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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
115. 

Врз основа на член 42, став 2 од Законот за управу-
вање со кризи (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр.29/05), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23.01.2007 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ВИДОТ НА ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИ-
ТЕ И ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА НИВНО 
ДОСТАВУВАЊЕ ДО ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ 

СО КРИЗИ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредуваат видот на податоците и 

информациите, како и начинот и постапката за нивното 
доставување од страна на субјектите кои учествуваат во 
системот за управување со кризи до Центарот за управу-
вање со кризи (во натамошниот текст: Центарот). 

 
I. ВИД НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ 

 
Член 2 

Центарот ги анализира и обработува сите сознанија 
кои можат да му бидат доставени во вид на податоци и 
информации, а кои се однесуваат на појави кои можат 
да предизвикаат кризни состојби. 

 
Член 3 

За можни манифестации на национализам, верска 
нетрпеливост и омраза, облици и активности сврзани 
со меѓународниот тероризам, организиран криминал, 
недозволена трговија со дрога, оружје и луѓе, поседу-
вање на големи количини на илегално оружје, коруп-
ција, урбан тероризам, тежок криминал, вклучувајќи 
уцени, убиства и напади врз граѓаните и на нивна сопс-
твеност и последици од средствата за масовно уништу-
вање, субјектите кои учествуваат во системот за упра-
вување со кризи до Центарот ги доставуваат следните 
податоци и информации: 

- извор на податокот, 
- вид на активноста, 
- време, место и начин на случување, 
- организатор на активноста, 
- последици од активноста, 
- преземени мерки за откривање на извршителите, 
- ангажирани сили и средства, 
- преземени мерки за елиминирање на последиците и 
- потребна помош за надминување на последиците. 

 
Член 4 

За активности на странски специјални служби и 
други активности насочени кон влошување на безбед-
носната состојба субјектите кои учествуваат во систе-
мот за управување со кризи до Центарот ги доставува-
ат следните податоци и информации: 

За повреди на воздушниот простор на Република 
Македонија: 

- извор на податокот, 
- време и место на повредата на воздушниот про-

стор, 
- припадност на леталата, 
- насока на доаѓање и заминување на леталата, 
- број на леталата, 
- висина на летот, 
- извршени дејства, 
- преземени мерки за заштита од извршените дејства, 
- употребени сили и средства за елиминирање на 

последиците и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
За инциденти на границата на Република Македо-

нија: 
- извор на податокот, 
- време и место на инцидентот, 

- извршители на инцидентот, 
- последици од инцидентот, 
- преземени мерки за елиминирање на последиците, 
- употребени сили и средства и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
Терористички активности, диверзии и саботажи: 
- извор на податокот, 
- време и место на активностите, 
- вид на активности, 
- извршители на активностите, 
- последици од активностите, 
- преземени мерки за елиминирање на последиците, 
- употребени сили и средства и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
Демонстрации, штрајкови и нереди од широки раз-

мери со кои се загрозува јавниот ред и мир: 
- извор на податокот, 
- време и место на настанот, 
- организатори и учесници во настанот, 
- преземени мерки за заштита на јавниот ред и мир, 
- употребени сили и средства, 
- последици од настанот и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
Неовластено изнесување, објавување и нарушување 

на безбедноста на информациите и комуникациите: 
- извор на податокот, 
- време и место на настанот, 
- организатори и учесници во настанот, 
- преземени мерки за заштита, 
- употребени сили и средства, 
- последици од настанот и  
- потребна помош. 
 

Член 5 
За последици од судир на интереси за користење на 

изворите и патиштата на стратегиските енергенси, како 
и попречување и блокирање на нивниот увоз во Репуб-
лика Македонија, субјектите кои учествуваат во систе-
мот за управување со кризи до Центарот ги доставува-
ат следните податоци и информации: 

- извор на податокот, 
- вид на активноста, 
- време, место и начин на случување, 
- организатор на активноста, 
- последици од активноста, 
- преземени мерки за откривање на извршителите, 
- ангажирани сили и средства, 
- преземени мерки за елиминирање на последиците и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
 

Член 6 
За елементарни и други непогоди субјектите кои 

учествуваат во системот за управување со кризи до Цен-
тарот ги доставуваат следните податоци и информации: 

Земјотреси: 
- извор на податокот, 
- епицентар и подрачје кое е зафатено со земјотресот, 
- време на случување, 
- интензитет на земјотресот, 
- број на човечки жртви и повредени, 
- материјална штета предизвикана од земјотресот, 
- ангажирани сили и средства, 
- преземени мерки за елиминирање на последиците и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
Поплави: 
- извор на податокот, 
- поплавени населби, објекти, сообраќајници, обра-

ботливи површини и друго, 
- време на случување на настанот, 
- број на човечки жртви и повредени, 
- предизвикана материјална штета, 
- оштетеност на електродистрибуционите мрежи, 

водоводите, телекомуникациските и други системи за 
врски како и други објекти, 
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- брзина на продирање на поплавниот бран и тен-
денција на пораст или пад на водостојот, 

- прекин за работа и сообраќај во поплавените по-
драчја, 

- ангажирани сили и средства, 
- преземени мерки за елиминирање на последиците и 
- потребна помош за надминување на последиците. 
Лизгање на терен и поголеми одрони на земја: 
- извор на податокот, 
- место и време на настанот, 
- површина зафатена со лизгање и одронот, 
- загрозеност на станбени, економски објекти, обје-

кти на електро-дистрибутивната мрежа, водовод, теле-
комуникациските објекти, како и други значајни обје-
кти во реонот зафатен со лизгањето или одронот, 

- загрозеност на патниот и железничкиот сообраќај, 
- број на човечки жртви и повредени, 
-предизвикана материјална штета, 
- ангажирани сили и средства, 
- преземени мерки за елиминирање на последиците и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
Интензивни снежни врнежи, снежни наноси и лави-

ни и појави на замрзнување на речните текови и езерата: 
- извор на податокот, 
- место и време на појава на интензивни снежни вр-

нежи, наноси и лавини, 
- загрозеност на човечки животи, станбени и други 

објекти, 
- загрозеност на објекти на електродистрибутивната 

мрежа, водоводот, телекомуникациски врски, патниот, 
железничкиот, воздушниот и друг сообраќај, 

- езера или реки на кои настанало замрзнување, 
- последици од замрзнувањето (хаварии на пловни-

те објекти и оштетување на хидроенергетските по-
стројки), 

- последици по рибниот фонд, 
- број на човечки жртви и повредени, 
- предизвикана материјална штета, 
- ангажирани сили и средства, 
- преземени мерки за елиминирање на последиците и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
Други елементарни непогоди (удари на гром, силни 

ветрови, густи магли, екстремно ниски или високи тем-
ператури, обилни дождови, суши, слана, град и друго): 

- извор на податокот, 
- време и место на непогодата, 
- човечки жртви и број на повредени, 
- материјална штета во земјоделството, шумарство-

то и други дејности во местата зафатени од непогодата, 
- нарушување на нормалното живеење и работа, 
- ангажирани сили и средства, 
- преземени мерки за елиминирање на последиците и 
- потребна помош за надминување на последиците. 
Пожари од поголеми размери: 
- извор на податокот, 
- време, место и објекти на кои е настанат пожарот, 
- вид и зафатена површина, 
- причина за појава на пожарот, 
- човечки жртви и повредени, 
- предизвикана материјална штета, 
- ангажирани сили и средства, 
- преземени мерки за елиминирање на последиците и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
 

Член 7 
За техничко-технолошки катастрофи субјектите кои 

учествуваат во системот за управување со кризи до 
Центарот ги доставуваат следните податоци и инфор-
мации: 

