, 

- да има средно образование, 
- да има минимум пет години работен стаж во Ар-

мијата на должности од значење за службите во Арми-
јата, 

- да има посебна здравствена и физичка способност 
потребна за вршење на служба во Армијата, 

- да заврши стручно оспособување и усовршување 
за подофицер и 

- да не е постар од 33 години. 
(2) Прием на кандидати за подофицери на служба 

во Армијата се спроведува по пат на интерен оглас во 
Министерството за одбрана и Армијата како за прием 
на офицери на служба во Армијата од членот 32 на овој 
закон. 

(3) Начинот за прием на лицата од ставот (1) на овој 
член поблиску го пропишува министерот за одбрана. 

 
Член 35 

(1) Ако од лицата од членовите 33 и 34 на овој за-
кон нема кандидат кој ги исполнува условите за подо-
фицер, се прима кандидат по пат на јавен оглас кој, по-
крај општите услови, треба да ги исполнува и следниве 
посебни услови: 

- да има средно образование, 
- да има завршено доброволно служење на воениот 

рок, 
- да има завршено стручно оспособување и усовр-

шување за подофицер, 
- да има потреба да се постави на должност утврде-

на со Актот за формацијата на Армијата, за која е утвр-
дено да ја извршува подофицер, 

- да ги исполнува критериумите предвидени за фор-
мациското место и 

- да не е постар од 25 години. 
(2) Начинот на прием на лицата од ставот (1) на 

овој член поблиску го пропишува министерот за одбра-
на. 

 
Посебни услови за прием на професионален војник 

 
Член 36 

За професионален војник на служба во Армијата по 
пат на јавен оглас се прима лице кое, покрај општите 
услови од членот 31 на овој закон, ги исполнува и 
следниве посебни услови: 

-да има средно образование, 
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-да има завршено доброволно служење на воениот 
рок и 

-да не е постар од 25 години на денот на завршува-
њето на огласот за прием на професионални војници. 

 
Член 37 

(1) За активен воен старешина и професионален 
војник во специјалните единици на Армијата се прима 
лице кое, покрај општите и посебните услови, има за-
вршено и селективен курс за прием во специјалните 
единици. 

(2) Начинот на вршење на селекција на лицата го 
утврдува министерот за одбрана. 

 
Услови за прием на цивилен персонал на  

служба во Армијата 
 

Член 38 
(1) За цивилен персонал на служба во Армијата се 

прима кандидат по пат на јавен оглас кој ги исполнува 
следниве општи услови: 

- да е државјанин на Република Македонија, 
- да е полнолетен, 
- да има завршено високо или средно образование, 
- да има општа здравствена и физичка способност и 
- да не е постар од 40 години. 
(2) Покрај условите од ставот (1) на овој член, кан-

дидатот треба да ги исполнува и посебните услови 
утврдени во актот за формација на Армијата. 

(3) Начинот на прием на лицата од ставот (1) на 
овој член го пропишува министерот за одбрана. 

 
Јавен оглас 

 
Член 39 

(1) Јавниот оглас за прием на кандидати за офице-
ри, односно подофицери, професионални војници и ци-
вилен персонал го спроведува Министерството за од-
брана. 

(2) Јавниот оглас се објавува во најмалку два днев-
ни весника од кои најмалку во по еден од весниците 
што се издаваат на македонски јазик и по еден во вес-
ниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат 
најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен ја-
зик различен од македонскиот јазик. 

(3) Постапката за прием на кандидати по јавниот 
оглас од ставот (1) на овој член, ја спроведува комисија 
формирана од министерот за одбрана. 

(4) Избор на кандидатите кои ги исполнуваат усло-
вите за прием на служба во Армијата врши министерот 
за одбрана. 

(5) Начинот на спроведување на постапката за при-
ем на лицата од ставот (1) на овој член го пропишува 
министерот за одбрана. 

 
Склучување на договор за вработување 

 
Член 40 

(1) Воените старешини и цивилниот персонал склу-
чуваат договор за вработување на неопределено време. 

(2) Професионалните војници склучуваат договор 
за работа на определено време со времетраење на дого-
ворот од три години. 

(3) Во зависност од покажаните резултати и потре-
бите на соодветниот род, односно служба, договорот за 
работа со професионалните војници може да се про-
должи повеќе пати, но најмногу до навршување на 45 
години возраст. 

(4) Со договорот за работа се утврдува денот на 
стапување на работа, односно стапување на долж-
ност, времетраење и место на вршење на службата, 
правата, обврските, должностите и одговорностите 
во службата (начин на извршување на работата, од-
носно должноста, работното време и редот и дисцип-
лината, преместување на друго работно место, од-
носно на друга должност, должина на годишниот од-
мор, отсуства од работа, плата и надоместоци на 
платата, престанок на работниот однос, односно пре-
станок на службата во Армијата, надоместок на ште-
та во случај на самоволно раскинување на догово-
рот, право за изучување на странски јазици и инфор-
матика) и други права утврдени со закон и акти на 
Министерството за одбрана. 

(5) Договорите од ставовите (1) и (2) на овој член ги 
потпишува министерот за одбрана или од него овласте-
но лице. 

 
IV. ХИЕРАХИЈА ВО АРМИЈАТА 

 
Односи во службата 

 
Член 41 

(1) Воениот и цивилниот персонал на служба во 
Армијата според односите во службата можат да бидат 
претпоставени и потчинети, а според чиновите и долж-
ностите можат да бидат постари и помлади. 

(2) Претпоставен е лице кое согласно со закон и 
други прописи и овластувања командува со организа-
циски структури во Армијата, а лицата кои се под него-
ва команда се потчинети. 

(3) Постар е лице кое има повисок чин, а ако се со 
ист чин, постар е оној кој е поставен на повисока долж-
ност или кој подолго го носи чинот. 

 
Чинови на воениот персонал 

 
Член 42 

Чинови на воениот персонал се: 
- за војници на доброволно служење на воениот рок 

војник, 
- за професионални војници, питомци на Воената 

академија и од активниот резервен персонал на Арми-
јата: разводник, десетар и помлад водник, 

- за лица на стручно оспособување и усовршување 
на офицери: десетар, помлад водник и водник, а за ли-
ца на стручно оспособување и усовршување за подофи-
цери разводник, десетар и помлад водник, 

- за активниот воен персонал - подофицери и актив-
ниот резервен персонал: водник, постар водник, постар 
водник I класа, наредник и главен наредник, 

-за активниот воен персонал - офицери: потпоруч-
ник, поручник, капетан, мајор, потполковник, полков-
ник, бригаден генерал, генерал-мајор, генерал-потпол-
ковник и генерал на Армија и 

- за офицери од активниот резервен персонал: пот-
поручник, поручник, капетан, мајор и потполковник. 
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V. АКТИВЕН РЕЗЕРВЕН ПЕРСОНАЛ 
 

Член 43 
(1) Активен резервен персонал, во смисла на овој 

закон, се лица од резервниот состав на Армијата пови-
кани за вршење на служба во Армијата. 

(2) Професионалните војници по престанокот на 
службата во Армијата, заради навршување на 45 годи-
ни возраст, се преведуваат во активна резерва доколку 
се согласни со тоа и се поставуваат на должност сог-
ласно со актот за формација на Армијата. 

(3) Лицата од ставовите (1) и (2) на овој член можат 
да бидат ангажирани во единиците на Армијата заради 
учество во мировни операции и надвор од територијата 
на Републиката повеќе од 30 дена, доколку се согласат 
со тоа. 

(4) Обврската на лицата од ставот (1) на овој член 
трае до навршување на 50 години. 

 
Член 44 

(1) Правата и обврските на активниот резервен пер-
сонал во случаите од членот 43 на овој закон се уреду-
ваат со договор кој се склучува со Министерството за 
одбрана. 

(2) Со договорот од ставот (1) на овој член се уре-
дуваат меѓусебните права и обврски, а особено: место-
то, времето и начинот на ангажирањето; правата, обвр-
ските и одговорностите за време на ангажирањето; ви-
сина на месечниот надоместок; редот и дисциплината; 
начинот и условите за престанок на ангажирањето; на-
доместокот на штета во случај на самоволно откажува-
ње на ангажирањето и друго. 

(3) Во текот на траењето на договорот од ставот (1) 
на овој член, активниот резервен персонал ќе биде 
вклучен во систем на обука преку изведување на ре-
довни и вонредни активности согласно со Планот за 
вежбовни активности што го донесува министерот за 
одбрана. 

(4) Активниот резервен персонал повикан за врше-
ње служба во Армијата, има право на паричен надоме-
сток утврден со закон. 

(5) За лицата од активниот резервен персонал пови-
кани за вршење на служба во Армијата освен професи-
оналните војници, во договорот од ставот (1) на овој 
член се утврдува и висината на месечниот надоместок 
кој не може да изнесува помалку од 15% ниту повеќе 
од 50% од просечно исплатена нето плата по вработен 
во Република Македонија, независно од тоа дали се во 
работен однос или се невработени лица, во зависност 
особено од времетраењето на ангажирањето утврдено 
со договорот од ставот (1) на овој член, видот и степе-
нот на образование, чинот, занимањето и слично. 

(6) Со професионалните војници кои по престано-
кот на службата во Армијата, заради навршени 45 го-
дини возраст се преведени во активната резерва, дого-
ворот од ставот (1) на овој член се склучува до навршу-
вање на 50 години возраст. 

(7) За времетраење на договорот од ставот (6) на 
овој член, висината на месечниот надоместок изнесува 
40% од просечно исплатена нето-плата по вработен во 
Република Македонија за претходната година, независ-
но од тоа дали се во работен однос или се невработени 
лица. 

(8) Висината на надоместокот од ставовите (5) и (7) 
на овој член се пресметува и тоа за првото полугодие 
од просечната исплатена нето-плата по вработен исп-

латена во декември претходната година, а за второто 
полугодие, од просечната исплатена нето-плата по вра-
ботен исплатена во јуни во тековната година. 

(9) Времето и начинот на ангажирање на лицата од 
членот 43 на овој закон го утврдува министерот за од-
брана. 

 
VI. ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ОФИЦЕРИ И  
ПОДОФИЦЕРИ ВО ПОЧЕТЕН ЧИН 

 
Член 45 

(1) Во чин потпоручник се произведува лице кое 
има завршено Воена академија. 

(2) Во чин потпоручник во соодветен род или служ-
ба се произведува лице со високо образование со стек-
нати најмалку 180 кредити според ЕКТС и кое ќе завр-
ши стручно оспособување и усовршување за офицери. 

(3) Во чин поручник во соодветен род или служба 
се произведува лице со високо образование со стекнати 
најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 
степен и кое ќе заврши стручно оспособување и усовр-
шување за офицери. 

(4) Во чин водник се произведува лице кое има за-
вршено средно образование и кое ќе заврши стручно 
оспособување и усовршување за подофицер, со што се 
стекнува со стручен назив подофицер од соодветен род 
или служба. 

 
Член 46 

По исклучок од членот 45 став (1) на овој закон, во 
чин потпоручник може да се произведе и подофицер од 
постојаниот состав на Армијата, професионален вој-
ник, цивилен персонал, односно вработен во Мини-
стерството за одбрана, доколку има потреба да се по-
стави на должност утврдена со актот за формација на 
Армијата и актот за систематизација на Министерство-
то за одбрана за која е утврдено да ја извршува офицер 
и доколку ги исполнува следниве услови: 

- да стекнал високо образование, 
- да ги исполнува критериумите предвидени за фор-

мациското место односно условите утврдени со актот 
за систематизација на Министерството за одбрана, 

- да има посебна здравствена и физичка способност 
потребна за вршење на служба во Армијата, 

- да заврши стручно оспособување и усовршување 
за офицери и 

- да не е постар од 35 години. 
 

Член 46-а 
(1) Во чин потпоручник во активен резервен персо-

нал се произведува лице со високо образование со 
стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завр-
шен VII/1 степен кое завршило стручно оспособување 
и усовршување за офицери во резервниот состав. 

(2) Во чин водник во активен резервен персонал се 
произведува лице со средно образование кое завршило 
курс за подофицери во резервниот состав. 

 
Член 47 

(1) Наредба за произведување офицери во почетен 
чин донесува министерот за одбрана, а наредба за про-
изведување на подофицери во почетен чин донесува 
началникот на Генералштабот на Армијата. 

(2) Против наредбата од ставот (1) на овој член до-
несена од министерот за одбрана, во рок од осум дена 
може да се изјави жалба до Државната комисија за од-
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лучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен, а против наредбата од ставот 1 на 
овој член донесена од началникот на Генералштабот на 
Армијата, може да се изјави жалба во рок од осум дена 
до министерот за одбрана. 

 
VII. СЛУЖБЕНО ОЦЕНУВАЊЕ 

 
Член 48 

(1) Службеното оценување на воениот персонал се 
врши поради утврдување на нивниот успех во служба-
та, одлучување за унапредување, поставување и други 
односи во службата. 

(2) Податоците за оценување се класифицирани ин-
формации и се чуваат во персоналното досие на воени-
от персонал. 

 
Член 49 

(1) Војник на доброволно служење на воениот рок 
се оценува по завршување на основната обука, во пос-
ледниот месец пред завршување на доброволното слу-
жење на воениот рок. 

(2) Оценувањето на војникот на доброволно служе-
ње на воениот рок го врши претпоставениот старешина 
на положба командир на вод и нему рамен или повисок 
воен старешина. 

(3) Војник кој не е задоволен на оцената може во 
рок од осум дена од денот кога му е соопштена истата 
да поднесе барање за преиспитување на оцената до не-
посредно претпоставенот старешина на старешината 
кој го извршил оценувањето на војникот. 

(4) Оцената од ставот (3) на овој член е конечна. 
 

Член 50 
(1) Питомец на Воената академија, освен во оцену-

вањето по наставните предмети, се оценува и како воен 
персонал на крајот на секоја учебна година. 

(2) Лице на стручно оспособување и усовршување 
за офицер, односно подофицер, се оценува на крајот на 
стручното оспособување и усовршување. 

(3) Оценувањето на лицето на стручно оспособува-
ње и усовршување за офицер, односно подофицер, го 
врши претпоставениот старешина на положба коман-
дир на вод и нему рамен или повисок воен старешина. 

(4) Лицето на стручно оспособување и усовршува-
ње за офицер, односно подофицер кое не е задоволно 
со оцената, може во рок од осум дена од денот кога му 
е соопштена истата, да поднесе барање за преиспитува-
ње на оцената до непосредно претпоставениот старе-
шина на старешината кој го извршил оценувањето. 

 
Член 51 

(1) Активниот воен персонал се оценува на секои 
12 месеци. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, активни-
от воен персонал се оценува за период помал од 12 ме-
сеци, но не помалку од шест месеци во случај ако: 

- активниот воен персонал кој се оценува биде по-
ставен на друга должност, 

- дојде до промена на старешината кој е овластен да 
го врши оценувањето или 

- во последното оценување бил оценет со оцена “не 
задоволува” по најмалку еден критериум од членот 52 
став 1 на овој закон. 

(3) Во периодот за оценување не се засметува вре-
мето во кое лицето од ставот (1) на овој член било 
отсутно од работа подолго од шест месеца (боледува-
ње, неплатено отсуство или друго отсуство во соглас-
ност со овој закон). 

(4) Офицерите со генералски чинови не се оценува-
ат. 

(5) Не се оценуваат и офицерите и подофицерите 
последните две години пред пензионирањето. 

 
Член 51-а 

(1) Активниот воен персонал упатен на должност 
во органи на државна власт, трговските друштва, јав-
ните претпријатија, установите и службите, воените 
претставништва на Република Македонија во странс-
тво, учество во вежбовни активности и обука и во ху-
манитарни или мировни операции надвор од територи-
јата на Република Македонија, на должности во мулти-
национални воени сили формирани согласно со рати-
фикувани меѓународни договори кои Република Маке-
донија ги склучила или им пристапила, како и на шко-
лување, стручно оспособување и усовршување и спе-
цијализација за потребите на службата подолго од 
шест месеци во годината во која се оценува, се оценува 
од надлежниот старешина каде што ја извршувал 
должноста. 

(2) Оцената од ставот (1) на овој член се смета за 
службена оцена за календарската година во која се вр-
ши оценувањето. 

 
Член 51-б 

(1) За воениот персонал кој во календарската годи-
на во која се врши оценувањето бил поставен или упа-
тен на должност пократко од шест месеци, оценување-
то го врши непосредно претпоставениот и второпрет-
поставениот воен старешина, односно непосредно 
претпоставениот раководен службеник во единицата во 
која се наоѓа за време на службеното оценување. 

(2) Службеното оценување се врши врз основа на 
писмен извештај од претходните непосредно претпо-
ставени старешини од ставот (1) на овој член. 

 
Член 52 

(1) Оценувањето на активниот воен персонал се вр-
ши врз основа на податоците кои се однесуваат на 
следниве критериуми: 

- стручно знаење, 
- професионална ефикасност, 
- командување и раководење, 
- резултати од работата и 
- физичка подготвеност. 
(2) Податоците од ставот (1) на овој член се внесу-

ваат на образец чија форма и содржина ја пропишува 
министерот за одбрана. 

(3) Податоците се оценуваат поединечно, бројчано 
со оценка од еден до пет и описно со следниве степени: 
„особено се истакнува”, „се истакнува”, „добар”, „задо-
волува” и „не задоволува”. 

(4) Активниот резервен персонал се оценува за пер-
иод од 12 месеци, но не помалку од шест месеци, спо-
ред критериумите за оценување на активниот воен пер-
сонал. 
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Член 53 
(1) Оценувањето на активниот воен персонал го вр-

ши непосредно претпоставениот и второпретпоставе-
ниот старешина или раководен државен службеник со 
високо образование, независно еден од друг. 

(2) Оценувањето на активниот резервен персонал го 
врши непосредно претпоставениот старешина. 

 
Член 54 

(1) Активниот воен персонал кој не е задоволен со 
оценувањето може во рок од осум дена од денот кога 
му е соопштено истото да поднесе барање за неговото 
преиспитување до соодветна комисија за преиспитува-
ње на оценувањето, формирана од министерот за од-
брана, односно од началникот на Генералштабот на 
Армијата. 

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член се форми-
ра во воените единици во ранг на баталјон и повисоко, 
а за активниот воен персонал поставен на должност 
согласно со актот за систематизација во Министерство-
то за одбрана. 

(3) Комисијата од ставот (1) на овој член се состои 
од три члена со најмалку ист чин како активниот воен 
персонал кој го поднел барањето за преиспитување на 
оценувањето, од кои еден член е од претпоставената 
команда на активниот воен персонал, односно од Ми-
нистерството за одбрана. 

(4) Комисијата од ставот (1) на овој член е должна 
за барањето на преиспитување на оценувањето да од-
лучи во рок од 15 дена од денот на доставувањето на 
барањето. 

(5) Оценувањето дадено по преиспитувањето на ос-
пореното оценување е конечно. 

 
Член 55 

(1) Офицер, односно подофицер и војник од актив-
ниот резервен персонал се оценува по завршување на 
обука која траела најмалку пет дена или на воена веж-
ба. 

(2) Оценувањето се врши врз основа на покажаните 
резултати на вежбата, односно обуката, способноста за 
вршење на должноста, дисциплината, работните и ка-
рактерни особини и физичката подготвеност на лицето. 

(3) Оценувањето го врши непосредно претпоставе-
ниот старешина на должност командир на чета и нему 
рамен или повисок воен старешина. 

(4) Активниот резервен персонал кој не е задоволен 
со оцената може во рок од осум дена од денот кога му 
е соопштена истата, да поднесе барање за преиспитува-
ње на оцената до непосредно претпоставениот старе-
шина на старешината кој го извршил оценувањето. 

(5) Непосредно претпоставениот старешина од ста-
вот (4) на овој член е должен за барањето за преиспи-
тување на оценувањето да одлучи во рок од 15 дена од 
денот на доставувањето на барањето. 

(6) Оцената на непосредно претпоставениот старе-
шина од ставот (4) на овој член е конечна. 

 
Член 56 

Начинот на службеното оценување на активниот 
воен персонал, активниот резервен персонал и за офи-
церите, односно подофицерите и војниците во резерв-
ниот состав на Армијата, начинот на водење на евиден-
ција потребна за службено оценување и видовите на 
обрасците на оценувачкиот лист, поблиску ги пропи-
шува министерот за одбрана. 

Член 57 
(1) Цивилниот персонал на служба во Армијата се 

оценува според прописите за оценување на државните 
службеници. 

(2) Оценувањето на цивилниот персонал го врши 
непосредно претпоставниот старешини кој е офицер 
или цивилен персонал со високо образование. 

(3) Цивилниот персонал кој не е задоволен со оце-
ната, во рок од 15 дена од денот кога му е соопштена 
истата, може да поднесе жалба до непосредно претпо-
ставниот старешина, односно до цивилниот персонал 
со високо образование кој ја дал оцената. 

(4) Оцената по жалбата е конечна. 
 

VIII. УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОЕНИОТ ПЕРСОНАЛ 
НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА 

 
Член 58 

(1) Професионален војник може да се унапреди во 
непосредно повисок чин според потребите на служба-
та, ако се оцени дека со успех може да врши должност 
во повисок чин. 

(2) Унапредувањето во повисок чин на професио-
налниот војник го врши старешината на должност ко-
мандант на баталјон и нему рамен или повисок воен 
старешина. 

(3) Начинот на унапредување во повисок чин на 
професионален војник го утврдува началникот на Гене-
ралштабот на Армијата. 

 
Член 59 

(1) Питомец на Воената академија и лице на струч-
но оспособување и усовршување за офицер, односно 
подофицер, може да се унапреди во непосредно пови-
сок чин според постигнатите резултатите и времето по-
мината во одреден чин. 

(2) Унапредувањето во повисок чин на питомецот 
на Воената академија го врши деканот на Воената ака-
демија. 

(3) Унапредувањето во повисок чин на лицата на 
стручно оспособување и усовршување за офицер, од-
носно подофицер го врши началникот на Генералшта-
бот на Армијата. 

(4) Начинот на унапредување во повисок чин на ли-
цата од ставот (3) на овој член го утврдува началникот 
на Генералштабот на Армијата. 

 
Член 60 

Активниот воен персонал може да се унапреди во 
непосредно повисок чин според потребите на служба-
та, врз основа на оценувањето на резултатите на нивна-
та работа за периодот сметано од нивното последно 
унапредување и покажаната способност за вршење 
должност во повисок чин. 

 
Член 61 

(1) Офицер може да се унапреди во непосредно по-
висок чин, ако во чинот што го има поминал најмалку: 

- во чин потпоручник      две години, 
- во чин поручник       три години, 
- во чин капетан        пет години, 
- во чин мајор        четири години, 
- во чин потполковник       четири години, 
- во чин полковник       четири години и 
- во генералски чин       две години. 
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(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, офицер 
може да се унапреди во непосредно повисок чин една 
години порано од времето пропишано во ставот (1) на 
овој член, доколку два пати последователно е оценет 
со оценка пет и со степенот „особено се истакнува”, по 
сите критериуми од членот 52 на овој закон. 

 
Член 62 

Во чин полковник може да биде унапреден потпол-
ковник кој го исполнува условот од членот 61 на овој 
закон и кој има завршено специјализација за командно-
штабни должности или друга специјализација која од-
говара на родот, односно службата на која и припаѓа 
или се стекнал со научно звање магистер во научна об-
ласт која одговара на родот, односно службата на која 
и припаѓа. 

 
Член 63 

Во чин бригаден генерал може да биде унапреден 
полковник кој го исполнува условот од членот 61 на 
овој закон и кој има завршено школа за национална од-
брана или друга соодветна школа или се стекнал со на-
учно звање доктор во научна област која одговара на 
родот, односно службата на која и припаѓа. 

 
Член 64 

Покрај условите од членот 61 на овој закон, на уна-
предувањето на офицер во непосредно повисок чин 
влијаат и следниве дополнителни услови: 

- познавање светски странски јазик што се докажу-
ва со уверение, 

- завршени воени и други курсеви за стручно оспо-
собување и усовршување во земјата и странство, 

- стекнато дополнително образование од значење за 
вршење на службата во Армијата и 

- добиени одликување, плакети, значки, награди и 
пофалници. 

 
Член 65 

(1) Подофицер може да се унапреди во непосредно 
повисок чин, ако во чинот што го има поминал најмал-
ку: 

- во чин водник        три години, 
- во чин постар водник     четири години, 
- во чин постар водник I класа   четири години и 
- во чин наредник      четири години. 
(2) По исклучок од ставот 1 на овој член, подофи-

цер може да се унапреди во непосредно повисок чин 
една година порано од времето пропишано во ставот 
(1)  на овој член, доколку два пати последователно е 
оценет со оценка пет и со степенот „особено се истак-
нува” по сите критериуми од членот 52 на овој закон. 

(3) Покрај условите од ставот (1) на овој член на 
унапредувањето на подофицер во непосредно повисок 
чин влијаат и дополнителните услови од членот 64 на 
овој закон. 

 
Член 66 

(1) За унапредување на офицер, односно подофицер 
во непосредно повисок чин, началникот на Генерал-
штабот на Армијата формира комисии за унапредува-
ње во одреден чин. 

(2) Комисиите од ставот (1) на овој член се составе-
ни од пет лица со најмалку ист чин како чинот во кој се 
предлага унапредување, од различни родови и служби, 
избрани врз основа на нивните професионални, струч-
ни и карактерни особини. 

(3) Комисиите од ставот (1) на овој член, врз основа 
на извршен увид во досиејата на офицерите и подофи-
церите кои ги исполнуваат условите за унапредување 
во одредениот чин, еднаш годишно, доколку потребите 
на родовите и службите на Армијата бараат унапреду-
вање на офицери и подофицери во одреден чин, изра-
ботуваат предлог на ранг-листа на кандидати за уна-
предување во повисокиот чин од родовите и службите 
во Армијата. 

(4) Предлогот на ранг-листата за унапредување во 
чин мајор до полковник се доставува до министерот за 
одбрана, а предлогот на ранг-листата за унапредување 
заклучно со чин капетан се доставува до началникот на 
Генералштабот на Армијата, заради одобрување на 
ранг-листата. 

(5) Ако министерот за одбрана, односно началникот 
на Генералштабот на Армијата не го одобрат предлогот 
на ранг-листата за унапредување, комисијата е должна 
повторно да го преиспита својот предлог. 

(6) Ако и повторната ранг-листа за унапредување 
не биде одобрена од министерот за одбрана, односно 
од началникот на Генералштабот на Армијата, се фор-
мира нова комисија и целата постапка се повторува. 

(7) Унапредувањето на офицер, односно подофицер 
во непосредно повисок чин се врши врз основа на одо-
брената ранг-листа за унапредување, во согласност со 
утврдените потреби на службата за унапредување во 
одреден чин од родовите и службите на Армијата, со 
денот на поставување на формациско место во чинот 
во кој се унапредува. 

 
Член 67 

Начинот на унапредување на офицери, односно по-
дофицери во непосредно повисок чин поблиску го про-
пишува министерот за одбрана. 

 
Член 68 

(1) Унапредување на воен старешина за време на 
воена состојба се врши според способностите за коман-
дување, покажаната храброст и воените заслуги, како и 
според потребите за пополнување на Армијата. 

(2) Поблиски прописи за унапредување на воени 
старешини за време на воена состојба донесува претсе-
дателот на Република Македонија и врховен командант 
на Армијата. 

 
Член 69 

(1) Офицер, односно подофицер и војник во резерв-
ниот состав на Армијата се унапредува во непосредно 
повисок чин врз основа на оцената добиена по завршу-
вање на воена вежба и способноста за вршење на долж-
ност во повисок чин. 

(2) Офицер, односно подофицер и војник од актив-
ниот резервен персонал се унапредува во непосредно 
повисок чин според критериумите за унапредување на 
активниот воен персонал. 
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Член 70 
Офицер од активниот резервен персонал може да се 

унапредува во непосредно повисок чин, а најмногу до 
чин потполковник, според потребите на службата, до-
колку во чинот што го имал поминал најмалку: 

- во чин потпоручник      три години, 
- во чин поручник       четири години, 
- во чин капетан        шест години и 
- во чин мајор        шест години. 
 

Член 71 
Подофицер од активниот резервен персонал може 

да се унапредува во непосредно повисок чин, според 
потребите на службата, доколку во чинот што го имал 
поминал најмалку: 

- во чин водник       четири години, 
- во чин постар водник     пет години, 
- во чин постар водник I класа   четири години и 
- во чин наредник       пет години. 
 

Член 72 
Покрај условите за унапредување на офицери од-

носно подофицери утврдени во членовите 70 и 71 од 
овој закон, на унапредувањето на офицер, односно по-
дофицер од активниот резервен персонал влијаат и до-
полнителните услови од членот 64 на овој закон. 

 
Член 73 

Унапредувањето на активниот резервен персонал се 
врши на начин и постапка предвидени за унапредување 
на активниот воен персонал. 

 
IX. ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОЕНИОТ И ЦИВИЛНИОТ 
ПЕРСОНАЛ И ДРУГИ ОДНОСИ ВО ВРШЕЊЕ НА 

СЛУЖБАТА ВО АРМИЈАТА 
 

Поставување 
 

Член 74 
(1) Воениот и цивилниот персонал се поставува на 

соодветна должност, односно формациско место спо-
ред неговата военоевиденциска специјалност и според 
потребите на службата во Армијата. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, доколку 
потребите на службата тоа го налагаат, воениот и ци-
вилниот персонал може да се постави на формациско 
место кое не соодветствува со неговата военоевиденци-
ска специјалност. 

(3) Под формациско место се подразбира и работно 
место определено со акт за систематизација на работи-
те и задачите на кои се поставува воениот персонал 
распореден за вршење на должности во Министерство-
то за одбрана, Воената академија, другите органи на 
државната власт, трговските друштва, јавните претпри-
јатија, установите и службите, воените претставништва 
на Република Македонија во странство, како и должно-
сти во мултинационалните воени сили формирани сог-
ласно со ратификуваните меѓународни договори кои 
Република Македонија ги склучила или им пристапила. 

(4) Воениот персонал распореден на формациско 
место од ставот (3) на овој член има права и обврски 
како да е распореден во Армијата. 

Член 75 
(1) Воениот персонал се поставува на формациско 

место на својот чин, а по потреба на службата, може да 
се постави на формациско место со непосредно пови-
сок или понизок чин. 

(2) Активен воен персонал - офицер, односно подо-
фицер може да биде поставен на формациско место 
или на работно место определено со акт за системати-
зација на работите и задачите со непосредно повисок 
чин по потреба на службата, доколку нема можност да 
биде поставен воен старешина со повисок чин. 

(3) Во случаите од ставот (2) на овој член, активни-
от воен персонал - офицер, односно подофицер ги за-
држува правата од својот чин, а ги остварува правата 
од должноста на која е поставен. 

(4) Активен воен персонал - офицер, односно подо-
фицер може да биде поставен на формациско место со 
непосредно понизок чин во следниве случаи: 

1) поради укинување на формациско место на кое 
бил поставен, а нема можност да биде поставен на дру-
го формациско место или на работно место определено 
со акт за систематизација на работите и задачите спо-
ред неговиот чин; 

2) кога е разрешен од должноста поради боледува-
ње и во смисла на членот 83 од овој закон, а нема мож-
ност да биде поставен на друго формациско место или 
на работно место определено со акт за систематизација 
на работите и задачите според неговиот чин, најмногу 
за период од една година лекување; 

3) кога со оцена на военолекарската комисија од 
членот 83 став (5) на овој закон е предложена промена 
на формациско место според неговиот чин и 

4) по свое барање, доколку го прифати понуденото 
поставување. 

(5) Во случаите од ставот (4) точки 1, 2 и 3 на овој 
член, активниот воен персонал - офицер, односно подо-
фицер ги задржува оние права од својот чин или долж-
ност кои се поповолни за него. 

(6) Во случаите од ставот (4) точка 4 на овој член, 
активниот воен персонал - офицер, односно подофицер 
ги остварува правата според чинот и должноста на која 
ќе биде поставен. 

 
Член 76 

(1) Цивилниот персонал се поставува на должност 
за која засновал работен однос. 

(2) Според потребите на службата во текот на рабо-
тата, цивилниот персонал може да се распореди и на 
друга должност која одговара на степенот на неговото 
образование или занимање. 

 
Член 77 

Активниот воен и цивилен персонал без негова сог-
ласност не може да се поставува во друго место на вр-
шење на службата, ако во наредните пет години ги ис-
полнува условите за пензионирање, освен ако поради 
преместување или укинување на единицата, нема сло-
бодно формациско место во местото на вршење на 
службата на кое би можел да биде поставен. 

 
Член 78 

(1) Активниот воен персонал кој во вршење на 
службата ќе ја загуби посебната здравствена и физичка 
способност потребна за вршење на служба во Армија-
та, доколку има општа здравствена способност за рабо-
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та, се поставува на формациско место на својот чин, во 
согласност со неговата здравствена и физичка способ-
ност. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, активни-
от воен персонал кој во вршење на службата ќе ја загу-
би посебната здравствена и физичка способност по-
требна за вршење на служба во Армијата, доколку има 
општа здравствена способност за работа, се поставува 
на формациско место на непосредно понизок чин во 
согласност со неговата здравствена и физичка способ-
ност. 

 
Промена на военоевиденциската специјалност 
 

Член 79 
(1) Ако активниот воен персонал не може да се по-

стави на должност според неговата военоевиденциска 
специјалност, заради потребите на службата може да 
биде поставен на формациско место во друга военоеви-
денциска специјалност, по претходно завршено струч-
но оспособување и усовршување за друг род, односно 
служба. 

(2) Видот, содржината и начинот на стручното ос-
пособување и усовршување за друга военоевиденциска 
специјалност ги утврдува министерот за одбрана. 

 
Упатување на работа 

 
Член 80 

(1) Активниот воен и цивилен персонал поради по-
треба на службата може да биде упатен на должност во 
друга единица или установа во Републиката или во 
друг орган на државната власт на одредено време, а 
најдолго една година. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, активни-
от воен и цивилен персонал може да биде упатен на 
должност и подолго од една година, но најмногу две 
години во текот на пет години, сметано од првото упа-
тување, а доколку се работи за проект од особено зна-
чење за одбраната, до завршување на проектот. 

(3) Во случаите од ставовите (1) и (2) на овој член 
лицето ги задржува правата од својот чин и должност 
на која бил поставен, доколку тоа е поповолно за него. 

(4) По исклучок од ставот (1) на овој член, активни-
от воен и цивилен персонал без негова согласност не 
може да се упатува во друго место на вршење на служ-
бата, ако во наредните пет години ги исполнува усло-
вите за пензионирање, освен ако поради преместување 
или укинување на единицата, нема слободно формаци-
ско место во местото на вршење на службата на кое би 
можел да биде поставен. 

 
Застапување 

 
Член 81 

(1) Активниот воен и цивилен персонал може да би-
де одреден за застапување на привремено отсутно лице 
или привремено непополнето формациско место со по-
низок, ист или непосредно повисок чин или должност 
и со ист степен на образование. 

(2) Застапникот од ставот (1) на овој член, покрај 
својата редовна должност може да ја врши должноста 
на која е поставен како застапник најдолго до една го-
дина и најмногу една должност. 

(3) Заменувањето на отсутно лице поради користе-
ње на годишен одмор не претставува застапување. 

 
Разрешување од должност поради стручно  

оспособување и усовршување 
 

Член 82 
(1) Активниот воен и цивилен персонал упатен на 

стручно оспособување и усовршување се разрешува од 
должноста ако стручното оспособување и усовршува-
ње трае подолго од една година. 

(2) Времето поминато на стручно оспособување и 
усовршување се смета како време поминато на служба 
со права од својот чин и должноста на која бил поста-
вен. 

 
Разрешување од должност поради  

боледување и лекување 
 

Член 83 
(1) Активниот воен и цивилен персонал кој поради 

боледување и лекување не може да ја врши својата 
должност се разрешува од должноста ако болеста трае 
или ако военолекарска комисија оцени дека би можела 
да трае подолго од шест месеци. 

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член активни-
от воен и цивилен персонал ги задржува правата од 
својот чин и должноста од која е разрешен. 

(3) Во случај на подолго траење на привремената 
спреченост за работа поради боледување и лекување 
кое трае до 12 месеци, претпоставениот старешина на 
должност командант на баталјон или нему рамен и по-
висок воен старешина, со наредба го упатува активни-
от воен и цивилен персонал до военолекарската коми-
сија заради утврдување на неговата здравствена состој-
ба потребна за служба во Армијата. 

(4) Претпоставениот старешина, со наредба може 
да упати воен и цивилен персонал до военолекарската 
комисија и во случаи кога по сопствена оцена смета де-
ка здравствената состојба на лицето е нарушена и 
штетно се одразува на службата. 

(5) Во случаите од ставовите (3) и (4) на овој член 
активниот воен и цивилен персонал е должен да се јави 
на военолекарската комисија на преглед. 

 
Разрешување од должност заради подготовка  

за враќање во цивилен живот 
 

Член 84 
(1) Активниот воен и цивилен персонал на кого ќе 

му престане службата во Армијата поради структурни 
промени во актот за формација на Армијата, може да 
биде упатен на стручно оспособување за цивилни про-
фесии, заради подготовка за враќање во цивилен жи-
вот. 

(2) Активниот воен и цивилен персонал упатен на 
стручно оспособување за цивилни професии заради 
подготовка за враќање во цивилен живот се разрешува 
од должноста за времетраењето на обуката, но не по-
долго од шест месеца во годината пред заминување во 
пензија, односно престанок на работниот однос. 

(3) Времето поминато на стручно оспособување се 
смета како време поминато на служба со права од сво-
јот чин, степен на образование и должноста на која бил 
поставен. 
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Член 85 
(1) Активниот воен и цивилен персонал на кого ќе 

му престане службата во Армијата поради стекнување 
право на старосна пензија, се разрешува од должноста 
еден месец пред исполнување на условите за стекнува-
ње право на старосна пензија. 

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член активни-
от воен и цивилен персонал ги задржува правата од 
формациското место и должноста на која бил поставен. 

 
Преместување 

 
Член 86 

(1) Преместување на активниот воен и цивилен пер-
сонал може да се врши заради потреба на службата. 

(2) Преместување на активниот воен и цивилен пер-
сонал може да се врши од едно на друго формациско 
место утврдено во актот за формација на Армијата, од-
носно од едно на друго работно место утврдено во акт 
за систематизација, како и во друго место на вршење 
на службата. 

(3) Преместување на активниот воен и цивилен пер-
сонал може да се врши поради: 

1) укинување или трансформација на единицата 
или штабот или намалување на обемот на работата во 
единицата или штабот во Армијата, односно укинува-
ње на работно место во актот за систематизација; 

2) неодложна потреба за пополнување на непопол-
нето формациско место утврдено во актот за формаци-
ја на Армијата, односно на работно место утврдено во 
актот за систематизација; 

3) формирање на нови единици во Армијата, однос-
но отворање нови работни места во Министерството за 
одбрана и 

4) пополнување на формациско место упразнето за-
ради упатување на школување, односно стручно оспо-
собување и усовршување кое трае подолго од една го-
дина. 

(4) Активниот воен и цивилен персонал може да би-
де преместен на друго место на вршење на службата и 
по свое барање, доколку потребите на службата тоа го 
дозволуваат. 

(5) Активниот воен и цивилен персонал може да би-
де преместен на друго место на вршење на службата и 
поради болест и болест на член на неговото потесно се-
мејство, што се докажува со наод, оцена и мислење од 
надлежна лекарска комисија. 

(6) Активниот воен и цивилен персонал без негова 
согласност не може да се преместува во друго место на 
вршење на службата, ако во наредните пет години ги 
исполнува условите за пензионирање, освен ако поради 
преместување или укинување на единицата, нема сло-
бодно формациско место во местото на вршење на 
службата на кое би можел да биде поставен. 

(7) Во случаите од ставот (3) точки 1, 2 и 3 на овој 
член активниот воен и цивилен персонал ги остварува 
правата од формациското место на кое е поставен. 

(8) Во случаите од ставот (3) точка 4 на овој член 
активниот воен и цивилен персонал ги задржува права-
та од својот чин и должноста која ја вршел пред поста-
вувањето, доколку тоа е поповолно за него. 