Експлозивни уривања: 
- извор на податокот, 
- време и место на настанот, 
- вид на експлозијата (од експлозив, флуид и други 

причини), 

- човечки жртви и повреди, 
- предизвикана материјална штета, 
- дополнително предизвикани штети од експлозија-

та и уривање на околни објекти на електродистрибу-
тивната мрежа, водоводот и телекомуникациски врски, 
сообраќајници или друга инфраструктура, 

- ангажирани сили и средства, 
- преземени мерки за елиминирање на последиците, 
- кој, каде и какви мерки презел за отстранување на 

последиците од експлозијата или уривањето и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
Катастрофи во рудници или производствени капа-

цитети: 
- извор на податокот, 
- време и место каде се случил настанот, 
- човечки жртви или повредени, 
- предизвикана материјална штета, 
- преземени мерки за спасување и отстранување на 

последиците од настанот и 
- потребна помош за надминување на последиците. 
Напукнатини, уривања и други оштетувања на бра-

ни кои го загрозуваат населението и материјалните до-
бра: 

- извор на податокот, 
- брана на која дошло до напукнување, рушење или 

друго оштетување, 
- број на човечки жртви или повредени, 
- причина за напукнувањето, уривањето или оште-

тувањето, 
- предизвикана материјална штета, поплава и друго, 
- кој, каде и какви мерки презел за отстранување на 

последиците од настанот и 
- потребна помош за надминување на последиците. 
Радиолошка, хемиска или биолошка контаминација 

и загадување на воздухот, водотеците и човековата 
околина: 

- извор на податокот, 
- време и место на контаминацијата, 
- вид на контаминацијата загадувањето, 
- причина за настанокот, 
- зафатена површина и реон, 
- број на човечки жртви и повредени, 
- кој, каде и какви мерки презел за отстранување на 

последиците настанати со настанот и 
- потребна помош за надминување на последиците. 
Хаварии и поголеми дефекти: 
- извор на податокот, 
- време и место каде дошло до хаваријата или до 

поголем дефект, 
- причина за хаваријата или дефектот, 
- број на човечки жртви или повредени, 
- причинета материјална штета и последици од ха-

варијата или дефектот, 
- кој, каде и какви мерки презел за отстранување на 

последиците настанати од хаваријата или дефектот и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
Сообраќајни несреќи во патниот, железничкиот, во-

дениот и воздушниот сообраќај: 
- извор на податокот, 
- вид и причина за несреќата, 
- време и место на случување, 
- број на човечки жртви или повредени, 
- постоење на дополнителни опасности од опасни, 

запаливи, хемиски, биолошки или радиоактивни мате-
рии, 

- преземени мерки за заштита или евакуација на лу-
ѓе или материјални добра, 

- последици од несреќата за нормално одвивање на 
сообраќајот по населението и материјалните добра, 

- предизвикана материјална штета, 
- кој, каде и какви мерки презел за спасување на по-

вредените и отстранување на последиците и нормали-
зирање на состојбата и  

- потребна помош за надминување на последиците. 
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Масовно труење со храна, хемикалии или отровни 
материи: 

- извор на податокот, 
- време и место каде е забележан настанот, 
- број на затруени лица, 
- причина за труењето, 
- преземени мерки за откривање на причината за 

труењето, 
- преземени мерки за хоспитализација, лекување и 

др. и 
- потребна помош за надминување на последиците. 
 

Член 8 
За епидемии на карантински и други заразни забо-

лувања кај луѓето, животните и растенијата субјектите 
кои учествуваат во системот за управување со кризи до 
Центарот ги доставуваат следните податоци и инфор-
мации: 

Појави на заразни болести кај луѓето (епидемии): 
- извор на податокот, 
- време и место на откривање на болеста, 
- број на заразни лица, 
- вид на заразната болест, 
- причини за појавата на болеста, 
- преземени мерки за локализирање на болеста и 
- потребна помош за надминување на последиците. 
Појави на заразни болести кај животните (епизоо-

тии): 
- извор на податокот, 
- време и место на појава на болеста, 
- вид и број на заразени животни, 
- преземени мерки за утврдување на причината и 

преносот на болеста, 
- преземени мерки за заштита на луѓето и забрана 

на употреба на месо за исхрана, 
- преземени мерки за спречување на ширење на за-

разната болест и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
Појава на заразни болести кај растенијата (епифи-

тии): 
- извор на податокот, 
- време и место каде е забележана појавата, 
- зафатени култури и растенија, 
- зафатени површини со болест или штеточините, 
- причини за епифитијата, 
- преземени мерки за спречување на ширење на по-

јавата и мерки на претпазливост, 
- предизвикана материјална штета и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
 

Член 9 
За деградација од поголем обем и уништување на  

животната средина, субјектите кои учествуваат во си-
стемот за управување со кризи до Центарот ги доставу-
ваат следните податоци и информации: 

- извор на податокот, 
- време и место каде е забележана појавата, 
- причина за појавата, 
- преземени мерки за спречување на ширење на по-

јавата, 
- предизвикана материјална штета и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
 

Член 10 
При пронаоѓање на заостанати неексплодирани 

убојни средства, субјектите кои учествуваат во систе-
мот за управување со кризи до Центарот ги доставува-
ат следните податоци и информации: 

- извор на податокот, 
- време и место каде се пронајдени убојните средс-

тва, 
- количина и вид на убојните средства и 
- активности за преземање, складирање и уништу-

вање на средствата. 

Член 11 
При нарушување на редовните состојби во комунал-

ната сфера, сообраќајот и при проблеми во снабдување-
то со животни намирници и материјални добра (Преки-
ни во водоснабдувањето, електроснабдувањето, топли-
фикациската мрежа, гасификациската мрежа, телекому-
никациската мрежа, сообраќајни пренасочувања, состој-
ба на гранични премини, состојба со крв и крвни проду-
кти и други состојби во здравството), субјектите кои 
учествуваат во системот за управување со кризи до Цен-
тарот ги доставуваат следните податоци и информации: 

- извор на податокот, 
- вид на животни намирници, материјални средства, 

продукти и енергија кои недостасуваат, 
- прекини во комуналната сфера и причина за пре-

кините, 
- време и локација на настанот, 
- причини кои довеле до настанот, 
- преземени мерки за надминување на настанот и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
 

Член 12 
Субјектите кои учествуваат во системот за управу-

вање со кризи и располагаат со податоци и информа-
ции за настани од регионален и меѓународен карактер 
кои претставуваат ризици и опасности за кризна со-
стојба во Република Македонија  до Центарот ги доста-
вуваат следните податоци и информации: 

- држава или регион за кој се однесува информаци-
јата, 

- појава која се анализира и која може да предизви-
ка кризна состојба, 

- анализа и проценка на можниот развој на појавата и  
- предлог на мерки кои треба да бидат преземени 

заради решавање на состојбата. 
 

II.  НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ 
НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ 

 
Член 13 

Податоците и информациите до Центарот се доста-
вуваат редовно и вонредно од страна на субјектите кои 
учествуваат во системот за управување со кризи. 

Податоците и информациите се доставуваат во усна 
и писмена форма. 

 
Член 14 

Редовното доставување на податоците и информа-
циите се врши секој ден за настанатите појави во прет-
ходниот период. 

 
Член 15 

Вонредното доставување на податоците и информа-
циите се врши веднаш по настанатата појава. 

Доставувањето на податоци и информации се врши 
редовно до елиминирањето на последиците од настана-
тата појава и нејзино доведување во нормална состојба. 

 
Член 16 

По претходно барање на Центарот, субјектите кои 
учествуваат во системот за управување со кризи доста-
вуваат и дополнителни податоци и информации. 

 
Член 17 

Доставувањето на податоците и информациите во 
усна форма се врши преку телекомуникациско- инфор-
матички средства (телефон, радио средства и слично). 

 
Член 18 

Доставувањето на податоците и информациите во 
писмена форма се врши преку телекомуникациско- ин-
форматички средства (телефакс, информатички средс-
тва и слично) и преку лична достава на информации и 
податоци во писмена форма. 
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Член 19 
Субјектите кои учествуваат во системот за управу-

вање со кризи го организираат доставувањето на пода-
тоците и информациите кои се однесуваат на појави 
кои може да предизвикаат кризни состојби.  

Член 20 
Податоците и информациите се доставуваат до ов-

ластените лица за прием на информации во Центарот.  
Член 21 

Доставувањето на податоци и информации кои 
претставуваат класифицирани информации согласно 
закон, се врши согласно прописите за класифицирани 
информации. 

 
III.  ЗАВРШНА ОДРЕДБА  

Член 22 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.  
       Бр.19-6823/1                      Претседател  на Владата 
23 јануари 2007 година          на Република Македонија, 

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

116. 
Врз основа на член 39, став 2 од Законот за управу-

вање со кризи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 29/05), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23.01.2007 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ЗНАЦИТЕ ЗА ТРЕВОЖЕЊЕ  
Член 1 

Со оваа уредба се уредуваат знаците за тревожење 
на населението во Република Македонија. 

 
Член 2 

Знаците за тревожење претставуваат сигнали со кои 
се известува и тревожи населението преку инсталира-
ните сирени од системите за тревожење.  

Член 3 
Знаци за тревожење во Република Македонија во 

случај на појава на опасност се: 
- знак за општа опасност и 
- знак за престанок на опасноста.  

Член 4 
Знакот за општа опасност се емитува при појава на 

ризици и опасности со вклучување на сирените од си-
стемите за тревожење со непрекинат завивачки тон во 
траење од 60 секунди. 

Знакот за престанок на опасноста се емитува при 
престанок на ризикот и на опасноста со вклучување на 
сирените од системите за тревожење со едноличен тон 
во траење од 60 секунди. 

Графичкиот приказ на знаците за тревожење од ста-
вовите 1 и 2 на овој член се составен дел на оваа уредба. 

Графичкиот приказ на знаците за тревожење од ста-
вовите 1 и 2 на овој член се истакнува на видни места 
во објектите на учесниците во системот на управување 
со кризи.  

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Правилникот за знаците за трево-
жење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
52/92, 58/92, 63/96 и 53/97).  

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 19-6825/1                Претседател на Владата 

23 јануари 2007 година        на Република Македонија, 
     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 
117. 

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за концесии 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
25/02) и член 88 од Законот за минералните суровини 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 23.01.2007 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ОНИКС НА ДППТ 
„МАКС ОНИКС“ ДООЕЛ ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ „ПОЛЕ“  КАЈ С. БЕШИШТЕ ОПШТИНА  

ВИТОЛИШТЕ, ПРИЛЕП 
 
1. На ДППТ „МАКС ОНИКС“ ДООЕЛ Прилеп се 

дава концесија за експлоатација на минералната суро-
вина-оникс на локалитетот „Поле“ кај с. Бешиште оп-
штина Витолиште, Прилеп, со површина на простор на 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати како е дадено во табелава и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА -Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.557.500,00 7.564.500,00 
Т-2 4.557.500,00 7.565.100,00 
Т-3 4.556.700,00 7.565.700,00 
Т-4 4.556.700,00 7.564.500,00 
 
Површината на просторот за експлоатација од точ-

ка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,80 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми и висината на надоместокот за концесии за 
вршење детални геолошки истражувања и експлоата-
ција на минерални суровини („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 100/05). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 
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6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
Бр. 19-6250/1                Претседател на Владата 

23 јануари 2007 година         на Република Македонија, 
      Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
118. 

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за концесии 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.25/02) 
и член 86 од Законот за минералните суровини („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 18/99 и 
29/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 23.01.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - АНТИМОН НА ДПТ 
“ФАРМАКОМ МБ-ЗАЈАЧА” ДООЕЛ СКОПЈЕ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ ОД РУДНИК ЛОЈАНЕ – С.ЛОЈАНЕ,  

ОПШТИНА ЛИПКОВО 
 
1. На ДПТ “ФАРМАКОМ МБ-ЗАЈАЧА” ДООЕЛ 

Скопје се дава концесија за експлоатација на минерална-
та суровина – антимон на локалитетот од рудник Лојане 
– с. Лојане, општина Липково, со површина на простор 
на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати  како е дадено во табелава, и тоа: 

 
Поле 1                                                         
Точка Координата X Координата Y 

1. 4.674.531,00 7.554.176,00 
2. 4.674.557,00 7.554.127,00 
3. 4.674.716,00 7.554.321,00 
4. 4.674.838,00 7.554.330,00 
5. 4.674.781,00 7.554.451,00 
6. 4.674.680,00 7.554.359,00 

                             
Поле 2 
Точка Координата X Координата Y 

1. 4.674.644,00 7.555.322,00 
2. 4.674.636,00 7.555.250,00 
3. 4.674.867,00 7.555.230,00 
4. 4.674.956,00 7.555.159,00 
5. 4.675.109,00 7.555.254,00 
6. 4.675.137,00 7.555.220,00 
7. 4.675.226,00 7.555.315,00 
8. 4.675.230,00 7.555.413,00 
9. 4.675.149,00 7.555.453,00 
10. 4.675.083,00 7.555.450,00 
11. 4.674.957,00 7.555.315,00 
12. 4.674.780,00 7.555.289,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука за Поле 1 изнесува P = 
0,023 km2, а за Поле 2 изнесува P = 0,74 km2 . 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 
на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми и висината на надоместокот за концесии за 
вршење детални геолошки истражувања и експлоата-
ција на минерални суровини (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 100/05).  

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
    Бр. 19-6300/1-06               Претседател на Владата 
23 јануари 2007 година        на Република Македонија, 

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

119. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(„Службен весник на Република Македонија” бр.25/02) 
и член 86 од Законот за минералните суровини („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 18/99 и 
29/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 23.01.2007 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ПЕСОК И ЧА-
КАЛ НА  ДПГТТУ “ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ” ДО-
ОЕЛ ЧУЧЕР САНДЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
“КОЊСКИ ДОЛ” К.О. ГОРНО И ДОЛНО ОРИЗАРИ 

СКОПЈЕ 
 
1. На ДПГТТУ “ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ” ДООЕЛ 

Чучер Сандево се дава концесија за експлоатација на 
минералната суровина – песок и чакал на локалитетот 
“Коњски Дол” К.О. Горно и Долно Оризари - Скопје, 
со површина на простор на концесија за експлоатација 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати  како е даде-
но во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА -X КООРДИНАТА -Y 
Т-1 4.656 946,00 7.533 054,00 
Т-2 4.656 806,00 7.533 022,00 
Т-3 4.656 805,00 7.533 034,00 
Т-4 4.656 650,00 7.533 005,00 
Т-5 4.656 650,00 7.532 930,00 
Т-6 4.656 800,00 7.532 950,00 
Т-7 4.656 930,00 7.532 975,00 
Т-8 4.656 960,00 7.532 990,00 
 
Површината на просторот на експлотационото поле 

од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,023 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми и висината на надоместокот за концесии за 
вршење детални геолошки истражувања и експлоата-
ција на минерални суровини (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.100/05).  