 
Кадровски совет 

 
Член 87 

(1) Кадровски совет се формира во воените едини-
ци и установи во ранг на баталјон и повисоко. 

(2) При составувањето на Советот од ставот 1 на 
овој член треба да се води сметка за соодветна и пра-
вична застапеност на лицата кои припаѓаат на сите за-
едници. 

(3) Кадровскиот совет е советодавно тело на воени-
от старешина - командант на баталјон, нему рамен или 
повисок воен старешина, на кое се разгледуваат ка-
дровски прашања за активниот воен персонал и цивил-
ниот персонал (поставување, упатување на работа, за-
стапување, разрешување од должност поради стручно 
оспособување и усовршување, разрешување од долж-
ност поради боледување и лекување, разрешување од 
должност поради враќање во цивилен живот, преместу-
вање, упатување на школување, односно стручно оспо-
собување и усовршување и други односи во службата) 
и се дава мислење на надлежниот старешина за тие 
прашања. 

(4) Начинот на работа и составот на кадровскиот 
совет го утврдува министерот за одбрана. 

 
Член 88 

(1) Во случај кога активниот воен и цивилен персо-
нал е упатен на работа во дипломатски, конзуларни и 
воени претставништва во странство, на стручно усовр-
шување или образование во странство за потребите на 
Министерството за одбрана и Армијата, е должен во 
рок од 15 дена од денот на престанувањето на работата 
во странство, односно стручното усовршување или 
образование, да се врати на работа и да биде распоре-
ден на работно место, односно поставен на формаци-
ско место согласно со неговиот степен на стручна под-
готовка и чинот. 

 
Член 89 

(1) Во случај кога воен старешина - офицер, однос-
но подофицер заради издржување на казна затвор биде 
отсутен од службата до една година, поради изречена 
заштитна мерка не може да ја врши работата, односно 
службата, или заради притвор и во други случаи опре-
делени со закон времено престане да ја врши работата, 
односно службата, работниот однос, односно службата 
не му престанува, а за тој период работниот однос, од-
носно службата му мирува. 

(2) Во случај кога професионален војник и цивилен 
персонал заради издржување на казна затвор или изре-
чена заштитна мерка не може да ја врши работата, од-
носно службата за период пократок од шест месеца, 
или заради притвор и во други случаи определени со 
закон времено престане да ја врши работата односно 
службата, работниот однос, односно службата не му 
престанува, а за тој период работниот однос, односно 
службата му мирува. 

(3) За време на мирување на работниот однос, од-
носно службата од ставовите (1) и (2) на овој член, ми-
руваат правата и обврските од работен однос кои се не-
посредно поврзани со вршење на работата, односно 
службата. 

(4) Активниот воен и цивилен персонал има право и 
должност да се врати на работа, односно на служба нај-
доцна во рок од пет дена од денот на престанување на 
причините за мирување на работниот однос, односно 
службата. 
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Член 90 
(1) Активниот воен и цивилен персонал по враќање 

од работа во дипломатски, конзуларни и воени прет-
ставништва во странство, како и од стручно усовршу-
вање или образование во странство за потребите на 
Министерството за одбрана и Армијата, во рок од 30 
дена од денот на враќањето, се распоредува на работно 
место, односно се поставува на формациско место, сог-
ласно со неговиот степен на стручна подготовка и чи-
нот. 

(2) До распоредување на работно место, односно до 
поставување на формациско место од ставот (1) на овој 
член активниот воен и цивилен персонал извршува ра-
боти, односно должности по потреба на службата, сог-
ласно со неговиот степен на стручна подготовка, од-
носно чин. 

(3) Во случаите од ставот (2) на овој член активни-
от воен и цивилен персонал ги задржува правата од 
својот степен на стручна подготовка, односно чин. 

 
X. РАБОТНО ВРЕМЕ, ОДМОРИ И ОТСУСТВА 
 

Работно време 
 

Член 91 
(1) Службата во Армијата се извршува непрекинато 

во текот на 24 часа, секој ден во неделата. 
(2) Распоредот, почетокот и завршетокот на работ-

ното време во текот на денот и за подолг временски 
период според условите и природата на работата на 
единицата, во согласност со овој закон, се утврдува со 
правилата за внатрешен ред и односите во вршењето на 
службата во Армијата што ги донесува началникот на 
Генералштабот на Армијата. 
 

Член 92 
(1) Работното време на воениот и цивилниот персо-

нал изнесува 40 часа во работна недела (полно работно 
време). 

(2) Работната недела по правило трае пет работни 
дена. 

(3) Во Министерството за одбрана и Армијата се 
води евиденција за полното работно време. 

(4) Активниот воен и цивилен персонал на барање 
на непосредно претпоставениот старешина е должен да 
врши работа преку полното работно време (прекувре-
мена работа). 

(5) Работното време може да трае подолго од 40 ча-
са во работна недела во следниве случаи: 

1)во случај на наредени мерки за зголемена борбена 
готовност; 

2)во случај на потреба од дополнително ангажира-
ње на одредени воени единици заради одржување на 
борбената готовност; 

3) во случај на тревога во воените единици; 
4) за време на воена вежба; 
5) во случај кога Армијата учествува во отстранува-

ње последици од вонредна состојба; 
6) за време на дежурство, стражарска должност и 

други должности во воени единици и 
7) во услови кога се бара продолжување на започна-

та работа чие запирање или прекинување би имало 
штетни последици за борбената готовност на воената 
единица, за извршување вонредни задачи или поради 
одредени состојби во единицата. 

(6) Во случаите од ставот (2) точки од 1 до 7 на овој 
член воениот и цивилниот персонал е должен да рабо-
ти подолго од полното работно време. 

(7) Наредба за работа подолга од полното работно 
време случаите од ставот (2) точки 1 и 2 на овој член 
донесува министерот за одбрана, а во случаите од ста-
вот (2) точки од 3 до 7 на овој член, наредба донесува 
командантот на бригада и нему рамен или повисок ста-
решина. 

 
Член 93 

(1) Кога тоа го бара природата на работата, работ-
ното време може да се прераспредели така што вкупно-
то работно време на воениот и цивилниот персонал во 
просек да не биде подолго од 40 часа во работната не-
дела во текот на годината. 

(2) На активниот воен и цивилен персонал кој рабо-
ти на особено тешки, напорни и штетни по здравјето 
работи, а чие штетно влијание врз неговото здравје на 
може во целост да се отстрани со заштитни мерки, ра-
ботното време му се скратува сразмерно на штетното 
влијание врз неговото здравје, односно работната спо-
собност, но не пократко од 30 часа во работната неде-
ла. 

(3) Определувањето на формациските места кои се 
особено тешки, напорни и штетни работи по здравјето, 
по предлог на началникот на Генералштабот на Арми-
јата, го врши државниот орган надлежен за работите од 
областа на трудот. 

 
Член 94 

(1) Во воените единици во кои службата се врши во 
смени, воениот и цивилниот персонал во една смена 
може да врши служба ноќно време непрекинато нај-
долго една седмица во текот на четири седмици. 

(2) Ноќно време во смисла на ставот (1) на овој 
член е периодот меѓу 22,00 часот и 6,00 часот наредни-
от ден. 

 
Член 95 

Војниците за време на доброволно служење на вое-
ниот рок, лицата на стручно оспособување и усовршу-
вање за офицери, односно подофицери и активниот ре-
зервен персонал се должни да извршуваат воени и дру-
ги должности во воените единици во согласност со рас-
поредот за животот и работата во воената единица, 
пропишан од началникот на Генералштабот на Армија-
та или од него овластено лице. 

 
Одмори и отсуства 

 
Член 96 

(1) Воен и цивилен персонал кој работи со полно 
работно време, за време на дневното работно време 
има право на пауза во траење од 30 минути. 

(2) Воен и цивилен персонал кој работи со пократко 
работно време, меѓутоа најмалку четири часа дневно, 
има право на пауза во траење од 15 минути. 

(3) Должината на паузата во случај на нееднакво 
распоредување или времено прераспоредување на ра-
ботното време, се одредува пропорционално на должи-
ната на дневното работно време. 

(4) Паузата може да се одреди дури по еден час ра-
бота и најдоцна три часа пред крајот на работното вре-
ме. 
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(5) Времето на паузата во текот на работниот ден се 
засметува во работното време и за истото се исплатува 
плата. 

 
Член 97 

(1) Воен и цивилен персонал има право на одмор 
меѓу два последователни работни дена во непрекинато 
траење од најмалку 12 часа. 

(2) Воен и цивилен персонал има право на неделен 
одмор во траење од најмалку 24 часа непрекинато, а 
ако заради објективни, технички и организациони при-
чини е неопходно да работи на денот на својот неделен 
одмор, мора да му се обезбеди таков одмор во текот на 
наредната работна недела. 

 
Член 98 

(1) Активен воен и цивилен персонал има право на 
платен годишен одмор во текот на една календарска 
година во траење од најмалку 20, а најмногу 32 работ-
ни дена. 

(2) Активниот воен и цивилен персонал постар од 
45 години, инвалид, воен и цивилен персонал со нај-
малку 60% телесно оштетување и воен и цивилен пер-
сонал кој негува и чува дете со телесен или душевен 
недостаток, има право на уште три работни дена годи-
шен одмор. 

(3) Празниците, саботите и неделите и слободните 
денови, отсуствата поради боледување, како и другите 
случаи на оправдано отсуство од работа, не се пресме-
туваат во деновите на годишниот одмор. 

(4) Како ден на годишен одмор се смета секој рабо-
тен ден кој според распоредот на работното време е 
одреден како работен ден. 

(5) За право на користење на платен годишен одмор 
се донесува решение. 

 
Член 99 

(1) Годишниот одмор по правило се користи во те-
кот на календарската година. 

(2) Годишниот одмор може да се користи најмногу 
во три дела, со тоа што еден дел се користи без прекин 
во траење од најмалку 12 работни дена во тековната ка-
лендарска година, а остатокот најдоцна до 30 јуни на-
редната календарска година. 

(3) Ако во календарската година во која засновал 
работен однос активниот воен и цивилен персонал не-
ма една година работа, има право на годишен одмор во 
траење од по два работни дена за секој месец поминат 
на работа, но не повеќе од 20 работни дена. 

(4) Годишниот одмор којшто не бил искористен во 
тековната календарска година заради отсутност поради 
боледување или повреда, породилен одмор или одмор 
за нега и чување на дете, односно упатување на струч-
но оспособување и усовршување, воениот и цивилниот 
персонал има право да го искористи до 30 јуни наред-
ната календарска година. 

 
Член 100 

Воен и цивилен персонал кој по потреба на служба-
та е упатен заради учество во вежбовни активности, 
обука, хуманитарни или мировни операции надвор од 
територијата на Републиката, а кој од објективни при-
чини, без своја вина не го искористил годишниот од-
мор, има право да го искористи годишниот одмор до 
крајот на наредната календарска година. 

Член 101 
Должината на годишниот одмор се утврдува врз ос-

нова на следниве критериуми: 
а) должина на работното искуство; 
б) сложеност на работата и 
в) услови за работа. 
а) Должина на работното искуство: 
-од 1 до 10 години работно искуство  

еден работен ден, 
-од 10 до 20 години работно искуство  

два работни дена, 
-од 20 до 25 години работно искуство  

три работни дена и 
-преку 25 години работно искуство  

пет работни дена. 
б) Сложеност на работата: 
-средно образование    два дена и 
-Воена академија или друго високо образование 

три дена. 
в)услови за работа: 
-работни места штетни по живот и здравје  

четири дена. 
 

Член 102 
Воен и цивилен персонал има право еден ден од го-

дишниот одмор да го искористи по сопствена желба на 
ден којшто самиот ќе го определи, ако тоа посериозно 
не го загрозува работниот процес, за што мора да го из-
вести   непосредно претпоставениот старешина најдоц-
на три дена пред користењето на годишниот одмор. 

 
Член 103 

(1) Воен и цивилен персонал не може да се откаже 
од правото на платен дневен, неделен и годишен од-
мор, ниту тоа право може да му се ускрати. 

(2) По исклучок, кога потребите на службата не 
дозволуваат користење на годишен одмор, воениот и 
цивилниот персонал кој по наредба на командант на 
баталјон, нему рамен или повисок старешина, нема да 
го искористи годишниот одмор или дел од него, има 
право на обесштетување за неискористените денови на 
годишен одмор, во висина на просечната плата на вое-
ниот и цивилниот персонал, за тие денови. 

(3) Воен и цивилен персонал по престанувањето на 
работниот однос, односно службата по кој било основ, 
има право на обесштетување за неискористените дено-
ви на годишен одмор. 

 
Член 104 

За почетокот на користењето на боледувањето вое-
ниот и цивилниот персонал е должен во рок од 24 часа 
да го извести претпоставениот старешина. 

 
Член 105 

(1) Воен персонал: летач (член на екипаж), нуркач, 
падобранец, воен специјалец, работник во радарска 
служба, радиоизвидувач, попречувач и гониометрист, 
музичар на дувачки инструменти и работник на прона-
оѓање и уништување и делаборација на муниција и 
минско-експлозивни средства, заради зачувување на 
здравјето и физичката кондиција има право еднаш го-
дишно на организирана десетдневна рекреација во 
спортско рекреативни центри или центри за рехабили-
тација, под контрола на инструктори и лекари специја-
листи. 
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(2) Рекреацијата се врши согласно со план кој го 
донесува началникот на Генералштабот на Армијата. 

 
Член 106 

На активен воен и цивилен персонал, член на 
спортска државна репрезентација, може да му се одо-
бри платено отсуство од работа во траење од 30 дена 
во текот на една календарска година заради подготовки 
и учество на олимписки игри и на европски и светски 
првенства. 

 
Член 107 

(1) Воен и цивилен персонал има право на отсуство 
од работа со надомест на плата до седум работни дена 
во една календарска година во следниве случаи: 

- за склучување на брак      три дена, 
- за склучување на брак за деца   два дена, 
- за раѓање или посвојување на дете  два дена, 
- за смрт на сопружник или дете   пет дена, 
- за смрт на родител, брат, сестра   два дена, 
- за смрт на родител на сопружник  два дена, 
- за смрт на дедо или баба     еден ден, 
- за полагање на стручен или друг испит за потреби-

те на Министерството за одбрана, односно Армијата  
три дена, 

 - за селидба на семејство од едно на друго место  
три дена, 

- за селидба на семејство во исто место  два дена и 
- за елементарни непогоди     три дена. 
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член отсуство-

то од работа се користи во деновите на траењето на ос-
новот и не може да се ускрати од страна на претпоста-
вениот старешина. 

(3) Отсуството од ставот (1) на овој член може да се 
одобри повеќе пати, со тоа што времето поминато на 
отсуството во траење преку седум работни дена во те-
кот на една календарска година се смета во годишен 
одмор, освен ако отсуството е одобрено заради смрт на 
сопружник или дете. 

 
Член 108 

(1) На воен и цивилен персонал заради неопходни 
потреби на негово барање, може да му се одобри неп-
латено отсуство до 90 дена во текот на една календар-
ска година. 

(2) За време на неплатеното отсуство на воен и ци-
вилен персонал му мируваат правата и обврските од 
работниот однос. 

 
Член 109 

На воен и цивилен персонал кој го придружува 
брачниот другар упатен на работа во странство во рам-
ките на меѓународно-техничка или просветно-културна 
и научна соработка, во дипломатски и конзуларни 
претставништва, на негово барање му мируваат права-
та и обврските од работен однос и има право во рок од 
15 дена од денот на престанувањето на работата на не-
говиот брачен другар во странство да се врати на служ-
ба во Министерството за одбрана, односно Армијата на 
должност според неговиот чин, односно работно место. 
 

Член 110 
(1) Војник на доброволно служење на воен рок има 

право на еден викенд отсуство секој месец, без надоме-
сток на патните трошоци. 

(2) Отсуството од ставот (1) на овој член го одобру-
ва командирот на чета или повисок воен старешина. 

 
Член 111 

(1) Питомец на Воената академија има право на се-
местрален летен и зимски распуст според прописите на 
Воената академија и две викенд отсуства секој месец. 

(2) Отсуствата од ставот (1) на овој член ги одобру-
ва деканот на Воената академија. 

 
Член 112 

(1) Лице на стручно оспособување и усовршување 
за офицер, односно подофицер има право на две ви-
кенд отсуства секој месец, без надомест на патните 
трошоци. 

(2) Отсуствата на лицата од ставот (1) на овој член 
ги одобрува командирот на чета или повисок воен ста-
решина. 

(3) Офицерите, односно подофицерите по нивното 
произведување во почетен чин по завршување на шко-
лувањето, односно стручното оспособување и усовр-
шување за офицер, односно подофицер, имаат право на 
седум дена платено отсуство пред јавувањето на долж-
ност. 

(4) Правата од ставот (3) на овој член им припаѓаат 
на лицата кои немаат засновано работен однос со Ми-
нистерството за одбрана. 

 
Член 113 

(1) Воен и цивилен персонал кој доброволно дава 
крв има право на отсуство од работа на два последова-
телни работни дена за секое давање крв. 

(2) Слободните денови се сметаат како да е на рабо-
та, односно служење на воениот рок. 

 
Член 114 

Заради особено залагање и успех во извршувањето 
на поставената задача, командантот на баталјон има 
право на воениот и цивилниот персонал во воената 
единица со која командува, да одобри платено отсуство 
од работа во траење од еден ден, а командантот на бри-
гадата, во траење до три дена. 

 
Член 115 

(1) Активниот воен и цивилен персонал мора нај-
малку 30 дена пред користењето на годишниот одмор 
да биде известен за распоредот и траењето на годиш-
ниот одмор. 

(2) Решение за користење годишен одмор и други 
отсуства од работа на воениот и цивилниот персонал 
донесува командантот на баталјонот и нему рамен или 
повисок воен старешина. 

(3) Против решението за користење на годишниот 
одмор може да се изјави жалба до непосредно претпо-
ставениот старешина на старешината кој го донел ре-
шението, во рок од осум дена од денот на приемот на 
решението. 

 
Член 116 

(1) Кога неодложни потреби на службата тоа го ба-
раат, командантот на баталјон и нему рамен или пови-
сок воен старешина може на воен и цивилен персонал 
да му одложи, односно прекине користење на годишен 
одмор, а на војник на доброволно служење на воениот 
рок да му одложи, односно прекине користење на 
отсуство. 
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(2) Одложувањето, односно прекинувањето на ко-
ристење на годишниот одмор се врши во писмена фор-
ма. 

(3) Во случаите од ставот (1) на овој член воениот и 
цивилен персонал има право на надоместок на стварни-
те трошоци настанати со одложувањето, односно пре-
кинувањето на годишниот одмор или отсуството. 

 
Член 117 

За прашањата кои не се уредени во Главата X. „Ра-
ботно, време, одмори и отсуства” во овој закон ќе се 
применуваат одредбите од Законот за работните одно-
си. 

 
XI. ОДГОВОРНОСТ НА ВОЕНИОТ И ЦИВИЛНИОТ 

ПЕРСОНАЛ 
 

Материјална одговорност 
 

Член 118 
(1) Воен и цивилен персонал кој со намера или крај-

но невнимание ќе предизвика штета на средствата на 
Република Македонија во врска со вршење на служба-
та во Армијата, е должно да ја надомести штетата. 

(2) Ако штетата ја предизвикаат повеќе лица, секое 
лице е одговорно за делот на штетата што ја предизви-
кало. 

(3) Ако за секое лице не може да се утврди делот од 
штетата што ја предизвикало, се смета дека сите лица 
се подеднакво одговорни и штетата ја надоместуваат 
во еднакви делови. 

(4) Ако повеќе лица предизвикале штета со кривич-
но дело со умисла, за штетата одговараат солидарно. 

 
Член 119 

Сметкополагачите и ракувачите со материјални 
средства и опрема одговараат за штетата на средствата 
кои им се доверени на чување, ако не докажат дека 
штетата ја причинило друго лице или дека настанала 
случајно или како последица на виша сила. 

  
Член 120 

(1) Министерството за одбрана е должно да ја надо-
мести материјалната штета што воениот и цивилниот 
персонал во вршење на службата во Армијата ќе ја пре-
дизвика кон трети лица. 