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.                                                                               
 
       Бр.19-6433/1                     Претседател на Владата 
23 јануари 2007 година         на Република Македонија, 

      Скопје                        м-р Никола  Груевски, с.р.  
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120. 
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 и 37/06) и 
член 11, точка 5 од Законот за јавни претпријатија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 
6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 23.01.2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНА-
ТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 
ПОД ЗАКУП СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на висината на закупнината за користење 
на деловен простор под закуп сопственост на Републи-
ка Македонија бр.02-16538/11 од 22.12.2006 година, 
донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие 
за стопанисување со станбен и деловен простор на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 
22.12.2006 година. 

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

 
      Бр. 19-6646/1-06               Претседател на Владата  
23 јануари 2007 година         на Република Македонија, 

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

121. 
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 и 37/06) и член 
11, точка 5 од Законот за јавни претпријатија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 
40/03 и 49/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23.01.2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-
МЕНА И ДОПОЛНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА ЗА  КО-
РИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ПОД ЗАКУП 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

измена и дополна на Одлуката за утврдување на виси-
ната на закупнината за користење на деловен простор 
под закуп сопственост на Република Македонија бр.02-
792/12 од 22.01.2007 година, донесена од Управниот 
одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија 
на седницата одржана на 22.01.2007 година. 

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

 
      Бр. 19-6646/2-06               Претседател на Владата  
23 јануари 2007 година      на Република Македонија, 

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

122. 
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 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 23.01.2007 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ СО АА  

ОЗНАКИ  
Член 1 

Во Одлуката за распределба на регистарски табли-
ци со АА ознаки („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 15/99 и 79/01), во точката 2, во алинејата 
2, по зборовите: „Католичката црква“ сврзникот „и“ се 
заменува со запирка, а по зборовите: „МАНУ“ се дода-
ваат зборовите: „кандидатот за претседател на Шеесет 
и второто заседание на Генералното собрание на Обе-
динетите нации – за возилото сопственост на правното 
лице во кое е вработен кандидатот и Ректорот на Уни-
верзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.“ 

 
Член 2 

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

  
     Бр. 19-6650/1-06                Претседател на Владата 
23 јануари 2007 година       на Република Македонија, 

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

123. 
Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
20.01.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ ОД РА-
БОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН 

ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

употреба на средства остварени од работењето на Јав-
ното претпријатие за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на Република Македонија бр. 02-683/1 од 
19.01.2007 година, донесена од Управниот одбор на 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија – Скопје на 
седницата одржана на 19.01.2007 година. 

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

 
 Бр. 19-327/1               Заменик на претседателот 

20 јануари 2007 година           на Владата на Република 
    Скопје                               Македонија, 
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
124. 

Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
23.01.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТ-
РЕБА НА СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ ОД РАБОТЕ-
ЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТО-
ПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРО-
СТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БР. 02-683/1  

ОД 19.01.2007 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

измена и дополна на Одлуката за употреба на средства 
остварени од работењето на Јавното претпријатие за сто-
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панисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија бр. 02-683/1 од 19.01.2007 година, под бр. 
02-870/1 од 23.01.2007 година, донесена од Управниот 
одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија – 
Скопје на седницата одржана на 23.01.2007 година. 

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

 
 Бр. 19-327/2               Заменик на претседателот 

23 јануари 2007 година           на Владата на Република 
    Скопје                               Македонија, 
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
125. 

Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
20.01.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА  
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА ЗА ДАВАЊЕ 

ПОЗАЈМИЦА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

употреба на средства за давање позајмица бр. 02-290/1 
од 19.01.2007 година, донесена од Управниот одбор на 
Јавното претпријатие Службен весник на Република 
Македонија ц.о. – Скопје на седницата одржана на 
19.01.2007 година. 

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

 
 Бр. 19-328/1              Заменик на претседателот 

20 јануари 2007 година          на Владата на Република 
    Скопје                              Македонија, 
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
126. 

Врз основа на член 2 став 1 од Законот за социјал-
ната заштита (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 50/97, 16/00, 17/03 ,65/04, 62/05 и 111/05) и 
член 29 став 4 од Законот за извршување на Буџетот на 
Република Македонија за 2007 година (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.139/06), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
23.01.2007 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА  
ЗАШТИТА ЗА 2007 ГОДИНА 

 
I. Појдовна основа 

 
Остварувањето на социјалната заштита во Републи-

ка Македонија во 2007 година се заснова на Законот за 
социјалната заштита; Законот за семејство; Законот за 
вработување на инвалидните лица; Кривично правните 
прописи и други закони и подзаконски акти, со кои се 
уредени правата и услугите од социјалната заштита. 

Со Програмата поблиску се уредуваат подрачјата 
на социјална работа, специфичните потреби на населе-
нието и начинот на остварувањето на социјалната за-
штита. Програмата е усогласена со одредбите од Зако-
нот за извршување на Буџетот на Република Македо-
нија за 2007 година, со која се предвидува донесување 
на програма на Владата на Република Македонија за 
средствата наменети за социјални надоместоци. 

Со Програмата се врши усогласување на социјална-
та заштита со потребите на граѓаните од други услуги 
и мерки. 

Во Програмата се применети политиките и опре-
делбите на Владата на Република Македонија за 2007 
година со која се имплементираат стратешките приори-
тети на Републиката за тековната година; мерките 
утврдени со политиката на вработување во Стратегија-
та за вработување за 2006 - 2010 година и Национални-
от акционен план за вработување за периодот  2006 - 
2008 година како  и Буџетот на Република Македонија 
за 2007 година. 

Во реализацијата на социјалната заштита во 2007 
година, значајно место ќе имаат Меѓународните кон-
венции и препораки, меѓу кои се: Стратегијата за соци-
јална кохезија на Европскиот Комитет за социјална ко-
хезија, Милениумските развојни цели на ОН во делот 
на првата развојна цел: намалување на сиромаштијата 
како и други препораки врз основа на кои ќе се врши 
постапно приближување кон законодавството на ЕУ. 

Во рамки на реформските зафати во социјалната за-
штита во 2007 година ќе продолжи реализацијата на 
Проектот за имплементација на социјалната заштита 
(СПИЛ Проект), финансиран со средства од заем од 
Светска банка. Програмата за поддршка на социјалната 
заштита има основна цел да се подобри ефективноста и 
ефикасноста на системот на социјалната заштита преку 
подобрување на администрирањето на различните ви-
дови на социјални бенифиции. 

Во 2007 година во рамки на овој проект ќе се про-
должи со анализата  на законите и подзаконските акти 
од аспект на поставување на унифицирана методологи-
ја за утврдување, пресметување и исплата на одделни 
видови на социјални бенефиции, за да може во наред-
ниот период да се изготви соодветна софтверска апли-
кација применлива во сите центри за социјална работа, 
меѓусебно поврзување на центрите за социјална рабо-
та, како и ИТ поврзување со Министерството за труд и 
социјална политика , Агенцијата за вработување и дру-
гите органи, партнери во реализацијата на социјалната 
парична помош. 

 
II. Мерки и активности во остварувањето  

на социјалната заштита 
 
Социјалната заштита  и во 2007 година ќе се реали-

зира преку обезбедување на: 
-  услуги и мерки за социјална превенција, вонин-

ституционална заштита и институционална заштита за 
граѓаните кои се изложени на основните социјални ри-
зици и 

- социјална помош за корисниците: 
• постојана парична помош за лицата неспособни за 

работа и социјално необезбедени; 
• социјална парична помош за лицата способни за 

работа и социјално необезбедени; 
•  паричен надоместок за помош и нега од друго ли-

це; 
• право на здравствена заштита; 
• надоместок на плата за скратено работно време 

поради нега на телесно или интелектуално попречено 
дете; 

• еднократна парична помош или помош во натура; 
• право на домување и 
• парична помош на лице кое до 18 годишна возраст 

имало статус на дете без родители и родителска грижа. 
Корисниците на социјална заштита можат да се 

згрижат како поединци, семејства, домаќинства или 
група на население и за овие групи се применуваат со-
одветни права, услуги и мерки од социјалната заштита. 