(2) Министерството за одбрана против воениот и 
цивилниот персонал од ставот 1 на овој член ќе поведе 
постапка за надоместок на извршената исплата, ако во-
ениот и цивилниот персонал штетата на трети лица ја 
предизвикале намерно или со крајно невнимание. 

 
Член 121 

(1) Ако воен и цивилен персонал претрпи штета во 
врска со вршењето на службата во Армијата, Мини-
стерството за одбрана е должно да му ја надомести 
штетата според општите начела за одговорност за ште-
та. 

(2) Ако во рок од 60 дена од приемот на барањето 
Министерството за одбрана и воениот и цивилниот 
персонал не се спогодат за надоместок на штетата, вое-
ниот и цивилниот персонал има право да бара надоме-
сток на штета пред надлежниот суд. 

Член 122 
(1) Воениот и цивилниот персонал кој е одговорен 

за штета може од оправдани причини да биде делумно 
или целосно ослободен од обврската да ја надомести 
штетата. 

(2) Како оправдани причини од ставот (1) на овој 
член се сметаат случаиве кога: 

- штетата не е причинета со намера, 
- штетата настанала при изведување воена обука 

или вежба што се изведува во лоши временски услови, 
непознат или непристапен терен, 

- штетата настанала заради сместување на опремата 
на начин кој не одговара на пропишаните услови, 

- штетата настанала под околности под кои не би 
можела да се избегне или 

- доколку со исплатата на надоместокот на штетата 
се загрозува егзистенцијата на воениот и цивилниот 
персонал и неговото семејство. 

(3) Решение за ослободување од обврската за надо-
месток на штета може да се донесе само во постапка за 
материјална одговорност. 

 
Член 123 

(1) За материјалната одговорност на воениот и ци-
вилниот персонал и за обврската за надоместок на ште-
та или за запирање на постапката со решение одлучува 
командант на баталјон, нему рамен или повисок воен 
старешина за кој со актот за формација на Армијата е 
предвиден чин потполковник или повисок чин. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, за мате-
ријалната одговорност на воениот и цивилниот персо-
нал, за обврската за надоместок на штета или за запи-
рање на постапката, со решение одлучуваат: 

- министерот за одбрана или од него овластено лице 
- за воен и цивилен персонал поставен на должност во 
Министерството за одбрана, други органи на државна-
та власт, трговски друштва, јавни претпријатија, уста-
нови и служби, 

- надлежниот воен старешина од новата единица - 
установа во која лицето е поставено -за штета причине-
та во претходната единица, односно установа, за која 
ќе се дознае по заминувањето на воениот и цивилниот 
персонал во друга единица, односно установа и 

- надлежниот воен старешина од единицата, однос-
но установа во која лицето врши должност - за штета 
причинета во повеќе единици, односно установи. 

(3) Против решението од ставовите (1) и (2) на овој 
член, воениот и цивилниот персонал има право на жал-
ба до непосредно претпоставениот воен старешина на 
старешината кој го донел решението, односно до мини-
стерот за одбрана, доколку решението го донел начал-
никот на Генералштабот на Армијата, или до Државна-
та комисија за одлучување во управна постапка и по-
стапка од работен однос во втор степен, доколку реше-
нието го донел министерот за одбрана или од него ов-
ластено лице, во рок од осум дена од приемот на реше-
нието. 

 
Член 124 

(1) Во постапката за утврдување на материјалната 
одговорност, министерот за одбрана, односно воените 
старешини од членот 123 на овој закон формираат ко-
мисија за утврдување на материјалната одговорност. 

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член утврдува 
постоење на материјална штета, нејзината висина, 
околностите под кои настанала, кој ја предизвикал 
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штетата и кој треба да ја надомести или утврдува дека 
се исполнети условите за запирање на постапката и да-
ва предлог до надлежниот старешина кој одлучува за 
штетата. 

 
Член 125 

Постапката за утврдување на материјална одговор-
ност се запира во следниве случаи: 

- кога ќе се утврди дека нема штета или одговор-
ност на пријавеното лице за причинетата штета, 

- кога во текот на постапката лицето ќе ја признае 
одговорноста и ќе ја надомести причинетата штета, 

- кога по преземањето на сите мерки да се пронајде 
сторителот на штетата, истиот ќе остане непознат или 

- поради смрт на сторителот на штетата. 
 

Член 126 
Ако воениот и цивилниот персонал во рок од три 

месеца од конечноста на решението за надоместок на 
штета не ја надомести штетата, Министерството за од-
брана ќе поведе постапка за надоместок на штета пред 
надлежниот суд. 

  
Член 127 

Начинот за утврдување на материјална одговорност 
на воениот и цивилниот персонал го пропишува мини-
стерот за одбрана. 

 
Дисциплинска одговорност 

 
Член 128 

(1) Воениот и цивилниот персонал лично е одгово-
рен за вршењето на службените задачи. 

(2) Воениот и цивилниот персонал е дисциплински 
одговорен за повреда на воената дисциплина. 

(3) Воениот и цивилниот персонал одговараат дис-
циплински за: 

1) дисциплинска неуредност и 
2) дисциплински престап. 
(4) Одговорноста за сторено кривично дело, однос-

но прекршок не ја исклучува дисциплинската одговор-
ност на воениот и цивилниот персонал. 

 
Член 129 

(1) Дисциплинска неуредност претставува полесна 
незначителна повреда на воената дисциплина, односно 
полесна повреда на угледот на службата или угледот 
на воениот и цивилниот персонал. 

(2) Дисциплинска неуредност е: 
1) недоаѓање на работа во определеното време и за-

минување од работа пред истекот на работното време и 
покрај опомената од непосредно претпоставениот; 

2) неуредно чување на службените списи и подато-
ци; 

3) неоправдано недоаѓање на работа до два работни 
дена во текот на една календарска година; 

4) непрописно носење на униформата; 
5) злоупотреба на службената легитимација; 
6) неоправдано неизвестување на непосредно прет-

поставениот за спреченоста за недоаѓање на работа во 
рок од 24 часа; 

7) ненавремено известување на претпоставениот од 
кое може да произлезат значителни последици по 
службата; 

8) одбивање на стручно оспособување и усовршува-
ње и разни видови на обука на кои воениот и цивилни-
от персонал се упатува; 

9) непримерно однесување со кое се урива угледот 
на Армијата и 

10) недисциплина во летањето и падобранството 
која можела да доведе до полесно загрозување на луѓе-
то и оштетување на материјално-техничките средства. 

 
Член 130 

За дисциплинска неуредност можат да се изрече ед-
на од следниве дисциплински мерки: 

1) писмено предупредување и 
2) парична казна во висина до 10% од едномесечни-

от износ на платата исплатена во последниот месец 
пред извршувањето на дисциплинската неуредност во 
траење од еден до три месеца за активниот воен персо-
нал, односно 10% од едномесечниот износ на исплате-
ниот месечен надоместок на активен резервен персо-
нал. 

 
Член 131 

(1) Дисциплински престап претставува потешка по-
вреда на воената дисциплина, односно потешка повре-
да на угледот на службата или угледот на воениот и 
цивилниот персонал. 

(2) Дисциплински престап е: 
1) одбивање или неизвршување наредба; 
2) неизвршување или несовесно, непристојно, нена-

времено или небрежно извршување на должностите; 
3) оддавање класифицирана информација и недо-

волна претпазливост во чувањето на воените акти и 
класифицираните информации; 

4) поттикнување или помагање на лице да изврши 
повреда на дисциплината; 

5) непочитување на безбедносните мерки кои мо-
жат да го загрозат животот и здравјето на луѓето и имо-
тот и повреда на прописите за заштита на животната 
средина; 

6) намерно со умисла погрешно известување, под-
несување невистинити податоци и исправи или при-
кривање податоци во врска со вршење на воената 
служба; 

7) внесување и употреба на алкохол, опојни дроги и 
други псхихотропни супстанции и наркотични средс-
тва во воени објекти и работни простории на кои лого-
руваат воени единици или се изведуваат вежбовни 
активности на Армијата, или вршење служба под дејс-
тво на алкохол или наркотични средства; 

8) навредливо или насилничко однесување со кое се 
предизвикале или ќе се предизвикаат последици по 
имотот, лицата и службата во Армијата, како и живо-
тот и здравјето на луѓето и животната средина; 

9) одбегнување лекарски прегледи заради утврдува-
ње на способноста за вршење служба во Армијата; 

10) злоупотреба на боледувањето; 
11) злоупотреба на службената положба или прече-

корување на службените овластувања; 
12) изразување и застапување политички ставови и 

убедувања во службата и предизвикување национална, 
верска и расна нетрпеливост; 

13) повреда на достоинството и авторитетот на 
претпоставен и постар; 
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14) постапка со која се навредува достоинството и 
авторитетот на потчинет и помлад или се кршат права 
кои им припаѓаат согласно со закон; 

15) невнимателен однос кон доверениот имот, 
кражба, присвојување или нанесување штета на средс-
твата на Министерството за одбрана и Армијата; 

16) полово вознемирување, изразено преку вербал-
но, невербално или физичко однесување од полов кара-
ктер со кое се врши повреда на достоинството на вое-
ниот и цивилниот персонал, а кое предизвикува страв 
или создава непријатно, понижувачко или навредливо 
однесување; 

17) непочитување на редот и дисциплината пропи-
шани со правилата за ред и дисциплина; 

18) примање на подароци или друг вид корист, со 
цел за стекнување противправна имотна корист; 

19) повторување на дисциплинска неуредност; 
20) неоправдано изостанување од работа два после-

дователни работни дена или четири работни дена во те-
кот на една година; 

21) соучесништво во дисциплински престап или 
кривично дело; 

22) непреземање на мерки и постапки за примена на 
законските и подзаконските прописи; 

23) неоправдано напуштање или ненавремено вра-
ќање на должност во воената единица или установа; 

24) поставување на личниот финансиски интерес во 
судир со положбата и статусот на воен и цивилен пер-
сонал; 

25) незаконито располагање со доверените матери-
јални средствa; 

26) психичко вознемирување на работно место (мо-
бинг), изразено преку негативно однесување од поеди-
нец или група кое често се повторува (најмалку во пер-
иод од шест месеци), а претставува повреда на досто-
инството, интегритетот, угледот и честа на воениот и 
цивилниот персонал и предизвикува страв или создава 
непријателско, понижувачко или навредливо однесува-
ње, што може да предизвика престанок на работниот 
однос, односно службата или напуштање на работното 
место; 

27) недисциплина во летањето и падобранството 
која можела да придонесе до потешко загрозување на 
луѓето и оштетување на материјално-техничките средс-
тва; 

28) постапка со која секогаш и на секое место, без 
оглед дали се во униформа или не, воениот и цивилни-
от персонал не води сметка за своите постапки, непри-
мерно се однесува, не ја репрезентира Армијата и не го 
чува угледот и достоинството на Армијата и 

29) друго постапување спротивно на правилата и 
прописите за вршење воена служба и овој закон. 

 
Член 132 

За дисциплински престап на активен воен персонал, 
активен резервен персонал и цивилен персонал, може 
да им се изречат следниве дисциплински мерки: 

1) парична казна во висина од 10% до 30% од едно-
месечниот износ на платата исплатена во последниот 
месец пред извршувањето на дисциплинскиот престап 
во траење од еден до шест месеци на активниот воен и 
цивилен персонал, односно 10% до 30% од едномесеч-
ниот износ на исплатениот месечен надоместок на 
активен резервен персонал; 

2) забрана за унапредување во повисок чин за време 
од една година; 

3) забрана за остварување на право за повисок сте-
пен на кариера за време од една година; 

4) одземање на чин и враќање во претходниот чин; 
5) губење на чин и 
6) престанок на работниот однос, односно преста-

нок на статус на активен воен персонал. 
 

Член 133 
На воениот персонал од членот 3 став 1 точка 1 

потточка б) на овој закон заради повреда на воената 
дисциплина може да им се изречат следниве дисцип-
лински мерки: 

1) писмено предупредување; 
2) губење на право на еден викенд отсуство; 
3) одземање на чин и враќање во претходен чин и 
4) отстранување на питомец од Воената академија, 

односно лице на стручно оспособување и усовршување 
за офицери и подофицери. 

 
Член 134 

При изрекување на дисциплинските мерки се зема 
предвид тежината на повредата на воената дисциплина 
и последиците од таа повреда, степенот на  одговорно-
ста на сторителот, околностите под кои повредата е 
сторена,  поранешната   работа и однесувањето на сто-
рителот и други олеснителни и отежнителни околно-
сти. 

 
Член 135 

Збирот на паричните казни изречени во еден месец 
за дисциплинска неуредност и дисциплински престап 
не може да надмине 30% од износот на неговата вкуп-
на плата за тој месец. 

 
Член 136 

(1) Воениот и цивилниот персонал има право да 
поднесе иницијатива за покренување на дисциплинска 
постапка против воен и цивилен персонал која мора да 
биде образложена. 

(2) Иницијативата од ставот (1) на овој член се под-
несува до надлежните лица за изрекување на дисцип-
лински мерки од членот 139 на овој закон, како и до 
непосредно претпоставнеиот старешина односно непо-
средно претпоставениот раководен државен службе-
ник. 

(3) Во текот на дисциплинската постапка, на стори-
телот на повредата на воената дисциплина мора да му 
се овозможи да се произнесе по сите наводи што по-
стојат против него. 

 
Член 137 

(1) Дисциплинските мерки на воениот и цивилниот 
персонал се изрекуваат со решение. 

(2) Со решение се одлучува и за отфрлање на пред-
логот, односно за запирање на постапката. 

 
Член 138 

(1) Против решението со кое е изречена дисциплин-
ска мерка, воениот и цивилниот персонал има право на 
жалба. 

(2) Жалбата се поднесува во рок од осум дена од 
денот на врачувањето на решението до непосредно 
претпоставениот на лицето кое го донело решението со 
кое е изречена дисциплинската мерка. 
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(3) По жалбата поднесена против решението доне-
сено од началникот на Генералштабот на Армијата од-
лучува министерот за одбрана, а по жалбата поднесена 
против решението донесено од министерот за одбрана, 
одлучува Државната комисија за одлучување во управ-
на постапка и постапка од работен однос во втор сте-
пен. 

(4) Решението донесено по жалбата е конечно. 
 

Член 139 
(1) Дисциплински мерки изрекуваат: 
1) командир на чета за дисциплински мерки: 
- писмено предупредување и 
- губење на право на еден викенд отсуство; 
2) командант на баталјон за дисциплински мерки: 
- писмено предупредување, 
- губење на право на еден викенд отсуство; 
- парична казна во висина до 15% од едномесечни-

от износ на платата исплатена во последниот месец во 
траење од еден до три месеци за активниот воен и ци-
вилен персонал, односно 15% од едномесечниот износ 
на исплатениот месечен надоместок на активниот ре-
зервен персонал и 

- забрана за остварување на право за повисок сте-
пен на кариера за време од една година. 

3) командант на самостоен баталјон и командант на 
полк-бригада за дисциплински мерки: 

- писмено предупредување, 
- губење на право на еден викенд отсуство, 
- парична казна во висина до 20% од едномесечни-

от износ на платата исплатена во последниот месец во 
траење од еден до шест месеци за активниот воен и ци-
вилен персонал, односно 20% од едномесечниот износ 
на исплатениот месечен надоместок на активниот ре-
зервен персонал, 

- одземање на чин и враќање во претходен чин за 
професионалните војници поставени на должност во 
единици од својот состав и 

- забрана за остварување на право за повисок сте-
пен на кариера за време од една година. 

4) командантите на првопотчинетите команди на 
Генералштабот на Армијата за дисциплински мерки: 

- писмено предупредување, 
- губење на право на еден викенд отсуство, 
- парична казна во висина до 25% од едномесечни-

от износ на платата исплатена во последниот месец во 
траење од еден до шест месеци, 

- отстранување на лица од стручно оспособување и 
усовршување за подофицери кое се организира и спро-
ведува во единиците на Армијата и 

- одземање на чин и враќање во претходен чин за 
воени старешини до чин капетан и професионалните 
војници поставени на должности во командата и пот-
чинетите единици од својот состав; 

5) деканот на Воената академија за дисциплинска 
мерка: 

- отстранување на лице од стручно оспособување и 
усовршување за офицери кое се организира и спрове-
дува на Воената академија; 

6) воени старешини на раководни должности во Ге-
нералштабот на Армијата за кои со формацијата е 
предвиден чин полковник или повисок чин за дисцип-
лински мерки: 

- писмено предупредување; 

- парична казна во висина до 20% од едномесечни-
от износ на платата исплатена во последниот месец во 
траење од еден до шест месеци и 

- забрана за остварување на право за повисок сте-
пен на кариера за време од една година. 

7) началникот на Генералштабот на Армијата за 
дисциплински мерки: 

- писмено предупредување, 
- парична казна во висина до 30% од едномесечни-

от износ на платата исплатена во последниот месец во 
траење од еден до шест месеци, 

- одземање на чин и враќање во претходен чин за 
воени старешини со чин мајор и потполковник и за си-
те воени старешини заклучно со чин потполковник и 
професионалните војници поставени на должност во 
Генералштабот на Армијата и во првопотчинетите ко-
манди - единици заклучно со ранг до баталјон, 

- престанок на работниот однос за активниот воен 
персонал заклучно со чин капетан и цивилниот персо-
нал поставен на должност во Армијата и 

- забрана за остварување на право за повисок сте-
пен на кариера за време од една година. 

8) министерот за одбрана или од него овластено ли-
це за дисциплински мерки: 

- писмено предупредување за воени старешини до 
чин полковник на должност во Министерството за од-
брана, воените претставништва и други мисии и тела 
во странство, 

- парична казна во висина до 30% од едномесечни-
от износ на платата исплатена во последниот месец во 
траење од еден до шест месеци за воени старешини до 
чин полковник на должност во Министерството за од-
брана, воените претставништва и други мисии и тела 
во странство, 

- одземање на чин за воени старешини до чин пол-
ковник на должност во Министерството за одбрана, во-
ените претставништва и други мисии и тела во странс-
тво, 

- престанок на работниот однос за воени старешини 
до чин полковник на должност во Министерството за 
одбрана, воените претставништва и други мисии и тела 
во странство и за воени старешини со чин мајор до 
полковник на должност во Армијата, 

- престанок на статус на активниот резервен персо-
нал и 

- губење на чин за воени старешини поставени на 
должност во Армијата и на должност во Министерс-
твото за одбрана, воените претставништва и други ми-
сии и тела во странство.  

(2) Поблиските прописи за дисциплинска одговор-
ност на воените старешини со чин генерал ги донесува 
претседателот на Републиката и врховен командант на 
Армијата. 

 
Член 140 

(1) Надлежните воени старешини за изрекување на 
дисциплински мерки од членот 139 на овој закон фор-
мираат комисија за спроведување на постапката за 
утврдување на дисциплинска одговорност. 

(2) За изрекување на дисциплинските мерки преста-
нок на работниот однос и губење на чин, министерот за 
одбрана формира Главна военодисциплинска комисија. 
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Член 141 
(1) Поведувањето дисциплинска постапка застарува 

во рок од 60 дена од денот кога претпоставениот доз-
нал за повредата на воената дисциплина. 

(2) Дисциплинска постапка не може да се поведе 
ако од денот кога е сторена повредата на воената дис-
циплина поминале шест месеци. 

(3) Дисциплинската постапка во прв степен не мо-
же да се води подолго од четири месеци сметано од де-
нот на поведувањето на постапката. 

(4) Дисциплинската мерка не може да се изврши по 
истекот на три месеца од денот кога решението за изре-
чената дисциплинска мерка станало конечно. 

 
Член 142 

Воениот и цивилниот персонал до донесување ко-
нечна одлука за утврдување на неговата дисциплинска 
одговорност времено се отстранува од служба, ако: 

- непосредно го загрозува животот и здравјето на 
лицата или имот од поголема вредност, 

- неговото натамошно присуство на работа штетно 
се одразува врз службата, 

- го осуетува или оневозможува утврдувањето на 
неговата дисциплинска одговорност и 

- со своите постапки без оглед дали е во униформа или 
не, непримерно се однесува, со што не ја репрезентира Ар-
мијата и не го чува угледот и достоинството на Армијата. 