Во 2007 година се предвидува да бидат опфатени со 
услугите и мерките на социјалната заштита следните 
корисници на социјална заштита: 

- малолетни лица без родителска грижа до 18 го-
дишна возраст- 1.103 лица; лице кое до 18 годишна во-
зраст имало статус на дете без родители и родителска 
грижа, до навршување на 26 години - 448 лица; мало-
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летни лица со воспитно социјални проблеми 8.086 ли-
ца; малолетни лица воспитно запуштени - 3.600 лица; 
малолетни лица со пречки во развојот - 5.816 лица ; 
други малолетни лица, како и  

- возрасни лица од следните категории корисници: 
стари лица - по повеќе основи - 7.440 лица; полнолетни 
лица со психичка и физичка попреченост - 8.056 лица; 
лица од семејства  со нарушени односи во семејството 
- 3.580 лица; возрасни лица со општествено негативни 
навики  - 958 лица и други полнолетни лица корисници 
на услуги - 3.888 лица.  Дел од овие лица ќе бидат оп-
фатени со одделно право на  социјалната парична по-
мош, згрижување во установа, со вонинституционална 
социјална заштита и друг вид на услуги и мерки сог-
ласно законот.  

Во 2007 година ќе се реализира мерката за субвенци-
онирање на вработување на самохрани родители, хенди-
кепирани лица и деца без родители. За поддршка за вра-
ботување на 500 самохрани родители и 100 деца без ро-
дители на годишно ниво се предвидува субвенционира-
ње на вработување преку финансиска поддршка на др-
жавата во износ од 11.200 денари месечно (плата, придо-
неси, храна и превоз) за период од 6 месеци. 

 
III.  Активности во социјалната заштита 

 
1. Продлабочување на процесот на децентрализаци-

ја во социјалната заштита 
 
Министерството за труд и социјална политика, ќе 

продолжи во 2007 година со следење на  имплемента-
цијата на со закон создадената обврска на општините , 
градот Скопје и општините во градот Скопје, да орга-
низираат и обезбедат социјална заштита согласно спе-
цифичните потреби за социјална заштита за своите гра-
ѓани.  Ќе се преземат активности за развивање на сора-
ботка помеѓу централната власт претставувана од Ми-
нистерството и центрите за социјална работа со локал-
ната власт на полето на социјалната заштита. Анализа-
та на искуствата од оваа фаза на децентрализацијата, ќе 
помогне, во наредниот период да се оди кон продлабо-
чување на процесот на децентрализација. 

 
2. Справување со сиромаштијата и социјалната 

исклученост 
    
Министерството за труд и социјална политика ќе 

биде еден од клучните носители на процесот на подго-
товка на Заедничкиот меморандум за инклузија, кој 
претставува основен документ во подготовката на Ре-
публика Македонија како земја кандидат за членство 
во ЕУ, да земе учество во отворениот метод на коорди-
нација на социјалното вклучување. Заедничкиот мемо-
рандум за инклузија е средство за започнување на пре-
ведувањето на социјалните цели на ЕУ во нашите на-
ционални политики.  

Во Заедничкиот меморандум за инклузија ќе бидат 
исцртани основните предизвици со кои се соочуваме 
на планот на справувањето со сиромаштијата и соци-
јалната исклученост, но истовремено ќе се идентифи-
куваат  како  постоечките, така и идните политички од-
говори. 

Целта на подготвување на Заедничкиот меморан-
дум за инклузија е тој да биде и средство за градење на 
капацитетите во владините тела, но и активно мобили-
зирање на сите учесници во борбата против сирома-
штијата и социјалната исклученост на национално и 
локално ниво, како и социјалните партнери, невлади-
ните организации, обезбедувачите на социјални услу-
ги, академските институции и др.  

Во овој контекст, Министерството за труд и соци-
јална политика ќе продолжи со развивањето на полити-
ките за социјално вклучување во рамките на кои во из-
минатиот период произлегоа многу примери на добра 

пракса. Во преден план ќе биде развојот на вонинсти-
туционалните форми за социјална заштита на ранливи-
те групи кои се истовремено, најмногу  засегнати од 
последиците на сиромаштијата и социјалната исклуче-
ност. Мрежата на дневни центри за заштита на лицата 
со интелектуална попреченост ќе биде проширена со 
отворање на нови 3 дневни центри во Ресен, Крушево и 
Виница. Понатаму, вонинституционалната заштита ќе 
се зајакне и со уште еден дневен центар за лица кои 
злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанци 
- во Скопје и еден дневен центар за деца на улица и 
улични деца, исто  така во Скопје. 

Сметајќи го за исклучително важен развојот на со-
цијалните услуги на локално ниво, Министерството за 
труд и социјална политика ќе ја поддржува секоја ини-
цијатива на општините кои на своја територија ќе го 
градат системот на социјални услуги. Исто така, за да 
се подобри заштитата и овозможи превенција од соци-
јално исклучување, Министерството за труд и социјал-
на политика ќе ја продолжи и продлабочи мултиресор-
ската соработка со сите заинтересирани страни на ниво 
на владини и невладини институции и организации. 

Во 2007 година, Министерството за труд и социјал-
на политика освен зајакнувањето на постоечките фор-
ми на вонинстиуционална заштита, ќе започне и со во-
становувањето на нови форми на заштита и социјални 
услуги како што се: мали групни домови (2) за лица со 
интелектуална попреченост , лица со физичка инвалид-
ност; клубови и дневни центри за стари и инвалидни 
лица и други форми на услуги во заедницата. 

Во рамките на расположивите финансиски можно-
сти, на биолошките семејства кои ќе се грижат за свои-
те членови - лица  со тешки  и најтешки пречки во ин-
телектуалниот развој или лица со трајна телесна попре-
ченост, повремено ќе  им се помага со финансиски 
средства  за задоволување на потребите за овие лица.     

За  креирање на соодветен систем на справување со 
сиромаштијата и социјалната исклученост, ќе бидат 
изработени важни документи како што се: Национал-
ната програма за деинституционализација и Национал-
ната програма за борба против семејно насилство. 

 
3. Активнисти поврзани со приближување на зако-
нодавството во областа социјалната заштита кон 

законодавството на ЕУ  
•   Ќе се продолжи во  континуитет  да ги следат  за-

конските прописи и препораки  на ЕЗ во доменот на со-
цијалната заштита со цел истите постапно да бидат 
имплементирани во нашето законодавство. 

Во почетокот на  2007 година ќе се донесе закон за 
изменување и дополнување на Законот за социјалната 
заштита  со кој меѓу другото ќе се вгради Директивата 
2000/43/ЕЦ за имплементирање на принципите на ед-
наков третман на луѓето, почитувајки ја расната или ет-
ничката припадност.   

Со дополнувањето на Законот за социјалната заштита,  
ќе се востанови посебен облик на институција која време-
но ќе ги згрижува лицата и семејствата кои бараат азил во 
нашата држава, како и други права предвидени за овие 
лица, заради имплементација на обврските на законот за 
азил и привремена заштита.  Ќе се создаде законска осно-
ва преку центрите за социјална работа да  се имплементи-
раат одредени обврски од Законот за азил и привремена 
заштита во насока на остварување на одредени социјални 
права на лицата со признат статус на бегалец и лицата под 
хуманитарна заштита. 