 
Член 143 

Во случаите од членот 142 на овој закон активниот 
воен и цивилен персонал има право на плата во висина 
од 60 % од последната исплатена плата во месецот 
пред покренувањето на дисциплинската постапка што 
се утврдува со решение. 

 
Член 144 

(1) Решение за времено отстранување од служба до-
несува командантот на баталјон, нему рамен или пови-
сок воен старешина, а за воените старешини поставени 
на должност во Министерството за одбрана, други ор-
гани на државната власт, трговски друштва, јавни прет-
пријатија, установи и служби, решение донесува мини-
стерот за одбрана или од него овластено лице. 

(2) Против решението од ставот (1) на овој член, во 
рок од осум дена, може да се изјави жалба до непосред-
но претпоставениот на надлежниот кој го донел решени-
ето, а против решението донесено од министерот за од-
брана или од него овластено лице, жалба може да се из-
јави до Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен. 

(3) Жалбата не го задржува решението од извршување. 
 

Член 145 
Начинот на поведување и водење на дисциплинска-

та постапка за утврдување на дисциплинската  одго-
ворност  и начинот  на  работата  на  комисиите, побли-
ску  ги пропишува министерот за одбрана. 

XII.СИСТЕМ НА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА 
ПЛАТИ 

 
Плати на активен воен персонал 

 
Член 146 

(1) Активниот воен персонал има право на плата и 
надоместоци на плата под услови и критериуми утвр-
дени со овој закон. 

(2) Платата и надоместоците на плата на активниот 
воен персонал се обезбедуваат во Буџетот на Републи-
ка Македонија. 

(3) Платата се искажува во бодови, а се пресметува 
со множење на бројот на бодови со вредноста на бодот. 

(4) Платата се пресметува и исплатува најмалку ед-
наш месечно. 

(5) Придонесите и персоналниот данок од доход за 
активниот воен персонал ги пресметува, задржува и 
уплатува Министерството за одбрана со исплата на 
платата, во согласност со закон. 

(6) Министерството за одбрана води евиденција на 
платите, надоместоците на платите, другите надоме-
стоци и исплатените придонеси и персоналниот данок 
од доход и за нив на активниот воен персонал му изда-
ва потврда дека се исплатени. 

 
Член 147 

Вредноста на бодот за плата се утврдува со реше-
ние на министерот за одбрана. 

 
Член 148 

(1) Платата на активниот воен персонал се состои 
од плата и додатоци на платата. 

(2) Платата се определува според чинот, должноста, 
работното искуство и армискиот додаток. 

(3) Додатоците на основната плата ги сочинуваат: 
додаток за вршење специфична воена служба, додаток 
за вршење служба со висок ризик, додаток за вршење 
трупна служба, додаток за посебен степен на образова-
ние и додаток за застапување. 

 
Член 149 

Платата според чинот се вреднува во бодови, и тоа: 
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Член 150 
(1) Платата според должноста се вреднува во бо-

довни групи определени според чинот, видот и обемот 
на работата, сложеноста и одговорноста за извршување 
на должноста, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Бодовната група за секоја должност, според чи-

нот, се определува со актот за формација на Армијата, 
актот за систематизација на работните места во Мини-
стерството за одбрана и во Воената академија, на кои 
се поставува активниот воен персонал. 

(3) Ако воен старешина офицер, односно подофи-
цер биде поставен на должност во други органи на др-
жавната власт, трговски друштва, јавни претпријатија, 
установи и служби во смисла на членот 2 став (2) од 
овој закон, министерот за одбрана со решение ќе ја 
определи бодовната група за таа должност. 

 
Член 151 

Работното искуство се вреднува во висина од 0,5% 
од делот на платата според чинот и должноста за секоја 
започната година работен стаж, а најмногу до 20%. 

 
Член 152 

(1) Армиски додаток припаѓа заради посебните ус-
лови на службата во Армијата, и тоа за: работа во те-
ренски услови; логорување; тревога; учество во воени 
вежби; командно-штабни воени вежби, инструкторско-
методски, показни и слични вежби; привремена дисло-
кација на воени единици и установи; гаѓање; работа по-
долго од полното работно време во работна недела; 
ноќна работа; работа во смена, односно турнус; работа 
за време на неделен одмор и празници утврдени со за-
кон; користење и прекин на годишен одмор по потреба 
на службата; преместување; вршење служба во сите ус-
лови, како и други вонредни ситуации предизвикани со 
потребите на борбената готовност на Армијата. 

(2) Армискиот додаток се пресметува во висина на 
30% од платата според чинот и должноста. 

 
Член 153 

(1) Додатокот на плата за специфична воена служба 
припаѓа за вршење служба на летачи и друг летачки 
персонал; воздухопловно технички персонал, припад-
ници на специјални единици, наставно-научен, наста-
вен и соработнички персонал на Воената академија и 
други посебни специјалности од особено значење за 
Армијата. 

(2) Додатокот од ставот (1) на овој член се вреднува 
со бодови во зависност од должноста и условите под 
кои се врши службата и тоа од 50 до 1300 бода. 

(3) За вршење на инструкторска должност, настав-
ничка должност или пробни летови, на летачите им 
припаѓа и посебен додаток во висина до 20% од бодо-
вите определени за категоријата на стручна и борбена 
оспособеност на летачот и видот на воздухопловот на 
кој се врши инструкторската или наставничката долж-
ност, односно на кој е извршен пробниот лет. 

 
Член 154 

(1) Додатокот на плата за вршење служба изложена 
на висок ризик припаѓа за работа изложена на опасност 
по живот, можни повреди, заболувања и инфекции, во 
услови на влага, бучава, висина, прашина, зрачење, 
температура, чад, употреба на хемикалии, работа под 
земја, затворен простор без природно осветлување и 
други слични специфични потешки услови за работа 
чие дејство не може во целост да се отстрани со спро-
ведување на мерки за безбедност и здравје при работа 
согласно со закон. 

(2) Додатокот од ставот (1) на овој член се вреднува 
со бодови и тоа од 10 до 100 бода, во зависност од 
должноста и условите под кои се врши. 

(3) Додатоците од ставот (1) на овој член меѓусебно 
се исклучуваат. 

(4) Активниот воен персонал остварува право на 
најповолниот додаток. 

 
Член 155 

Додатокот на плата за вршење трупна служба при-
паѓа за служба во единици заклучно со бригада и се 
вреднува со бодови и тоа од 40 до 100 бода, во завис-
ност од должноста. 

 
Член 156 

(1) Додатокот на плата за посебен степен на образо-
вание се вреднува со бодови и тоа: 

1)за положен правосуден испит    30 бода; 
2)за магистратура или специјализација за команд-

но-штабнидолжности        30 бода; 
3)за специјализација во здравствена дејност  

90 бода и 
4)докторат на науки или школа за национална од-

брана             100 бода. 
(2) Додатокот на платата од ставот 1 на овој член 

припаѓа само по едeн основ. 
 

Член 157 
Додатокот на плата за застапување од членот 81 на 

овој закон се пресметува во висина на 10% од плата 
според чинот и должноста која лицето ја застапува. 

 
Член 158 

Висината на износот на додатокот на плата од чле-
новите 153, 154 и 155 на овој закон, во зависност од ус-
ловите под кои се вршат должностите, ги пропишува 
министерот за одбрана. 

 
Член 159 

Додатоците на плата од членовите 153 до 157 на 
овој закон меѓусебно не се исклучуваат. 
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Член 160 
(1) Офицерите со генералски чинови, покрај дода-

тоците на основната плата од членовите 153 до 157 на 
овој закон, можат да остварат и право на посебен дода-
ток заради вршење на стручни работи за организирање, 
подготвување и командување со Армијата. 

(2) Додатокот од ставот (1) на овој член се вреднува 
во бодови во зависност од чинот и тоа од 100 до 700 
бода. 

(3) Висината на додатокот од ставот (2) на овој 
член со правилник ја утврдува министерот за одбрана. 

 
Надоместоци на плата 

 
Член 161 

Активниот воен персонал има право на надоместо-
ци на плата за време на отсуство од работа, и тоа: за 
време на годишен одмор, боледување, бременост, раѓа-
ње и мајчинство, нега на дете, преквалификација и до-
квалификација, стручно   оспособување   и усовршува-
ње, како и јавување на покани на судски и други орга-
ни. 

Член 162 
Надоместокот на плата за време на користење годи-

шен одмор на активниот воен персонал е во висина на 
платата и додатоците на плата која би ја примил во те-
ковниот месец кога би бил на работа. 

 
Член 163 

(1) Надоместокот на плата за време на отсуство од 
работа поради боледување на активниот воен персонал 
изнесува: 

- за боледување до седум дена - 70%, 
- за боледување до 14 дена почнувајќи од првиот 

ден на боледувањето - 80% и 
- за боледување до 21 ден за сите денови - 90% од 

платата на активниот воен персонал исплатена во прет-
ходниот месец. 

(2) За професионални заболувања и повреди на ра-
бота, надоместокот се утврдува во висина од 100% од 
основицата утврдена во ставот (1) на овој член. 

 
Член 164 

Надоместокот на плата за време на отсуство од ра-
бота поради бременост, раѓање и мајчинство, како и за 
нега на дете и јавување на покани на судски и други 
органи на активниот воен персонал се пресметува и 
исплатува согласно со прописите за работни односи. 

 
Член 165 

Надоместокот на платата за време на отсуство од 
работа заради преквалификација и доквалификација 
или стручно оспособување и усовршување на кое 
активниот воен персонал е упатен за потребите на 
службата е во висина на плата и додатоците на платата 
кои активниот воен персонал ги примал пред упатува-
њето на преквалификација и доквалификација, односно 
пред заминување на стручно оспособување и усовршу-
вање. 

Член 166 
(1) На активниот воен персонал кој со посебно ан-

гажирање и  квалитет во извршувањето на работата ќе 
оствари особени резултати во службата може да му се 
додели парична награда во износ до две негови нето 
плати. 

(2) За паричната награда од ставот (1) на овој член 
до висина на една негова нето плата одлучува начални-
кот на Генералштабот на Армијата, а до висина на две 
негови нето плати одлучува министерот за одбрана. 

(3) Начинот на доделување на паричната награда од 
ставовите (1) и (2) на овој член го утврдува министерот 
за одбрана. 

Член 167 
За време на штрајк, активниот воен персонал има 

право на плата во висина од 60% од платата што ја 
примил претходниот месец. 

 
Член 168 

Додека трае отстранувањето од служба, активниот 
воен персонал има право на плата во висина од 60% од 
последната исплатена плата пред поведувањето на дис-
циплинската постапка. 

 
Член 169 

Во случај на престанок на работниот однос поради 
пензионирање, активниот воен персонал има право на 
еднократен надоместок во вид на отпремнина, во износ 
од три просечни месечни плати исплатени во Републи-
ката во последните три месеца. 

 
Член 170 

(1) Решение за плати, надоместоци на плати и други 
надоместоци на активниот воен и цивилен персонал 
донесува министерот за одбрана или од него овластено 
лице. 

(2) Против решението од ставот (1) на овој член, во 
рок од осум дена може да се поднесе жалба до Држав-
ната комисија за одлучување во управна постапка и по-
стапка од работен однос во втор степен. 

 
Плати и надоместоци на плати на цивилниот персонал 

 
Член 171 

Цивилниот персонал има право на плата и надоме-
стоци на плата под услови и критериуми утврдени со 
овој закон. 

 
Член 172 

(1) Платата на цивилниот персонал се состои од 
плата и додатоци на плата. 

(2) Плата се определува според степенот на образо-
вание за работното место на кое е распореден, должно-
ста, работното искуство, армискиот додаток и додато-
кот на плата за кариера. 

(3) Додатоците на плата ги сочинуваат: додаток за 
вршење служба во смени или турнус, додаток за вршење 
служба со висок ризик, додаток за специфични должно-
сти од особено значење за Армијата, додаток за посебен 
степен на образование и додаток за застапување. 

 
Член 173 

 Платата според степенот на образованието се вред-
нува во бодови, и тоа: 
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Член 174 
(1) Платата според должноста се вреднува во бо-

довни групи во рамките на степенот на образованието 
во зависност од видот и обемот на работата, сложено-
ста и одговорноста за извршување на должноста, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Бодовната група за секоја должност на цивилни-

от персонал се определува со актот за формација на 
Армијата. 

(3) Степенот на образованието и должностите на 
кои може да биде поставен цивилниот персонал се 
утврдува со актот за формација на Армијата. 

 
Член 175 

Работното искуство се вреднува во висина од 0,5% 
од делот на платата според степенот на образованието 
и должноста за секоја започната година работен стаж, а 
најмногу до 20%. 

 
Член 176 

(1) Армиски додаток припаѓа заради посебните ус-
лови на службата во Армијата, и тоа за: работа во те-
ренски услови; логорување; тревога; учество во воени 
вежби; командно-штабни воени вежби, инструкторско-
методски, показни и слични вежби; привремена дисло-
кација на воени единици и установи; гаѓање; работа по-
долго од полното работно време во работна недела; 
ноќна работа; работа во смена, односно турнус; работа 
за време на неделен одмор и празници утврдени со за-
кон; користење и прекин на годишен одмор по потреба 
на службата; преместување; вршење служба во сите ус-
лови, како и други вонредни ситуации предизвикани со 
потребите на борбената готовност на Армијата. 

(2) Армискиот додаток припаѓа заради посебните 
услови на служба во Армијата и се пресметува во виси-
на од 20% од платата според степенот на образование-
то и должноста. 

 
Член 177 

(1) Додатокот на плата за специфични должности 
од особено значење за Армијата на цивилниот персо-
нал припаѓа на лица со посебни специјалности од осо-
бено значење за ракување и одржување на борбената 
техника и вооружување. 

(2) Додатокот од ставот (1) на овој член се вреднува 
со бодови, во зависност од должноста и условите под 
кои се врши службата и тоа од 50 до 200 бода. 

(3) Специфичните должности на цивилниот персо-
нал од особено значење за Армијата, работните места 
(должности) и висината на износот на додатокот на 
плата од ставот (1) на овој член ги пропишува министе-
рот за одбрана. 

 
Член 178 

(1) Со додатокот на платата за кариера се обезбеду-
ва вреднување на професионалноста на цивилниот пер-
сонал со средно, вишо и високо образование со што се 
обезбедува стимулација за успешно и стручно извршу-
вање на работите и професионален развој. 

(2) Вреднувањето на додатокот на платата за карие-
ра зависи од стажот во Армијата и оцената за работе-
њето во службата. 

 
Член 179 

(1) Цивилниот персонал со средно, вишо и високо 
образование има четири степени на кариера на форма-
циското место на кое е распореден. 

(2) Со степенот на кариерата се обезбедува право на 
исплата на додаток на плата за кариера во соодветен 
процентуален износ од платата според степенот на 
образованието, и тоа за: 

- степен А - 5%, 
- степен Б - 10%, 
- степен В - 15% и 
- степен Г - 20%. 
(3) Цивилниот персонал по предлог на непосредно 

претпоставениот може да се стекне со соодветниот сте-
пен на кариера, за што одлучува министерот за одбрана 
или од него овластено лице. 

 
Член 180 

(1) За соодветниот степен на кариера, цивилниот 
персонал треба да има минимален стаж во Армијата, и 
тоа во: 

- степен А по четири години работен стаж во Арми-
јата, 

- степен Б по четири години работен стаж во степе-
нот А, 

- степен В по четири години работен стаж во степе-
нот Б и 

- степен Г по пет години работен стаж во степенот 
В. 

(2) Цивилниот персонал кој ќе биде оценет со оцена 
„се истакнува” две години едно по друго, може да биде 
унапреден во кариера една година порано од условите 
утврдени во ставот (1) на овој член. 

 
Член 181 

Цивилниот персонал кој е распореден да работи во 
смени, односно во турнус, има право на додаток на ос-
новната плата во висина од 5% од износот на платата 
според степенот на образованието, должноста и арми-
скиот додаток пресметано по час. 

 
Член 182 

(1) Додатокот на платата за вршење служба изложе-
на на висок ризик припаѓа под истите услови и се вред-
нува на ист начин, како и додатокот на платата за вр-
шење служба изложена на висок ризик за активниот 
воен персонал од членот 154 на овој закон. 

(2) Работните места и висината на додатокот од ста-
вот (1) на овој член ги утврдува министерот за одбрана. 
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Член 183 
Додатокот на платата за посебниот степен на обра-

зование се вреднува на ист начин, како и за активниот 
воен персонал од членот 156 на овој закон.  

 
Член 184 

Додатокот на платата за застапување од членот 81 
на овој закон се пресметува во висина на 10% од ос-
новната плата според степенот на образованието и 
должноста која лицето ја застапува, изразена во бодо-
ви. 

 
Член 185 

Вредноста на бодот за плата на цивилниот персонал 
е иста, како и вредноста на бодот за плата на активниот 
воен персонал. 

 
Член 186 

Цивилниот персонал има право на надоместоци на 
плата утврдени со овој закон под исти услови како и 
активниот воен персонал. 

 
Член 187 

Цивилниот персонал има право на другите надоме-
стоци утврдени со овој закон под исти услови како и 
активниот воен персонал. 

 
XIII. ДРУГИ ПРИМАЊА 

 
Член 188 

(1) Воениот и цивилниот персонал има право на на-
доместоци за: 

1) патни, дневни и други трошоци за службени па-
тувања во земјата и странство; 

2) трошоци за користење возило во лична сопстве-
ност за службени цели; 

3) трошоци за одвоен живот од семејството; 
4) парична помош во случај на смрт на член на по-

тесно семејство (родител, брачен другар, деца родени 
во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца 
земени на издржување), ако живееле во заедница; 

5) штета при елементарни непогоди; 
6) селидбени трошоци; 
7) трошоци за превоз; 
8) вршење на служба за дежурство, стражарска 

служба и служба на посебни воени објекти и 
9) за време поминато на трупно патување и служба 

под посебни услови. 
(2) Висината на надоместоците од ставот (1) точки 

од 1 до 5 на овој член и начинот на распределувањето, 
се исти како и за државните службеници. 

(3) Начинот за исплата и висината на надоместоци-
те од ставот (1) точки од 6 до 9 на овој член ги утврду-
ва министерот за одбрана. 

 
Член 189 

Надоместоците, нивната висина и начинот на рас-
пределување на средствата за лицата на доброволно 
служење на воен рок и припадниците на активната ре-
зерва, ги пропишува министерот за одбрана. 

 
Член 190 

(1) Активниот воен и цивилен персонал има право 
на еднократен паричен надоместок во случај на повре-
да и оштетување на организмот, ако: 

1) во вршење на службата или во врска со вршење 
на службата во мир без негова вина здобил рана или 
повреда па поради тоа настанало оштетување на орга-
низмот од најмалку 20% и 

2) без негова вина настанало оштетување на орга-
низмот од најмалку 20% поради болест што настапила 
или се влошила како непосредна последица од служба-
та. 

(2) Небрежноста, односно невниманието не се сме-
та за вина во смисла на ставот (1) на овој член. 

(3) Степенот на повреда и оштетување на организ-
мот го утврдува военолекарската комисија од членот 
203 на овој закон. 

(4) Надоместокот од ставот (1) на овој член зависи 
од степенот на оштетувањето на организмот и се опре-
делува во висина од една половина до десет просечни 
нето плати исплатени во Министерството за одбрана за 
последниот месец пред настанување на повредата и 
оштетувањето на организмот. 

(5) Начинот за остварување на еднократниот пари-
чен надоместок и неговата висина поблиску го пропи-
шува министерот за одбрана. 

(6) Паричниот надоместок за телесно оштетување 
од ставот (1) на овој член се обезбедува од средствата 
на Министерството за одбрана. 

 
Член 191 

(1)Активниот воен и цивилен персонал кој во врше-
ње на службата ќе го загуби животот или кај кого ќе 
настапи смрт од здобиена рана, повреда, односно бо-
лест под условите од членот 190 на овој закон ќе се по-
гребе на трошок на Министерството за одбрана. 

(2) Како погребни трошоци во смисла на ставот (1) 
од овој член се признаваат трошоците за превоз на по-
чинатиот од местото на настанување на смртта до ме-
стото на погребување, сандак со опрема и венец и 
гробно место. 

(3) За трошоците сторени за надгробна плоча, спо-
меник и погреб со традиционален обичај се признава 
еднократен паричен надоместок во висина од пет про-
сечни месечни плати исплатени во Републиката пос-
ледниот месец пред настапување на смртта. 

(4) На семејството на воено лице од ставот (1) на 
овој член му припаѓа еднократен паричен надоместок 
во висина на вкупниот износ од исплатените 12 нето 
плати на починатиот во последните 12 месеци. 

 
XIV. СТАНБЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

 
Член 192 

(1) Воениот и цивилниот персонал за време на вр-
шење на службата во Армијата има право на користење 
на службен стан. 

(2) За користење на службен стан, воениот и цивил-
ниот персонал плаќа закупнина. 

(3) Висината на надоместокот за закупнина на стан 
ја определува Владата на Република Македонија. 

(4) Средствата од ставот (2) на овој член се на товар 
на Министерството за одбрана. 

(5) При остварување на правото на закупнина на 
стан, особено се земаат предвид местото на службува-
ње, годините на работен стаж, чинот, семејната состој-
ба, користење на стан под закуп и слично. 

(6) Начинот на остварување на правото на закупни-
на на стан го пропишува министерот за одбрана. 
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Член 193 
Воен старешина и цивилен персонал при преместу-

вање на друго место на вршење на службата е должен 
во рок од 60 дена од преместувањето да го предаде 
службениот стан што го користи. 

 
Член 194 

(1) Вработените во Армијата кои засновале работен 
однос на неопределено време, а кои на територијата на 
Република Македонија немаат стан во лична сопстве-
ност или во сопственост на член од нивното потесно 
семејство (брачен другар, деца родени во брак или вон 
брак, посиноци, посвоени деца и деца земени на издр-
жување и родители), со кои живеат во заедничко дома-
ќинство, а не им е обезбедено користење на службен 
стан, имаат право на надоместок на трошоци за закуп-
нина на стан. 

(2) Вработените во Армијата кои засновале работен 
однос на определено време, правото од ставот (1) на 
овој член можат да го остварат по три години служба 
во Армијата. 

(3) Висината на надоместокот од ставовите (1) и (2) 
на овој член ја утврдува министерот за одбрана во за-
висност од местото на вршењето на службата. 

 
Член 195 

(1) Надоместокот на трошоците за одвоен живот и 
надоместокот за закупнина на стан меѓусебно се исклу-
чуваат. 

(2) Надоместокот за закупнина на стан, правото на 
исплата на стварни трошоци за превоз и користење на 
организиран превоз меѓусебно се исклучуваат. 

 
Член 196 

(1) На вработените во Армијата кои по сопствен из-
бор трајно ќе го решат станбеното прашање со купува-
ње на стан во лична сопственост, Министерството за 
одбрана ќе им овозможи субвенционирање на дел од 
трошоците за купување на стан во лична сопственост. 

(2) Субвенционирањето на трошоците на ставот (1) 
на овој член се врши согласно со Програмата за изград-
ба на станови за припадниците на Армијата, донесена 
од Владата на Република Македонија. 

(3) Изградбата на станови за припадниците на Ар-
мијата согласно со Програмата од ставот (2) на овој 
член, претставува јавен интерес. 

(4) При субвенционирањето на дел од трошоците за 
купување на стан во лична сопственост особено се зе-
маат предвид местото на службување, годините на ра-
ботен стаж, семејната состојба, користење на стан под 
закуп и слично. 

(5) Начинот на субвенционирање на трошоците за 
купување на стан во лична сопственост го пропишува 
министерот за одбрана. 

 
Член 197 

(1) Активниот воен и цивилен персонал кој по сопс-
твен избор трајно ќе го реши станбеното прашање со 
купување на стан во лична сопственост со субвенцио-
нирање на дел од трошоците од страна на Министерс-
твото за одбрана, е должен да остане на служба во Ар-
мијата десет години по остварувањето на ова право. 

(2) Ако на активниот воен и цивилен персонал од 
ставот (1) на овој член му престане службата во Арми-
јата по негово барање или поради изречена дисциплин-

ска мерка престанок на работен однос, односно губење 
на чин, пред истекот на рокот од ставот (1) на овој 
член, е должен да ги надомести реалните трошоци од 
членот 196 став 1 на овој закон исплатени од страна на 
Министерството за одбрана. 

(3) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член, 
професионалниот војник на кој службата во Армијата 
му престанува со навршување на 45 години возраст, се 
ослободува од обврските утврдени во ставовите (1) и 
(2) на овој член. 

 
Член 198 

(1) На активниот воен и цивилен персонал кој по 
сопствен избор трајно ќе го реши станбеното прашање 
со купување на стан во лична сопственост под услови-
те и на начин утврдени во членот 196 од овој закон, 
трајно му престанува правото на користење на службен 
стан, правото на надоместок на трошоци за закупнина 
на стан и правото на надоместок на стварни трошоци 
за превоз. 

(2) Правото од членот 196 на овој закон активниот 
воен и цивилен персонал може да го оствари само ед-
наш во текот на службата во Армијата. 

(3) Правото од членот 196 на овој закон има право 
да го користи само еден од брачните другари, доколку 
двајцата се на служба во Армијата. 

 
XV. УЧЕСТВО НА АРМИЈАТА НАДВОР ОД ТЕРИ-

ТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКАТА 
 

Член 199 
(1) Воени претставници на Републиката во странс-

тво се одбранбени и воени аташеа и членови на воени-
те мисии во странство претставувани од воен и циви-
лен персонал, согласно со актот за систематизација на 
Министерството за одбрана. 

(2) Воените претставници од ставот (1) на овој член 
имаат дипломатски статус. 

(3) Министерот за одбрана може со решение да упа-
ти воен старешина или цивилен персонал да врши 
должност во воени претставништва и воени мисии на 
Републиката во странство, штабови и во други меѓуна-
родни организации и меѓународни воени единици. 

(4) Начинот на избор, упатување и враќање на ли-
цата од ставот (3) на овој член ги утврдува министерот 
за одбрана. 

(5) Висината на платата, додатоците на платата и 
другите надоместоци на лицата од ставовите (1) и (3) 
на овој член ги утврдува министерот за одбрана. 

  
Член 200 

(1) На воениот и цивилниот персонал кој учествува 
во хуманитарни или мировни операции надвор од тери-
торијата на Републиката, придонесите се пресметуваат 
и уплатуваат врз основа на платата утврдена на денот 
на упатувањето. 

(2) Воениот и цивилниот персонал од ставот (1) на 
овој член има право на надоместок за учество во хума-
нитарни или мировни опрерации надвор од територија-
та на Републиката. 

(3) Висината на надоместоците од ставот (2) на овој 
член ги утврдува министерот за одбрана. 
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Член 201 
(1) За време на учество на воениот и цивилниот 

персонал во вежбовни активности и обука и во хумани-
тарни или мировни операции надвор од територијата 
на Републиката, за нивните семејства се грижи Мини-
стерството за одбрана и Армијата. 

(2) Начинот на грижата за семејствата од ставот (1) 
на овој член го утврдува министерот за одбрана. 

 
Член 201-а 

Воениот и цивилен персонал кој учествува во хума-
нитарни операции и мировни мисии надвор од терито-
ријата на Републиката кои траат шест месеци или по-
долго, има право на отсуство во траење од пет дена по 
враќањето од учеството во хуманитарни операции и 
мировни мисии. 

 
XVI. ЗДРАВСТВЕНА И ФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ 

НА ВОЕНИОТ ПЕРСОНАЛ ЗА СЛУЖБА  
ВО АРМИЈАТА 

 
Член 202 

(1) За вршење служба во Армијата, воениот персо-
нал има посебна здравствена и физичка способност. 

(2) Мерилата за оценување на посебната здравстве-
на и физичка способност за служба во Армијата ги про-
пишува министерот за одбрана. 

 
Член 203 

(1) Посебната здравствена способност за вршење на 
служба во Армијата на воениот персонал ја утврдува 
военолекарска комисија формирана од министерот за 
одбрана. 

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член дава наод, 
оцена и мислење за здравствената способност за служ-
ба во Армијата, и тоа за: 

1) прием на служба; 
2) промена на родот, службата и военоевиденциска-

та специјалност; 
3) промена на формациското место; 
4) ослободување од извршување одредени должно-

сти во службата за период до шест месеца; 
5) остварување право на ослободување од учество 

со лични средства при користење на здравствени услу-
ги по отпуштање од Армијата, под условите утврдени 
во членот 22 од овој закон; 

6) степенот на повредата и оштетеност на организ-
мот за остварување на право на еднократен паричен на-
доместок под условите утврдени во членот 190 од овој 
закон и 

7) загубување на здравствената и физичката способ-
ност за служба во Армијата. 

(3) Начинот на работа на военолекарската комисија 
од ставот (1) на овој член го утврдува министерот за 
одбрана. 

 
Член 204 

(1) Физичкатата способност за служба во Армијата 
на воениот персонал ја утврдува комисија формирана 
од министерот за одбрана. 

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член ги утврду-
ва резултатите што лицата ги постигнале на проверката 
на физичката способност при приемот на служба во 
Армијата и за време на контролните прегледи на фи-
зичката подготвеност во текот на службата. 

(3) Начинот на работа на комисијата од ставот (1) 
на овој член го утврдува министерот за одбрана. 

 
Член 205 

(1) Врз основа на наодот, оцената и мислењето на 
военолекарската комисија од членот 203 став (2) точки 
1, 6 и 7 на овој закон, министерот за одбрана или од не-
го овластено лице донесува решение за остварување на 
правото на воениот персонал во врска со здравствената 
способност за служба во Армијата. 

(2) Врз основа на наодот, оцената и мислењето на 
военолекарската комисија од членот 203 став (2) точки 
2, 3, 4 и 5 на овој закон, началникот на Генералштабот 
на Армијата за воениот персонал до чин полковник по-
ставени на должност во Армијата, а министерот за од-
брана за генералите и за воениот персонал до чин пол-
ковник поставени на должност во Министерството за 
одбрана, донесува наредба за остварување на правото 
на воениот персонал во врска со здравствената способ-
ност за служба во Армијата. 

(3) Против решенијата, односно наредбите од ста-
вовите (1) и (2) на овој член, може да се изјави жалба 
согласно со членот 14 став (1) од овој закон. 

 
Член 206 

(1) За остварување на правата по основ на инвалид-
ност поради губење на работната способност, преоста-
ната работна способност, телесно оштетување и неспо-
собност за работа на воениот персонал, одлучува над-
лежната комисија за оцена на работната способност 
според прописите за пензиското и инвалидското осигу-
рување. 

(2) Военолекарската комисија од членот 203 на овој 
закон, врз основа на свој наод, оцена и мислење го упа-
тува воениот персонал до комисијата од ставот (1) на 
овој член. 

  
Член 207 

Утврдувањето на здравствената способност (физич-
ка и психичка) на воените летачи и на воените контро-
лори на летање за вршење на соодветна служба, се вр-
ши во согласност со прописите што се однесуваат на 
утврдувањето на здравствената способност на персона-
лот во воздухопловството и друг стручен персонал. 

 
Член 208 

(1) За утврдување на здравствената и физичката 
способност на воените летачи за вршење на летачка 
служба, воените летачи се упатуваат на лекарски прег-
леди секои 12 месеци. 

(2) Воените летачи се упатуваат на вонредни лекар-
ски прегледи по доживеана воздухопловна несреќа, те-
лесна повреда или по препорака на лекар од воздухоп-
ловната единица. 

 
Член 209 

(1) Активниот воен персонал е должен да ја одржу-
ва здравствената и физичката способност за служба во 
Армијата. 

(2)Активниот воен персонал е должен да се јавува 
на контролни прегледи заради утврдување на неговата 
здравствена и физичка способност за служба во Арми-
јата. 
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Член 210 
(1) Цивилниот персонал кој врши служба изложена 

на висок ризик, за утврдување на здравствената спо-
собност, се упатува на лекарски прегледи секои 12 ме-
сеци. 

(2) Начинот на спроведување на контролни здрав-
ствени прегледи на активниот воен и цивилниот персо-
нал и на одржување и проверка на физичката способ-
ност за служба во Армијата за активниот воен персо-
нал ги пропишува министерот за одбрана. 

 
XVII. ПОСЕБНИ СПЕЦИЈАЛНОСТИ ОД ОСОБЕНО 

ЗНАЧЕЊЕ ЗА АРМИЈАТА 
 

Член 211 
(1) Како посебни специјалности од особено значење 

за Армијата се сметаат работните места, односно долж-
ностите за чие вршење е потребно определено звање за 
стручна оспособеност за извршување на должноста. 

(2) Посебните специјалности од особено значење за 
Армијата ги утврдува Владата на Република Македо-
нија по предлог на министерот за одбрана. 

(3) Стекнувањето на звањата за посебните специјал-
ности од особено значење за одбраната ги утврдува ми-
нистерот за одбрана. 

 
XVIII. ШКОЛУВАЊЕ, СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И 
УСОВРШУВАЊЕ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ  НА СЛУЖБАТА И ОБВРСКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ  

СЛУЖБА ПО НИВНОТО ЗАВРШУВАЊЕ 
 

Упатување на школување, стручно оспособување и 
усовршување и специјализација за потребите  

на службата 
 

Член 212 
(1) Министерството за одбрана заради потребите на 

службата во Армијата, може да упати  воен  и  цивилен  
персонал на служба во Армијата на школување,  струч-
но оспособување и усовршување и специјализација во 
високи воени школи и факултети во земјата или во 
странство. 

(2) Меѓусебните права и обврски на воениот и ци-
вилниот персонал на служба во Армијата од ставот (1) 
на овој член и Министерството за одбрана се уредуваат 
со договор, во согласност со овој закон. 

(3) Начинот на избор на кандидати, упатување, тро-
шоци и други прашања во врска со школувањето, 
стручното оспособување и усовршување и специјали-
зацијата во високи воени школи и факултети го утврду-
ва министерот за одбрана. 

(4) Решение за избор на кандидати за школување, 
стручно оспособување и усовршување и специјализа-
ција во високи воени школи и факултети во земјата и 
во странство донесува министерот за одбрана. 

(5) Наредба за упатување на избраните кандидати 
за школување, стручно оспособување и усовршување и 
специјализација во високи воени школи и факултети во 
земјата и во странство за воениот и цивилниот персо-
нал на служба во Армијата донесува министерот за од-
брана. 

Обврска за извршување на служба по завршено 
школување, стручно оспособување и усовршување  

и специјализација 
 

Член 213 
Воениот и цивилниот персонал на служба во Арми-

јата упатени на школување, стручно оспособување и 
усовршување и специјализација за потребите на служ-
бата во Армијата по завршеното школување, стручно 
оспособување и усовршување и специјализација се рас-
поредуваат согласно со потребите на Армијата и Ми-
нистерството за одбрана. 

 
Член 214 

Воениот и цивилниот персонал упатен на школува-
ње, стручно оспособување и усовршување и специјали-
зација за потребите на службата во Армијата, по завр-
шеното школување, стручно оспособување и усовршу-
вање и специјализација на товар на Министерството за 
одбрана, во зависност од времето поминато на школу-
вање, стручно оспособување и усовршување и специја-
лизација се должни да останат на служба во Армијата 
три пати подолго од времетраењето на школувањето, 
стручното оспособување и усовршување и специјали-
зацијата, но не подолго од десет години. 

 
XIX. ПОДГОТОВКА ЗА ВРАЌАЊЕ ВО ЦИВИЛЕН 

ЖИВОТ 
 

Член 215 
(1) Професионален војник на кој службата во Ар-

мијата му престанува со навршување на 45 години во-
зраст, најмалку шест месеца пред истекот на договорот 
за работа, остварува право на пакет за враќање во ци-
вилен живот. 

(2) Право од ставот (1) на овој член остваруваат и 
воени старешини офицери, односно подофицери, про-
фесионални војници и цивилен персонал на служба во 
Армијата, поради структурни промени во актот за фор-
мација на Армијата, шест месеци пред престанокот на 
работниот однос. 

(3) Право од ставот (1) на овој член остваруваат и 
воени старешини офицери, односно подофицери, про-
фесионални војници и цивилен персонал на служба во 
Армијата, поради загубена здравствена и физичка спо-
собност на служба во Армијата. 

(4) Пакетот за враќање во цивилен живот опфаќа 
советување за справување со промените и избор на 
втора кариера во цивилните структури, стручно оспо-
собување за цивилни професии и советување и поддр-
шка за користење на програмите и     проектите на Вла-
дата на Република Македонија за вработување или са-
мовработување. 

(5) Начинот за остварување на правото од ставот (1) 
на овој член го пропишува министерот за одбрана. 

 
Член 215-а 

(1) Стручното оспособување за цивилни професии 
заради подготовка за враќање во цивилен живот опфа-
ќа преобука, преквалификација или доквалификација. 

(2) Стручното оспособување за цивилни професии 
заради подготовка за враќање во цивилен живот се вр-
ши во Министерството за одбрана и Армијата. 
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(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, стручно-
то оспособување за цивилни професии заради подгото-
вка за враќање во цивилен живот може да се врши и во 
образовни институции и стопански субјекти во Репуб-
ликата. 

(4) Начинот на стручното оспособување и усовршу-
вање од ставот (1) на овој член го пропишува министе-
рот за одбрана. 

 
Член 216 

На активниот воен и цивилен персонал на кого 
службата во Армијата му престанала по негово барање 
или поради изречена дисциплинска мерка престанок на 
работен однос, односно губење на чин, не му припаѓа 
правото од членот 215 став (2) на овој закон. 

 
Член 217 

Средствата за остварување на право на пакет за вра-
ќање во цивилен живот се обезбедуваат од Министерс-
твото за одбрана и од донации, согласно со закон. 

 
XX. ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС 

 
Член 218 

(1) На активниот воен и цивилен персонал му пре-
станува работниот однос во Министерството за одбра-
на во следниве случаи: 

1) ако ја загуби здравствената и физичката способ-
ност за служба во Армијата и нема општа здравствена 
способност за работа - со денот на конечноста на реше-
нието за утврдување на здравствената и физичката спо-
собност; 

2) ако му е изречена дисциплинска мерка престанок 
на работниот однос или губење чин - со денот на ко-
нечноста на решението за престанок на работниот од-
нос односно губење на чинот; 

3) ако при оценувањето двапати едноподруго биде 
оценет со оценка „еден” за најмалку еден критериум за 
оценување - со денот на конечноста на решението за 
престанок на работниот однос; 

4) ако неоправдано изостане од работа три последо-
вателни работни дена или пет работни дена во текот на 
една година; 

5) ако исполни услови за пензија согласно со закон 
- со денот на конечноста на решението за престанок на 
работниот однос; 

6) со истекот на договорот за работа за професио-
налниот војник, доколку истиот не му се продолжи; 

7) ако професионалниот војник го одбие новиот до-
говор за вработување; 

8) ако го одбие понуденото вработување кај друг 
работодавач без огласување со преземање и склучува-
ње договор за вработување за вршење работа која одго-
вара на неговата стручна подготовка и 

9) по негово барање. 
(2) На воен старешина - офицер, односно подофи-

цер му престанува работниот однос, ако поради издр-
жување казна затвор мора да биде отсутен од службата 
подолго од една година - со денот на стапување на из-
држување на казната или со правосилна судска пресуда 
му биде изречена мерка на безбедност во траење по-
долго од една година и поради тоа мора да биде отсу-
тен од работа, со денот на применувањето на таа мерка. 

(3) На професионален војник и на цивилен персо-
нал му престанува работниот однос, ако поради издр-
жување казна затвор мора да биде отсутен од службата 
подолго од шест месеци - со денот на стапување на из-

држување на казната, или со правосилна судска пресу-
да му биде изречена мерка на безбедност во траење по-
долго од шест месеци и поради тоа мора да биде отсу-
тен од работа, со денот на применувањето на таа мерка. 

(4) Жалбата изјавена против решение за престанок 
на работен однос од ставот (1) точка 4 на овој член не 
го одложува извршувањето на решението. 

 
Член 219 

(1) Во случај на престанок на работниот однос од 
членот 218 став (1) точка 9 на овој закон, отказниот рок 
може да изнесува од еден до три месеци од денот на 
поднесувањето на барањето за што одлучува министе-
рот за одбрана или од него овластено лице. 

(2) За време на траење на отказниот рок активниот 
воен и цивилен персонал има права и обврски од рабо-
тен однос. 