Во текот на 2007 година ќе се изготви нов закон за 
социјалната заштита со цел за подобрување и стандар-
дизација на условите, начинот и постапката за оствару-
вање на правата од социјална заштита и воведување на 
единствено право на материјално обезбедување во вид 
на право на условена парична помош за досегашните 
корисници на правата на социјална помош. 
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Со кривично правните прописи, надлежностите на 
центрите за социјална работа во спроведувањето на ал-
тернативните мерки, воспитните мерки и постпенална-
та заштита е зголемена кај постапувањето со малолет-
ните и возрасните сторители на кривични дела. За имп-
лементација на алтернативните мерки ќе се зајакне 
стручниот потенцијал на кадрите во центрите за соци-
јална работа и ќе се зголеми бројот на програмите со 
кои ќе се реализираат алтернативните мерки. 

 
4.   Тековни активности во социјалната заштита  

• Вклучување на здруженија на граѓани, на приват-
ната иницијатива и на физички лица во социјалната за-
штита.  По заокружувањето на законските прописи со 
кои се создадени услови за вклучување на невладиниот 
сектор во  вршењето на одредени работи од социјална-
та заштита во изминатиот период, во 2007 година, Ми-
нистерството ќе преземе соодветни активности за дого-
варање на партнерски однос во реализирањето на кон-
кретни функции помеѓу соодветни здруженија на гра-
ѓани и Министерството. Бројот на договорените парт-
нерства ќе биде во зависност од расположивите буџет-
ски  средства, додека изборот на здруженијата  на кои 
ќе им биде  доверена социјалната функција, ќе биде на 
конкурс  со што ќе се обезбеди транспарентност.   

 Ќе се донесат нормативи и стандарди за основање 
и отпочнување со работа на установи за социјална за-
штита и тоа: Дневен центар за деца на улица-улични 
деца, Дневен центар за лица кои злоупотребуваат дро-
ги и други психотропни супстанци, Центар за лица-жр-
тви на семејно насилство и Центар за бездомници. 

Ќе се настојува партнерски однос за одредени работи 
од социјалната заштита да се изгради и со физичи лица 
кои ги исполнуваат пропишаните законски услови. 

 • Помош на внатрешно раселените семејства и 
на семејствата на бегалците од други држави. По-
крај редовната грижа за внатрешно раселените лица, 
активностите  на Министерството ќе бидат насочени на 
програми со кои ќе се стимулира враќањето на овие ли-
ца во местото на живеење, додека за бегалците од дру-
гите држави со признат статус на бегалец, ова Мини-
стерство во соработка со Меѓуминистерското коорди-
нативно тело ќе преземе мерки за олеснување на про-
цесот на интеграција за овие лица. 

Министерството за труд и социјална политика во 
оваа година ги презеде неопходните активности за от-
почнување со работа и нормално функционирање на 
прифатниот центар за баратели на азил. 

•  Инспекциски надзор во социјалната заштита - 
Со инспекциски надзор во социјалната заштита, во 
2007 година се очекува негово активно вклучување во 
надзорот над применувањето и спроведувањето  на за-
конските прописи со кои се уредени работите од соци-
јалната заштита, надзор над остварување на правата и 
исполнувањето на обврските на корисниците на права-
та, исполнување на условите за вршење на дејности од  
социјалната заштита и друго предвидено со законот. 
Од работата во инспекцискот надзор се очекуваат по-
зитивни  резултати особено во примената на законот во 
делот на паричните помошти и сл.  

 
*  *  * 

Средствата за надоместок на правата за заштита на со-
цијално загрозеното население во Буџетот на Република 
Македонија во 2007 година се предвидени во буџетска 
потпрограма 41-Надоместоци по основ на права од соци-
јална заштита, така што, средствата за оваа намена: 

a) во ставката 471-Социјални надоместоци во износ 
од 2.843.000.000 денари, ќе бидат распоредени за: 

• Постојана парична помош - се исплаќа на лица-
та кои се неспособни за работа и неможат да остварат 
средства за егзистенција согласно други прописи. Во 
2007 година се очекува бројот на овие  корисници да 
изнесува 5.000 семејства, за што ќе бидат потребни 
200.000.000 денари; 

• Социјална парична помош - се исплаќа на дома-
ќинства во кои одделни членови се способни за работа, 
но се материјално необезбедени. Врз основа на одред-
бите во Одлуката за условите, критериумите, висината, 
начинот и постапката за утврдување и остварување на 
правото на социјална парична помош во 2007 година се 
очекува да бидат опфатени околу 65.000 домаќинства. 
За исплатата на социјалната помош ќе бидат реализи-
рани 1.740.000.000 денари; 

• Паричен надоместок за помош и нега од друго 
лице - се исплаќа на лица кои не можат да ги вршат ос-
новните животни потреби без помош од друго лице 
(лицето е неподвижно, потполно слепо, заболено од 
дистрофија или сродни мускулни или нервно мускулни 
заболувања, церебрална и детска парализа), како и на 
лице со тешки и најтешки пречки во психичкиот развој 
над 26 годишна возраст. За одделни категории на гра-
ѓани воведен е имотен ценсус како услов за стекнување 
со ова право и се очекува истото да го стекнат просечно 
околу 21.975 корисници. Потребните средства за задово-
лување на правото ќе изнесуваат 850.000.000 денари; 

• Право на надоместок на плата за скратено ра-
ботно време поради нега на хендикепирано дете - 
ова право кое е утврдено со Законот за социјална за-
штита и со Законот за работни односи, го остварува 
еден од родителите на хендикепираното дете, доколку 
родителите се во работен однос. За оваа намена во 2007 
година се предвидени 3.000.000 денари; 

• Еднократна парична помош и помош во натура 
- ова право можат да го остварат лица или семејства 
кои што се нашле во положба од социјален ризик зара-
ди претрпена природна непогода, епидемија, смрт, по-
долго лекување или друга социјална криза, како и за 
повремена помош на одделни биолошки семејства кои 
се грижат за  свои членови кои се лица со одреден сте-
пен на инвалидност. За ова право ќе се реализираат  
24.000.000 денари;  

• Право на домување -право на домување согласно 
Законот за социјалната заштита има лице без родители 
и родителска грижа до 18 годишна возраст, односно по 
престанување на старателството најмногу до 26 годиш-
на возраст. За оваа намена во буџетот за 2007 година се 
предвидени 2.000.000 денари; 

• Парична помош на лице кое до 18 годишна во-
зраст имало статус на дете без родители и родител-
ска грижа - со правото можат да се стекнат лицата со 
стекнат статус на дете без родители и родителска гри-
жа, доколку по полнолетството се без средства за егзи-
стенција, односно се на редовно школување, се до на-
вршување на 26 годишна возраст. Во 2007 година нив-
ниот број ќе изнесува околу  150 лица. За оваа намена 
во Буџетот за 2007 година се предвидени 3.000.000 де-
нари; 

• Право на надоместок за трошоци за сместува-
ње и надоместок за згрижување на сместеното лице 
во згрижувачко семејство- ќе се исплатува на семејс-
твата кои во семејството ќе згрижат лице, корисник на 
социјална заштита. Ова  право ќе го остварат околу 200 
семејства  кои ќе згрижат околу 340 лица, за што се 
очекува да се реализираат 20.000.000 денари; 

• Сместување во ученички домови или други 
установи на деца без родители  и родителска грижа до 
оспособувањето за самостоен живот и работа, а најдоц-
на до завршувањето на средното образование, ако не 
постојат можности згрижувањето и воспитанието да се 
обезбеди на друг начин; дете со воспитно-социјални 
проблеми (занемарено, злоставувано и социјално нео-
безбедено дете); дете со нарушено поведение; за кои 
центарот ќе оцени дека установата може да обезбеди 
чување, воспитување, образование и нормален разви-
ток на детето. За оваа намена во Буџетот за 2007 годи-
на се планирани 1.000.000 денари. 
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б) на ставката 433-Трансфери до Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија во износ од 
46.435.000 денари, ќе бидат распоредени за: 

• Остварување право на здравствена заштита на 
корисниците на социјална заштита на следните 
права: постојана парична помош, сместување во згри-
жувачко семејство, паричен надоместок за помош и не-
га од друго лице, сместување во установи за социјална 
заштита, парична помош на лице кое до 18 годишна во-
зраст имало статус на дете без родители и родителска 
грижа.  