 
Член 220 

(1) На воен старешина - офицер, односно подофи-
цер и цивилен персонал работниот однос им престану-
ва по потреба на службата во Армијата кога ќе наста-
нат промени во актот за формација на Армијата, однос-
но поради промени во актот за систематизација на Ми-
нистерството за одбрана кои предизвикуваат укинува-
ње на единицата, командата, штабот или укинување на 
формациското место, односно трансформација на орга-
низационите единици во Министерството за одбрана, а 
воениот старешина офицер, односно подофицер и ци-
вилен персонал во рок од 60 дена од денот на настана-
тите промени, нема можност да биде поставен на друго 
формациско, односно работно место, го одбие понуде-
ното поставување или не ги исполнува условите за уна-
предување во кариера, согласно со критериумите за 
унапредување на офицерскиот и подофицерскиот кор. 

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член на воени-
от старешина - офицер, односно подофицер и цивилен 
персонал, им се обезбедува стекнување на право на 
пензија со најмалку 25 години пензиски стаж од кои 
најмалку 15 години остварен во Армијата на Република 
Македонија, без оглед на возраста, доколку не испол-
нува услови за старосна пензија. 

(3) Ако воениот старешина - офицер, односно подо-
фицер и цивилен персонал нема најмалку 25 години 
пензиски стаж остварен во Армијата, Министерството 
за одбрана им обезбедува вработување кај друг работо-
давач, државен орган, јавно претпријатие, јавна устано-
ва, единица на локалната самоуправа и градот Скопје, 
фондови, агенции, заводи и други правни лица основа-
ни со закон, без огласување на работното место, со 
преземање и склучување договор за работа, на работно 
место кое одговара на нивната стручна подготовка, од-
носно квалификација. 

(4) Во случај на воениот старешина - офицер, од-
носно подофицер и цивилен персонал да не може да им 
се обезбеди вработување во смисла на ставот (3) на 
овој член, Министерството за одбрана ги упатува на 
стручно оспособување за цивилни професии, со право 
на исплата на еднократен паричен надоместок во виси-
на утврдена со закон. 

(5) Во случаите од ставот (4) на овој член, на воени-
от старешина - офицер, односно подофицер и цивилен 
персонал, му престанува работниот однос. 

(6) Средствата за остварување на правата од ставо-
вите (2) и (4) на овој член се обезбедуваат од буџетот 
на Министерството за одбрана. 
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Член 221 
(1) Висината на пензијата од членот 220 став (2) на 

овој закон се утврдува во зависност на должината на 
исполнетиот пензиски стаж, а пензиската основица во 
висина од 80%, се намалува за 0,5% за секоја година 
пензиски стаж пократок од 40 години. 

(2) Средствата за исплата на пензијата од ставот (1) 
на овој член до навршување на годините на живот за ос-
тварување на право на старосна пензија според прописи-
те за пензиско и инвалидското осигурување, се обезбе-
дуваат од буџетот на Министерството за одбрана. 

(3) Правото на пензија од ставот (1) на овој член се 
остварува во Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија. 

 
Членот 222 е избришан. 

 
Член 223 

(1) Решение за престанок на работниот однос за во-
ениот и цивилниот персонал донесува министерот за 
одбрана или од него овластено лице. 

(2) Против решенијата од ставот (1) на овој член 
може да се изјави жалба до Државната комисија за од-
лучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен. 

 
XXI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 224 

(член 224 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр.36/2010) 

 
(1) Офицерите со чин капетан кои на денот на вле-

гувањето во сила на овој закон немаат високо образо-
вание, го задржуваат стекнатиот чин и се поставуваат 
на формациско место за кое се предвидува чин офицер, 
до исполнување на еден од условите за пензионирање 
согласно со одредбите од овој закон. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, офице-
рите со чин капетан I класа се поставуваат на формаци-
ско место за кое е предвиден чин капетан. 

 
Член 225 

(член 225 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр.36/2010) 

 
(1) Подофицерите со чин заставник I класа, со де-

нот на влегувањето во сила на овој закон се преведува-
ат во чин главен наредник. 

(2) Подофицерите со чин заставник, со денот на 
влегувањето во сила на овој закон, се преведуваат во 
чин наредник. 
 

Член 226 
(член 226 од Законот објавен во „Службен весник на 

Република Македонија“ бр.36/2010) 
 
Активниот воен и цивилен персонал кој прима до-

даток на основната плата за вршење на служба на лета-
чи и друг летачки персонал, воздухопловно технички 
персонал, припадници на специјални единици, или 
други посебни специјалности од особено значење за 
Армијата, додаток на основната плата за вршење на 
служба изложена на висок ризик, опасност по живот, 
можни повреди, заболувања и инфекции, во услови на 

влага, бучава, висина, прашина, зрачење, температура, 
чад, употреба на хемикалии, работа под земја, затворен 
простор без природно осветлување и други слични спе-
цифични потешки услови за работа, како и додаток за 
вршење трупна служба во единици заклучно со брига-
да, продолжуваат да ги примаат надоместоците до де-
нот на влегувањето во сила на актот на Владата на Ре-
публика Македонија од членот 211 став 2 на овој за-
кон. 
 

Член 227 
(член 227 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр.36/2010 и член 47 од Зако-
нот објавен во „Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.23/2011) 
 
(1) Подзаконските и другите акти предвидени со 

овој закон ќе се донесат во рок од десет месеци од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

(2) До донесување на подзаконските и другите акти 
од ставот (1) на овој член ќе продолжат да се примену-
ваат подзаконските и другите акти кои важеле до денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 228 

(член 228 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр.36/2010) 

 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за служба во Армијата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” број 62/2002, 98/2002, 25/2003, 71/2003, 
112/2005, 134/2007 и 6/2009). 
 

Член 229 
(член 46 од Законот објавен во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.23/11) 
 
Одредбите на членовите 16, 17 и 40 од овој закон се 

однесуваат и на професионалните војници на кои 
службата во Армијата им престанала поради истек на 
договорот за работа заради навршени 35, односно 38 
години возраст. 

 
Член 230 

(член 2 од Законот објавен во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.148/11) 

 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе започне да се применува со започнување 
на примената на Законот за основање на Државната ко-
мисија за одлучување во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен. 

 
Член 231 

(член 7 од Законот објавен во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.55/12) 

 
Постојните професионални војници на кои до денот 

на влегувањето во сила на овој закон им престанува ра-
ботниот однос поради истекување на договорот за ра-
бота заради навршени 38 години возраст, продолжува-
ат со работа до навршени 45 години возраст, за што се 
склучува нов договор. 
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2086. 

По извршеното срамнување на изворниот текст е 
утврдено дека во текстот на Одлуката за разрешување 
и именување на претседател и членови на Советот за 
статистика на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 55/2012) е направе-
на техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 
ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Во точката II, во потточката б) за членови, алинеја 

13 наместо зборовите: „Беким Меџити“ треба да стојат 
зборовите: „Бекир Меџити“. 

 
Бр. 10/2833/1                     Од Законодавно-правната 

14 јуни 2012 година              комисија на Собранието на 
     Скопје                             Република Македонија 

__________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2087. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 16.6.2012 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ,  ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА ФАБРИКА ЗА СОБИРАЊЕ, СКЛА-
ДИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ОПАСЕН ОТПАД И 
ПРОИЗВОДСТВО НА  ДИЗЕЛ ГОРИВО, КО ОРИЗАРИ,  

ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 

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 фабрика за собирање, складирање и 
обработка на опасен отпад и производство на дизел го-
риво, КО Оризари, Општина Велес. 

 
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. 41-722/1                        Претседател на Владата 

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

__________ 
2088. 

Врз основа на члeн 49 од Законот за земјоделското 
земјиште („Службен весник на Република Македонија” 
бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011),  Владата на  Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 16.62012 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА OДОБРУВАЊЕ ДРЖАВНА УРБАНИ-
СТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЗА ИЗГ-
РАДБА „БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УС-
ЛУЖНИ ЦЕНТРИ СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ 
НА АВТОПАТОТ-СЕВЕРНА ОБИКОЛНИЦА“ КО 

СКОПЈЕ, ОПШТИНА  ГАЗИ БАБА 
 

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

мена на земјоделско во градeжно земјиште, за одобру-
вање Државна урбанистичка планска документација, за 
изградба „Бензиска пумпна станица и услужни центри 
со придружни содржини на автопатот - Северна оби-
колница” КO Скопје, Општина Гази Баба. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, е со следните катастарски индика-
ции:  

 
 
 
 
 
 
 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија” 

 
Бр. 41-1500/1                     Претседател на Владата 

16 јуни 2012 година               на Република Македонија, 
   Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 
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2089. 

Врз основа на члeн 49 од Законот за земјоделското 
земјиште (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 135/07, 18/11 и 148/11) Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 16.6.2012 година, до-
несе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЛОКАЛНА УРБАНИ-
СТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЗА ИЗГ-
РАДБА НА „ОБЈЕКТИ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕ-
ЛОВНИ НАМЕНИ” КО МИСЛЕШЕВО, ОПШТИНА  

СТРУГА 
 

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

мена на земјоделско во граджно земјиште, за донесува-
ње Локална урбанистичка планска документација, за 
изградба „Oбјекти за  комерцијални и деловни намени” 
КО Мислешево, Општина Струга. 
 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, е со следните катастарски индика-
ции:  

 
 
 
 
 

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

нот на објавувањето  во  “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
Бр. 41-4544/1                     Претседател на Владата 

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

__________ 
2090. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 
земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/07, 18/11, 148/11), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 16.6.2012 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 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА ИЗГРАДБА 
НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УСЛУ-
ЖЕН ЦЕНТАР НА  МАГИСТРАЛЕН ПАТ А1(Е75),  

КО КУМАНОВО, ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Државна планска документација  за изградба на 
бензинска пумпна станица и услужен центар на маги-
стрален пат А1(Е75), КО Куманово, општина Кумано-
во. 

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. 41-4545/1                     Претседател на Владата 

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

__________ 
2091. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 29.5.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБРАЗУ-
ВАЊЕ НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА ПРАВАТА  
НА ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за образување Национална комисија за 
правата на децата во Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 126/07 и 164/10), 
во член 2, во став 1, зборовите: „генералниот секретар 
на Владата на Република Македонија“ се заменуваат со 
зборовите: „министерот за труд и социјална политика“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 23-4892/1                     Претседател на Владата 

29 мај 2012 година                 на Република Македонија, 
   Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2092. 

Врз основа на член 8 од Законот за основање на 
Агенција за странски инвестиции и промоција на изво-
зот на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 57/2010 и 36/2011), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 1 
јуни 2012 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА  

ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Златко Антевски се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Агенцијата за странски инве-
стиции и промоција на извозот на Република Македо-
нија, на негово барање. 

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за 
странски инвестиции и промоција на извозот на Репуб-
лика Македонија се  именува Марина Петровска. 

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

 
Бр. 23-1724/2                     Претседател на Владата 

1 јуни 2012 година                 на Република Македонија, 
   Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2093. 

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 1 јуни 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО 

РАБОТЕЊЕ АГРО – БЕРЗА СКОПЈЕ 
 
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за берзанско работење АГРО –БЕРЗА Скопје се 
именува: 

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

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

 
Бр. 23-4576/1                     Претседател на Владата 

1 јуни 2012 година                 на Република Македонија, 
   Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНИИ 

2094. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за платни-

от промет („Службен весник на Република Македони-
ја” бр.113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12 
и 59/12), министерот за финансии, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЛАТНИТЕ ИНСТРУ-
МЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ  

ВО ЗЕМЈАТА 
 
1. Во Упатството за формата и содржината на плат-

ните инструменти за вршење на платниот промет во 
земјата („Службен весник на Република Македонија” 

број 161/07, 56/08, 114/08, 149/08, 165/08, 95/09 и 
18/11), во делот II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ПЛАТ-
НИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, во потточката 8.1 Елементи 
на инструментот УПЛАТНИЦА (образец ПП 10), во 
делот Содржина на елементите и нивно пополнување, 
во точката 3 се додава нова реченица која гласи:  

„За нерезиденти физички лица  во делот за даночен 
број или ЕМБГ се впишува бројот  осум и  дванаесет 
нули“. 

Во потточката 8.7 Елементи на инструментот НА-
ЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ ( образец ПП 50), во делот 
Содржина на елементите и нивно пополнување, во точ-
ката 4  се додава  нова реченица која гласи:  

„За нерезидентите физички лица  идентификатор е 
бројот  осум и  дванаесет нули“. 

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 12-23645/1 

18 јуни 2012 година                 Министер за финансии, 
    Скопје                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2095. 

Врз основа на член 6 став (2) од Законот за задолж-
ница („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2012) министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  
НА ЗАДОЛЖНИЦАТА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на задолжницата. 

 
Член 2 

Задолжницата се состои од два листа од кои на пр-
виот лист се внесуваат податоците утврдени во член 7 
од Законот за задолжница, а на вториот се евидентира-
ат извршените наплати заклучно со датумот на повле-
кување на задолжницата. 

Формата и содржината на задолжницата се дадени 
во Прилог кој е составен дел на овој правилник.   

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 1 септември 
2012 година. 

 
Бр. 12-23646/1 

18 јуни 2012 година                 Министер за финансии, 
    Скопје                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
2096. 

Врз основа на член 147 став (9) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11 и 55/12), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ОЗНАКА ЗА ГАРАНТИРАН  
ТРАДИЦИОНАЛЕН СПЕЦИЈАЛИТЕТ(*) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за регистрација на ознака за гаранти-
ран традиционален специјалитет. 

 
Член 2 

(1) Барањето за регистрација на ознака за гарантиран традиционален специјалитет се поднесува во писмена 
и електронска форма на образец со А4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој пра-
вилник. 

(2) Барањето од став (1) на овој член содржи: 
а) Назив на земјоделскиот или прехранбениот производ; 
б) Податоци за групата која го поднесува барањето: 
- назив; 
- адреса; 
- број на телефон, факс и e-mail адреса; 
- правен статус; 
- број на членови; 
- број на решението за регистрација, како и датумот и местото на издавање на решението; 
- единствен матичен број (ЕМБГ или ЕМБС); 
- име и презиме, адреса и број на одговорното лице на групата кое го поднесува барањето и 
- име и презиме, адреса и број на лицето кое е ополномоштено да ја застапува групата; 
в) Податоци за членовите кои ја сочинуваат групата: 
- реден број; 
- назив на правното или физичкото лице; 
- адреса или седиште; 
- дејност и 
- единствен матичен број (ЕМБГ или ЕМБС) 
г) Податоци за верификационото тело: 
- назив и 
- адреса, број на телефон и e-mail  
д) Останати потребни документи што се поднесуваат во прилог на барањето: 
- заверена фотокопија од решението за регистрација на групата; 
- статут на групата; 
- потврда за соодветност на спецификацијата со производот, што ја издава верификационото тело; 
- полномоштво за лицето кое ја застапува групата која го поднесува барањето; 
- спецификација и 
- доказ за традиционалниот карактер на производот 
- Датум и потпис на поднесителот на барањето. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 11-5418/3                                                                                                               Министер за земјоделство, 

6 јуни 2012 година                                                                                                          шумарство и водостопанство, 
    Скопје                                                                                                                  Љупчо Димовски, с.р. 

___________________________ 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр.1216/2007 од 18 октомври 2007 год. со која се 
утврдуваат деталните правила за спроведување на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 509/2006 за заштита на земјоделски и прехран-
бени производи како гарантирани традиционални специјалитети, CELEX бр. 32007R1216 
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2097. 
Врз основа на член 147 став (9) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11 и 55/12), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ОЗНАКА ЗА ПОТЕКЛО 
ИЛИ ГЕОГРАФСКА ОЗНАКА (*) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за регистрација на ознака за потекло 
или географска ознака. 

 
Член 2 

(1) Барањето за регистрација на ознака за потекло или географска ознака се поднесува во писмена и еле-
ктронска форма на образец со А4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правил-
ник. 

(2) Барањето од став (1) на овој член содржи: 
а) Назив на земјоделскиот или прехранбениот производ; 
б) Видот на ознаката за која се бара регистрација; 
в) Податоци за групата која го поднесува барањето: 
- назив; 
- адреса; 
- број на телефон, факс и e-mail адреса; 
- правен статус; 
- број на членови; 
- број на решението за регистрација, како и датумот и местото на издавање на решението; 
- единствен матичен број (ЕМБГ или ЕМБС); 
- име и презиме, адреса и број на одговорното лице на групата кое го поднесува барањето и 
- име и презиме, адреса и број на лицето кое е ополномоштено да ја застапува групата. 
г) Податоци за членовите кои ја сочинуваат групата: 
- реден број; 
- назив на правното или физичкото лице; 
- адреса или седиште; 
- дејност и 
- единствен матичен број (ЕМБГ или ЕМБС). 
д) Податоци за верификационото тело: 
- назив и 
- адреса, број на телефон и e-mail.  
ѓ) Останати потребни документи што се поднесуваат во прилог на барањето: 
- заверена фотокопија од решението за регистрација на групата; 
- статут на групата; 
- сертификат за соодветност на елаборатот со производот, што го издава верификационото тело; 
- полномоштво за лицето кое ја застапува групата која го поднесува барањето; 
- елаборат; 
- податоци за моменталното, како и планираното производство на групата и 
- единствен документ. 
- Датум и потпис на поднесителот на барањето. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 11-5418/4                                                                                                              Министер за земјоделство, 

6 јуни 2012 година                                                                                                          шумарство и водостопанство, 
    Скопје                                                                                                                   Љупчо Димовски, с.р. 

___________________________ 
* Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр.1898/2006 од 14 декември 2006 год. со која се 
утврдуваат правилата за спроведување на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 510/2006 за заштита на географски ознаки и ознаки за 
потекло на земјоделски и прехранбени производи, CELEX бр. 32006R1898 
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2098. 
Врз основа на член 149 став (6) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11 и 55/12), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРИГОВОРОТ НА ПРЕДЛОЖЕНИОТ НАЗИВ ОД БАРАЊЕТО ЗА РЕГИСТРА-
ЦИЈА НА ОЗНАКА ЗА ПОТЕКЛО, ГЕОГРАФСКА ОЗНАКА ИЛИ ОЗНАКА ЗА ГАРАНТИРАН ТРА-
ДИЦИОНАЛЕН СПЕЦИЈАЛИТЕТ И ОБРАЗЕЦОТ ЗА  ДОСТАВУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИЈА  

ОД СПОГОДБЕНАТА ПОСТАПКА(*) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на приговорот на предложениот назив од барањето за регистра-

ција на ознака за потекло, географска ознака или ознака за гарантиран традиционален специјалитет и  образе-
цот за доставување на информација од спогодбената постапка. 

 
Член 2 

(1)  Приговорот на предложениот назив од барањето за регистрација на ознака за потекло, географска озна-
ка или ознака за гарантиран традиционален специјалитет се поднесува во писмена форма на образец со А4 
формат во бела боја, кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник. 

(2) Образецот на приговорот од став (1) на овој член содржи: 
а) Назив на земјоделскиот или прехранбениот производ; 
б) Датум и број на службениот весник во кој е објавено барањето за регистрација на ознака; 
в) Податоци за поднесителот на приговорот: 
- назив; 
- адреса и 
- број на телефон, факс и e-mail адреса. 
г) Причини за приговор; 
д) Детално објаснување на причините за приговор; 
ѓ) Објаснување за правниот интерес; 
- Датум и потпис на поднесителот на приговорот. 
 

Член 3 
(1) Информацијата од спогодбената постапка се поднесува во писмена форма на образец со А4 формат во 

бела боја, кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник. 
(2) Образецот за доставување на информацијата од став (1) на овој член содржи: 
а) Назив на земјоделскиот или прехранбениот производ; 
б) Датум и број на службениот весник во кој е објавено барањето за регистрација на ознака; 
в) Резултат од спогодбената постапка; 
г) Измени на елаборатот или спецификацијата; 
- Датум, потпис на поднесителот на приговорот и потпис на поднесителот на барањето за регистрација.  
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 11-5418/5                                                                                                               Министер за земјоделство, 

6 јуни 2012 година                                                                                                          шумарство и водостопанство, 
    Скопје                                                                                                                  Љупчо Димовски, с.р. 