Распределбата на финансиските средства наменети 
за социјални надоместоци по видови на права и обвр-
ски е направена во согласност со Буџетот на Република 
Македонија за 2007 година со напомена дека овие 
средства во зависност од опфатот на правата во текот 
на годината може да се менуваат согласно на закон. 

 
IV.Финансиски средства за социјална заштита 
 
За остварување на Програмата за социјална заштита 

во Буџетот за 2007 година се планирани три буџетски 
програми: Програма 2-Вонинституционална социјална 
заштита, Програма 3-Институционална социјална за-
штита и Програма 4-Надоместоци и права во социјал-
ната област. 

• Во Програма 2- Вонинституционална социјал-
на заштита, во 2007 година се предвидени буџетски 
средства во износ од 287.450.000 денари, а се наменети 
за активностите на основните носители на социјалната 
заштита - центрите за социјална работа со нивните ор-
ганизациони делови (прифатилишта за бездомни лица 
и жртви на семејно насилство, дневни центри за деца 
на улица корисници на дроги и деца со пречки во раз-
војот), Заводот за социјални дејности, како и соработка 
со невладините организации за поддршка на вонинсти-
туционалната заштита и финансиска поддршка на 
активности на здруженија на граѓани од областа на со-
цијалната заштита. Во рамките на оваа програма се 
обезбедени и средства за реконструкција и опремување 
на објекти за вонинституционална социјална заштита.  

• Во Програма 3- Иинституционална социјална 
заштита, во 2007 година се предвидени буџетски 
средства во износ од 210.340.000 денари, а се наменети 
за активностите поврзани со згрижување на лица со со-
цијален ризик на кои им се обезбедува целосна инсти-
туционална заштита (сместување, исхрана, облекува-
ње, греење, здравствена грижа и др.) во социјалните 
установи за згрижување на лица со пречки во физички-
от и психичкиот развој, деца без родители, деца и мла-
динци со воспитно социјални проблеми и домови за 
стари лица. Во рамките на оваа програма се обезбедени 
и средства за реконструкција и опремување на објекти 
за институционална социјална заштита. Исто така, во 
Буџетот за 2007 година во оваа програма се предвиду-
ваат и средства од донации во износ од 3.280.000 дена-
ри, како и средства од сопствени приходи на установи-
те за институционална заштита во износ од 17.044.000 
денари. 

• На програма 4- Надоместоци и права во соци-
јалната област, во 2007 година за недлежностите кои 
произлегуваат од законските прописи за социјална за-
штита се предвидени средства во износ од 
2.843.000.000 денари за постојана парична помош, со-
цијална парична помош, паричен надоместок за помош 
и нега, право на надоместок на плата за скратено ра-
ботно време поради нега на хендикепирано дете, едно-
кратна парична помош и помош во натура, право на до-
мување, парична помош на лице кое до 18 годишна во-
зраст имало статус на дете без родители и родителска 
грижа, право на надоместок за трошоци за сместување 
и надоместок за згрижување на сместеното лице во 

згрижувачко семејство, сместување во ученички домо-
ви или други установи; како и средства за остварување 
право на здравствена заштита на корисниците на соци-
јална заштита во износ од 46.435.000 денари. 

Во текот на 2007 година во зависност од реализаци-
јата и во зависност од потребите за остварување на 
одредени активности и права за социјална заштита, а 
со цел за наменско и рационално искористување на 
средствата, средствата за социјална заштита предвиде-
ни во оваа програма и во Буџетот на Република Маке-
донија на раздел 15020-Социјална заштита ќе се пре-
распоредуваат по расходни ставки согласно на закон со 
тоа што вкупниот износ на средства на раздел 15020-
Социјална заштита не се менува освен со измени и до-
полнувања на Буџетот-ребаланс (донесени од страна на 
Собранието). Исто така, во текот на 2007 година во за-
висност од потребите, буџетот од средства од донации 
и средства од сопствени приходи може да се проширу-
ва на барање на установите за социјална заштита, а сог-
ласно на закон. 

Во рамки на расположивите средства од Буџетот на 
Република Македонија за 2007 година и Програмата за 
остварување на социјалната заштита за 2007 година, ќе 
се настојува да се  обезбеди  редовна исплата на соци-
јалната помош  со која на граѓаните им се обезбедува 
минимум на социјална сигурност. Исто така ќе се на-
стојува да се подобрат условите за живот и работа на 
згрижените корисници во институционалната и вонин-
ституционалната заштита, а истовремено ќе се настоју-
ва да се прошири бројот и видот на дневните центри 
како посоодветни форми на згрижување. Ќе се работи 
на натамошно зајакнување на капацитетите на центри-
те за социјална работа и другите установи, преку обука 
на стручните кадри. 

V. Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-
вањето во ,,Службен весник на Република Македонија“. 

 
  Бр.19-111/1                     Претседател на Владата 

23 јануари 2007 година       на Република Македонија, 
     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
127. 

Врз основа на член 20, став 4 од Законот за безбедност 
на производите (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 33/2006), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПУШ-
ТАЊЕ НА ПАЗАР И СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА 
МОТОРНИ ВОЗИЛА, ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА, ОП-
РЕМА И ДЕЛОВИ КОИ  МОЖАТ ДА СЕ ВГРАДАТ  

И/ИЛИ ДА СЕ КОРИСТАТ НА НИВ 
 

Член 1 
Во Правилникот за пуштање на пазар и ставање во 

употреба на моторни возила, приклучни возила, опрема 
и делови кои можат да се вградат и / или да се користат 
на нив („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.134/2006), Прилозите 2, 3, 4, 5 и 6 се заменуваат со 
нови Прилози 2, 3, 4, 5 и 6  кои се составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 2 

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

 
         Бр. 25-326/2 
22 јануари 2007 година                Министер, 

       Скопје                    Вера Рафајловска, с.р. 
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128. 
Врз основа на член 397 од Законот за безбедност на 

сообраќајот на патиштата (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 14/98 и 38/02) и член 62 од Зако-
нот за организација и работа на органите на државната 
управа (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 58/2000 и 44/02), министерот за економија, во сог-
ласност со министерот за транспорт и врски и министе-
рот за внатрешни работи,  донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДИ-
МЕНЗИИТЕ,  ВКУПНИТЕ МАСИ И ОСНОТО ОП-
ТОВАРУВАЊЕ НА ВОЗИЛАТА ВО СООБРАЌАЈ 

НА ПАТИШТАТА  
Член 1 

Во Правилникот за димензиите, вкупните маси и ос-
ното оптоварување на возилата во сообраќај на патиштата 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 42/06) 
по глава V се додава нова глава V-а “ Уреди и опрема на 
возилата” со четири нови члена 7а, 7б, 7в и 7г  кои гласат:   

 “Член 7а 
Во однос на светлосно сигналната опрема се смета 

дека возилата ги исполнуваат барањата на прописите 
од оваа област кои се во сила во Република Македони-
ја, доколку ги исполнуваат суштествените барања 
утврдени во соодветните ECE хомологациски правил-
ници, за односната категорија на возила.  