___________________________ 
* Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на комисијата (ЕЗ) 1216/2007 од 18 октомври 2007 година за утврдува-
ње на деталните правила за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 509/2006 на Советот за земјоделски и прехранбени производи 
како гарантирани традиционални специјалитети и со Регулативата (ЕЗ) 1898/2006 од 14 декември 2006 година за утврдување на 
правила за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 510/2006 на Советот за заштита на географски ознаки и ознаки за потекло на зем-
јоделски и прехранбени производи, CELEX бр. 32007R1216 и CELEX бр. 32006R1898 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
2099. 

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕБАР 

 
1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за изменување и дополнување Статутот на ЈУ Меѓуопштин-

ски центар за социјална работа Дебар, број 02-86/3  донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на сед-
ницата одржана на 25.5.2012 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник  на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 10-3704/2 

5 јуни 2012 година                                                                                                                               Министер, 
   Скопје                                                                                                                                 Спиро Ристовски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
2100. 

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна 
електрична и електронска опрема (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОЗНАКАТА ЗА ОБВРСКАТА ЗА ОДДЕЛНО СОБИРАЊЕ НА 
ОТПАДНАТА  ОПРЕМА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува  формата и содржината на ознаката за обврската за одделно собирање на 
отпадната  опрема.  

 
Член 2 

Ознаката за обврската за одделно собирање на отпадната опрема содржи слика на прецртана корпа за отпа-
доци.   

Формата и содржината на ознаката од став 1 на овој член е дадена во Прилог кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето  во “Службен весник на Република 
Македонија “, а ќе отпочне  да се  применува од 1 јануари 2013 година. 

 
Бр. 07-5163/3            

7 јуни 2012 година                                                                                                                           Министер, 
    Скопје                                                                                                                              Абдилаќим Адеми, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2101. 
Судскиот совет на Република Македонија согласно 

член 73 став 1 алинеја 5 од Законот за судовите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006 и 150/2010) во врска со член 47  став 1 точка 4 
од Законот за Судски совет на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
60/2006), на седницата на Советот одржана на ден 
14.6.2012 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Марина Дишковска, судија на Основен суд Куманово,  
поради донесена правосилна судска пресуда за кривич-
но дело на безусловна казна затвор од најмалку шест 
месеци.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 14.06.2012 година. 

 
Бр. 07-1021/1              Судски совет  

18 јуни 2012 година             на Република  Македонија, 
    Скопје                                    Претседател, 
                                       Александра Зафироска, с.р. 

__________ 
 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
2102. 

Врз основа на членовите 31 став (2) точка 1), 35 
став (1) и 33 став (1) точка 85) од Изборниот законик 
(„Службен весник на РМ“ број 40/06, 136/08, 148/08, 
155/08,163/08, 44/11 и 51/11), Државната изборна коми-
сија на седницата одржана на 18 јуни 2012 донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И 
НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА  

НА ГРАД СКОПЈЕ 
 
I. Со оваа одлука се именува составот на Изборната 

комисија на Градот Скопје. 

II. За претседател, членови и нивни заменици на из-

борната комисија на Град Скопје се именуваат: 

- за претседател Љубиша Поповски од Министерс-

твото за транспорт и врски, 

- за заменик претседател Илјијаз Сабриу од Мини-

стерството за надворешни работи, 

- за член Искра Белчева-Ристовска од Министерс-

твото за финансии, 

- за член Маја Талеска од Град Скопје, 

- за член Ѓулша Неби од Секретаријатот за спрове-

дување на рамковниот договор, 

- за член Авзи Демири од Министерството за култу-

ра, 

- за заменик член Вангелија Којзаклиева од Агенци-

ја за иселеништво, 

- за заменик член Петре Михајловски од Генерален 

секретаријат на ВРМ, 

- за заменик член Дарко Настевски од Генерален се-

кретаријат на ВРМ, 

- за заменик член Афрдита Ајрулаху од Секретари-

јат за спроведување на рамковниот договор. 

 

III. Мандатот на претседателот, неговиот заменик, 

членовите и нивните заменици на Општинската избор-

на комисија изнесува 5 (пет) години. 

 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“ и на интернет страницата на Државна 

изборна комисија. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно 

член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано 

за претседател, заменик претседател, членови или нив-

ни заменици на изборен орган, има право да поднесе 

Изјава за неприфаќање на именувањето.  

Изјавата за неприфаќање се поднесува до Државна-

та изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од де-

нот на објавувањето на оваа одлука во Службен весник 

на Република Македонија.   
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Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозво-

лено. 

Решението на Државната изборна комисија е конеч-

но.  

 

Бр. 07-848/1                     Државна изборна комисија 

19 јуни 2012 година                           Претседател, 

   Скопје                                Борис Кондарко, с.р. 

__________ 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2103. 

Врз основа на член 27, член 184 став 1 точка г) и 

член 204 став 1 точка а) и став 5 од Законот за хартии 

од вредност („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.95/2005, бр. 25/2007, бр. 07/2008, бр. 57/2010 и 

бр. 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на ден 

21.5.2012 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај издавачот на 

долгорочни хартии од вредност - Друштвото за заста-

пување во осигурувањето - АМГ Премиум АД Скопје 

заради примање на предвремени уплати на акции од 

втората емисија на издавачот одобрена со Решение 

УП1 бр. 07-60 на Комисијата за хартии од вредност на 

Република Македонија, спротивно на член 27 став 4 од 

Законот за хартии од вредност   

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Ре-

шение на Друштвото за застапување во осигурувањето 

- АМГ Премиум АД Скопје му се изрекува мерка јавно 

обелоденување на информациите за неправилностите и 

незаконитостите.  

3. Јавното обелоденување на информациите за не-

правилностите и незаконитостите од точка 1 на ова Ре-

шение, ќе се изврши со објавување на ова Решение  во 

„Службен весник на Република Македонија“ и на веб 

странаицата на Комисијата за хартии од вредност на 

Република Македонија, по неговото донесување. 

4. Жалбата против ова решение не го одлага него-

вото извршување.  

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

вањето. 

 

   УП 1 Бр. 07-173        Комисија за хартии од вредност  

21 мај 2012 година           на Република Македонија 

     Скопје                             Претседател, 

                              Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
2104. 

Врз основа на член 17 точка ж), а во врска со член 

49 и член 95 од Законот за електронските комуникации 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012 и 

59/2012) директорот на Агенцијата за електронски ко-

муникации на ден 18.6.2012 донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ 

НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ОПЕРАТОР  

СО ЗНАЧИТЕЛНА ПАЗАРНА МОЌ 

 

Член 1 

 

Предмет 

 

Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката за регулирање на малопродажните цени за фиксни 

говорни телефонски мрежи и услуги на оператор со 

значителна пазарна моќ (во натамошниот текст: Опера-

тор) на релевантните пазари за продажба на производи 

и услуги на мало и тоа: 
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а) Пазар број 1 – Пристап до јавна телефонска мре-

жа на фиксна локација за резиденцијали и деловни ко-

рисници и 

б) Пазар број 2 – Јавно достапни телефонски услуги 

на фиксна локација за резиденцијални и деловни ко-

рисници. 

 

Член 2 

 

Принципи 

 

Операторот, при утврдувањето на малопродажните 

цени што им ги наплаќа на претплатниците за обезбе-

дување на фиксни говорни телефонски мрежи и услу-

ги, треба да ги применува следниве принципи за: 

- Недискриминација; 

- Транспарентност и 

- Контрола на цени. 

 

Член 3 

 

Недискриминација 

 

Малопродажната цена што ја нуди Операторот за 

соодветниот вид на услуга треба да биде еднаква за си-

те претплатници што користат иста услуга. 

 

Член 4 

 

Транспарентност 

 

(1) Операторот до Агенцијата за електронски кому-

никации (во натамошниот текст: Агенција) доставува 

на одобрување Ценовник за  малопродажните цени во 

кој ги прикажува цените на поединечните услуги, услу-

гите врзани во пакет, како и сите можни попусти за 

определена категорија на корисници за секоја од услу-

гите што ја обезбедува, причините за дадените попу-

сти, условите за користење на секоја од  услугите и 

други информации значајни за  користење на услугите, 

а особено цените за следните услуги: 

- Пристап до јавната телефонска мрежа  на фиксна 

локација за резиденцијални и деловни крајни корисни-

ци; 

- Локални/национални повици за  резиденцијални и 

деловни крајни корисници; 

- Повици кон мобилни мрежи за резиденцијални и 

деловни крајни корисници и 

- Меѓународни повици за резиденцијални и деловни 

крајни корисници. 

(2) Ценовникот од ставот (1) на овој член, Операто-

рот го доставува до Агенцијата, во печатена и во еле-

ктронска форма,  во рок од 30 дена од денот на прие-

мот на одлуката со која е определен за оператор со зна-

чителна пазарна моќ на релевантните пазари за про-

дажба на производи и услуги на мало  утврдени во 

член 1 на овој правилник. 

(3) Со ценовникот од ставот (1) на овој член, Опе-

раторот ги доставува и податоците и информациите 

определени во Прилог 1 на овој правилник, што е негов 

составен дел. 

(4) Агенцијата ги одобрува малопродажните цени 

од ценовникот од ставот (1) на овој член во рок од 30 

дена од денот на неговото доставување до Агенцијата. 

Во постапката на одобрување, Агенцијата може да до-

несе решение со кое ќе ги одобри  или нема да ги одо-

бри сите или дел од малопродажните цени и при тоа 

треба да даде детално образложение за причините за 

нивното одобрување, односно не одобрување. 

(5) Доколку Агенцијата не донесе решение во рокот 

утврден во ставот (4) на овој член, во тој случај ќе се 

применат одредбите од членот 293-а од Законот за оп-

штата управна постапка. 

(6) Агенцијата во постапката на одобрување на ма-

лопродажните цени од ценовникот од ставот (1) на овој 

член, доколку во рок од пет  дена од денот на приемот 

на ценовникот утврди дека истиот не е комплетен, од-

носно дека не ги содржи податоците и информациите 

определени во Прилог 1 на овој правилник или пак до-

колку смета дека и се потребни појаснувања во однос 

на доставените податоци и информации, ќе го извести 

за тоа Операторот и ќе побара во рок од пет  дена од 
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денот на приемот на известувањето да ги достави пода-

тоците и информациите или пак да го достави бараното 

појаснување. Доколку Операторот не постапи по изве-

стувањето на Агенцијата во утврдениот рок, Агенција-

та ќе донесе решение со кое нема да ги одобри предло-

жените малопродажни цени.  

(7) Операторот ги објавува одобрените малопро-

дажни цени од ценовникот од ставот (1) на овој член на 

својата веб страна и во своите малопродажни салони во 

рок од пет дена од денот на приемот на одобрението на 

Агенцијата. 

(8)  Доколку Операторот планира промени во мало-

продажните цени од ценовникот од ставот (1) на овој 

член или воведува цени за нови услуги  треба за тоа да 

ја извести Агенцијата во рок не пократок од 30 дена 

пред планираната промена на малопродажните цени, 

односно пред воведувањето на цени за нови услуги.  

Со известувањето Операторот ги доставува и подато-

ците и информациите определени во ставот (3) на овој 

член во печатена и во електронска форма. 

(9) Одредбите од ставовите (4), (5) и (6) на овој 

член важат и за промените во малопродажните цени 

или воведувањето цени за нови услуги од ставот (8) на  

овој член. 

(10) Интегриран, ажуриран ценовник со одобрените 

цени од ставот (8) на овој член, Операторот го објавува 

на својата веб страна и во своите малопродажни салони 

во рок од пет дена од денот на приемот на одобрението 

на Агенцијата и истиот во електронска форма го доста-

вува до Агенцијата. 

 

Член 5 

 

Промотивни понуди 

 

(1) Агенцијата ги одобрува  промотивните понуди 

на Операторот во рок од 15 дена од денот на нивното 

доставување до Агенцијата. 

(2) Одредбите од членот 4 ставови (3), (4), (5), (6) и 

(7) на овој правилник соодветно се применуваат и на  

промотивните понуди на Операторот. 

(3) Периодот на промотивните малопродажни пону-

ди што ги обезбедува Операторот не треба да биде по-

долг од три месеци. 

(4) Операторот треба на месечна основа да доставу-

ва до Агенцијата податоци за бројот на претплатници 

за секоја промотивна понуда што ја обезбедува. 

 

Член 6 

 

Контрола на цени 

 

(1) Агенцијата, врз основа на анализа на пазарот 

може да му наметне на Операторот обврски поврзани 

со регулирањето на малопродажните услуги, доколку 

се покаже дека  големопродажниот регулиран пазар, 

како и услугите поврзани со избор и/или предизбор на 

оператор не ги даваат очекуваните резултати согласно 

член 49 став (1) од Законот за електронските комуника-

ции. Обврските можат да вклучуваат забрана за: 

- наплаќање на превисоки цени; 

- вршење опструкции за влез на пазарот; 

- ограничување на конкуренцијата со воспоставува-

ње на високи или ниски цени; 

- давање на неоправдани предности на определени 

крајни корисници и 

- обезбедување на неразумно поврзување на услуги 

во пакет. 

(2) Малопродажните цени на Операторот треба да 

бидат ориентирани според трошоците. 

(3) При утврдување на усогласеноста на обврската 

од ставот (2) на овој член, Агенцијата ќе ја користи 

margin –squeeze методологијата. 

(4) ) Операторот треба на секои шест месеци за ма-

лопродажните понуди што ги обезбедува, да доставува 

до Агенцијата историски податоци за претходните 

шест месеци, определени во Прилог 1 на овој правил-

ник. Операторот може да ги доставува податоците и по 

сопствена иницијатива и во рок пократок од шест месе-

ци.  
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(5) Доколку при анализата на добиените и претход-

но обезбедените предвидувања на Операторот,а имајќи 

го предвид влијанието на резултатите од margin –

squeeze тестовите, Агенцијата утврди дека со малопро-

дажната понуда може да се изврши истиснување на 

конкуренцијата од релевантниот пазар определен во 

член  1 на овој правилник, Агенцијата во рок од 30 де-

на од денот на приемот на податоците од став (4) на 

овој член ќе донесе решение со кое ќе го задолжи Опе-

раторот да ја повлече односно да престане да ја обезбе-

дува соодветната малопродажна понуда. 

(6) Операторот треба да направи измени во Инте-

гралниот ажуриран ценовник за секоја постоечка пов-

лечена понуда и истиот да го објави на начин и во рок 

утврден во член 4 став (10) од овој правилник. 

 

Член 7 

 

Преодни  одредби 

 

Операторот кој е определен за оператор со значи-

телна пазарна моќ на релевантните малопродажни па-

зари – Пазар број 1 и Пазар број 2 пред влегувањето во 

сила на овој правилник, треба до Агенцијата да достави 

на одобрување ценовник за малопродажните услуги 

што ги обезбедува на овие пазари во рок од 30 дена од 

денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

 

Член 8 

 

Престанување на важење 

 

Со денот на влегување во сила на овој правилмик, 

престанува да важи Правилникот за начинот и постап-

ката за регулирање на малопродажните цени („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 154/08). 

 

Член 9 

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 на веб страната на Агенцијата. 

 

Бр. 02-2522/1 

18 јуни 2012 година                              Директор, 

     Скопје                               Роберт Орданоски, с.р. 

__________ 

 

СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2105. 

Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно  чл. 9  од  Законот за Советот  на јав-

ните обвинители на Република Македонија („Службен  

весник РМ“ бр.150/07), на својата седница одржана на 

18.6.2012 година го донесе следното  

 

О Д Л У К А 

 

I 

На Вера Илиевска родена 19.6.1948 година, избрана 

со Одлука за избор на јавни обвинители во јавните об-

винителства без ограничување на траење на мандатот 

Сои.бр.9/09 на 20.7.2009 година,  за  јавен обвинител во 

Основното јавно обвинителство Скопје, и се утврди 

престанок на функцијата  јавен обвинител во Основно-

то јавното обвинителство Скопје, поради исполнување 

на условите за старосна пензија. 

 

II 

Функцијата јавен обвинител во Основното јавно об-

винителство Скопје и работниот однос и престанува 

заклучно со 30.6.2012 година. 

 

СОР бр. 10/12              Совет на јавните обвинители 

18 јуни 2012 година             на Република Македонија 

Скопје                                         Претседател, 

                                             Костадин Кизов, с.р. 
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2106. 

Советот на Јавните обвинители  на Република Ма-
кедонија врз основа на  член  36 од Законот за Советот 
на Јавните обвинители на Република Македонија 
(„Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува                    
 

О Г Л А С 
ЗА ИЗБОР НА 

 
I 

1. Три јавни обвинители во Основното јавно обви-
нителство Скопје. 

2. Еден јавен обвинител во Основното јавно обви-
нителство Битола. 

3. Еден јавен обвинител во Основното јавно обви-
нителство Кичево. 

 
Кандидатите за избор на јавни обвинители освен 

условите предвидени во  чл. 45 од Законот за јавно об-
винителство („Сл. весник на РМ“ број 150/07), Законот 
за измени и дополнување на Законот за јавно обвини-
телство („Сл. весник на РМ“ бр 111/08), потребно е ка-
ко посебен услов да исполнуваат: 

I. Кандидатите за избор на јавни обвинители во Ос-
новните јавни обвинителства Скопје, Битола, и Кичево  
од точка I од огласот, како посебен услов потребно е да 
имаат завршено Академија за судии и јавни обвините-
ли.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и ле-
карско уверение (двете да не се постари од шест месе-
ци од денот на нивното издавање), доказ за работен 
стаж, диплома или уверение за завршен Правен факул-
тет и потврда за положен правосуден испит во ориги-
нал или заверено на нотар, Уверение за завршена Ака-
демија за судии и јавни обвинители, треба да достават  
и доказ за верифицирана изјава за исполнување на ус-
ловите за вршење на јавна функција согласно со чл.2, 
став 2 и член 3, став 2 од Законот за определување до-
полнителен услов за вршење јавна функција („Службен 
весник на РМ“ бр.14/08 од 29.1.2008 година) и Законот 
за изменување и дополнување на Законот за опредеде-
лување дополнителен услов за вршење јавна функција 
(„Службен весник на РМ“ бр. 64/09 од 22.5.2009 годи-
на), издаден од надлежната Комисија за верификација 
на факти, согласно наведениот Закон. Потребните до-
кументи да  ги достават до Советот на јавните обвини-
тели на Република Македонија, ул. „Вељко Влаховиќ“ 
бр. 26 во рок од 15 дена од објавувањето во „Службен 
весник на РМ“. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                            
 
 
А. бр. 196-7/12              Совет на јавните обвинители 

18 јуни 2012 година             на Република Македонија 
Скопје                                         Претседател, 
                                          Костадин Кизов, с.р. 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ  НА  ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Репуб-

лика Македонија”, бр.36/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.06.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
2012/124/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 27 ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА  

ОДЛУКАТА 2011/101/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ЗИМБАБВЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно Одлуката за спроведување 2012/124/ЗНБП на 

Советот од 27 февруари 2012 година за спроведување на Одлуката 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки 
против Зимбабве. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  
- ембарго на оружје, 
- забрана за влез во Република Македонија и  
- финансиски мерки.  
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за 

надворешни работи и Министерството за финансии и Управата за финансиско разузнавање за надлежни орга-
ни за спроведување на рестриктивната мерка.  

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивната мерка. 
 

Член 5 
Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Регулативата на Советот на ЕУ бр. 

314/2004 од 19 февруари 2004 година за одредени рестриктивни мерки во однос на Зимбабве и Одлуката за 
спроведување 2012/124/ЗНБП на Советот од 27 февруари 2012 година за спроведување на Одлуката 
2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против Зимбабве.  

 
Член 6 

Одлуката за спроведување 2012/124/ЗНБП на Советот од 27 февруари 2012 година за спроведување на Од-
луката 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против Зимбабве, во оригинал на англиски и во превод на ма-
кедонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   
 

Член 7 
Рестриктивната мерка ќе се применува до 20 февруари 2013 година и по убедување на Советот може до-

полнително да се прегледува, обновува или изменува.  
 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

      Бр. 41-4571/1           Претседател на Владата 
16 јуни 2012 година        на Република Македонија, 
          Скопје         м-р Никола Груевски, с.р. 

34. 
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 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 