Член 7б 
Во однос на системите за кочење се смета дека вози-

лата од категориите N2, N3 и О ги исполнуваат  барања-
та на прописите од оваа област кои се во сила во Репуб-
лика Македонија, доколку ги исполнуваат суштествени-
те барања утврдени во правилникот ECE R 13.08.  

Член 7в 
Возилата со затворен товарен простор (фургони, 

цистерни и слично) кои немаат барем еден отвор (вра-
та, капак) кој може да се отвори од внатре, на видно 
место однадвор (на вратата или на капакот) треба да 
имаат поставено соодветни знаци или писмено преду-
предување за заштита од затворање на лица во вна-
трешноста на каросеријата.   

  
Член 7г 

На возилата кои се наменети за трајна употреба во 
населени места местоположба на излезот на издувната 
цевка на уредот за одвод и испуштање на издувните га-
сови не треба да биде вграден и изведен на највисоката 
точка на возилото, доколку моторот од возилото има 
ниво на емисија најмалку Еуро 3." 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 20-616/2                      
25 јануари 2007 година                    Министер, 

       Скопје                       Вера Рафајловска, с.р.  
         Министер,                                 Министер, 
Миле Јанакиевски, с.р.       Гордана Јанкулоска, с.р. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

129. 
Врз основа на член 52 од Законот  за семенски и са-

ден материјал за земјоделски растенија (“Службен вес-
ник на РМ” бр.39/2006), Управата за семе и саден мате-
ријал во состав на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство,  го објавува запишување-
то на сорти  на земјоделски растенија во    

НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА  
Во Национална сортна листа се запишуваат следни-

те сорти: 

Вид на  
растение 

Ознака на 
сортата 

 Година на   
воведување 
на сортата 

Фирма односно име и 
адреса на одржувачот 
на сортата, односно 

застапникот 
Г.ГРАДИ-
НАРСКИ  
РАСТЕНИЈА 

   

Г 29 
Solanum 
tuberosum L-  
компир 

Mozart 2007 HZPC-Holland, 
“Агрохемија” 
ул:”Франклин Рузвелт” 
бр.22,Скопје 

 Maradonna 2007 Van Rijn-Holland, 
“Агро Микс” ДОО  
ул:”Орце Николов”  

бр.71,  Скопје 
 Everest 2007 Van Rijn-Holland, 

“Агро Микс”ДОО  
ул:”Орце Николов” 

бр.71,  Скопје 
 Ultra 2007 HZPC-Holland, 

Евромакедонски  
сервиси, Драчево, 
Скопје 

Г 23  
Lycopersicum 
esculentum L- 
домат  

Torpeder 
F1 

2007 Seminis Vegetable 
seeds-Holland, 

“Агрохемија” 
ул:”Франклин Рузвелт” 
бр.22,Скопје 

Г16 
Citrulus 
vulgaris L- 
лубеница 

Joker F1 2007 Seminis Vegetable 
seeds-Holland, 

“Агрохемија” 
ул:”Франклин  
Рузвелт” бр.22,Скопје 

 Carmen F1 2007 Takii Europe B.V.- 
Holland, 

“Агропродукт”  
ул: “24 Октомври” 
бр.6, Струмица 

Г 30 
Solanum 
melongena  L - 
 модар патли-
џан 

Epic F1  Seminis Vegetable 
seeds-Holland, 

“Агрохемија” 
ул:”Франклин Рузвелт” 

бр.22,Скопје 
 
         Бр. 08-586/1 
19 јануари 2007 година                    Директор, 
             Скопје                        Хаќиф Селмани, с.р. 

___________  
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

130. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана 
на 17 јануари 2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А  

1. СЕ УКИНУВААТ член 15 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за основното образова-
ние („Службен весник на Република Македонија" 
бр.35/2006) и Законот за изменување и дополнување на 
Законот за основното образование („Службен весник 
на Република Македонија" бр.70/2006). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативите поднесени од група од седум врабо-
тени во ОУ „Мануш Турновски" од Ново Село, Драган 
Коровешовски од Охрид, група од 13 воспитувачи од 
Делчево, вработени во основни училишта и детска гра-
динка, Јован Ѓуровски од Битола, Снежана Владева од 
Свети Николе, група од пет воспитувачи вработени во 
ОУ „Гоце Делчев" од Василево и Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр.70/2006 од 6 декември 2006 
година поведе постапка за оценување на уставноста на 
одредбите од законите означени во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето за 
нивната согласност со Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека со членот 3 од За-
конот за изменување и дополнување на Законот за основ-
ното образование („Службен весник на Република Маке-
донија" бр.35/2006), членот 66 став 2 се менува и гласи: 
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„Реализација на програмите од подготвителната го-
дина ја вршат наставници со завршено соодветно висо-
ко образование за одделенска настава". 

Во врска со оспорениот член 15 од овој закон, Су-
дот утврди дека во време на поднесувањето на иници-
јативите, според овој член постојните воспитувачи во 
подготвителна година се должни да стекнат соодветно 
образование согласно со овој закон, во рок од две годи-
ни од денот на неговото влегување во сила, во спротив-
но им престанува работниот однос.  

Меѓутоа, по поднесување на иницијативите, овој 
член од Законот претрпе соодветни изменувања и до-
полнувања и тоа: 

Според член 1 од Законот за изменување и допол-
нување на Законот за основното образование („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.70/2006) во 
членот 15 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за основното образование („Службен весник 
на Република Македонија" бр.35/2006) зборот „две" се 
заменува со зборот „четири". 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува 

на постојните воспитувачи во подготвителна година на 
кои на денот на влегувањето во сила на овој закон им 
недостасуваат уште пет години за исполнување на ус-
ловите за остварување право на старосна пензија". 

Со оглед на наведеното, при уставно-судската ана-
лиза на оспорениот член 15, Судот ги имаше предвид и 
неговите изменувања и дополнувања извршени со оз-
начениот закон, по поднесување на иницијативите. 

5. Во член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, како те-
мелна вредност на уставниот поредок е утврден прин-
ципот на владеењето на правото.  

Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република 
Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви.  

Според член 44 од Уставот секој има право на обра-
зование. Образованието е достапно на секого под една-
кви услови. Основното образование е задолжително и 
бесплатно.  

Според член 32 став 1 од Уставот, секој има право на 
работа, слободен избор на вработување, заштита при 
работењето и материјална обезбеденост за време на 
привремена невработеност. Според ставот 2 од овој член 
од Уставот, секому, под еднакви услови, му е достапно 
секое работно место, додека според ставот 5 на истиот 
член, остварувањето на правата на вработените и нивната 
положба се уредуваат со закон и со колективни договори. 

Како една од гаранциите на основните слободи и 
права на човекот и граѓанинот, во член 52 став 4 од 
Уставот е утврдена забраната на повратното дејство на 
законите и другите прописи, освен во случај кога тоа е 
поповолно за граѓаните.  

Од наведените уставни одредби произлегува дека 
правото на образование, како комплексно прашање 
Уставот го уредува само начелно, предоставајќи го не-
говото поблиску уредување со закон.  

Оттука, неспорно е дека Собранието на Република 
Македонија, како носител на законодавната власт, може 
да донесува закони, меѓу другото, и за уредување на пра-
шања и односи поврзани со остварувањето на уставно 
утврденото право на основното образование, кое е задол-
жително. Во рамките на уредувањето на овие прашања, 
законодавецот може да ги пропише и условите под кои се 
изведува воспитно - образовната дејност во основното об-
разование, а во таа смисла да го утврди и видот и степе-
нот на стручната подготовка на наставниците и другиот 
кадар кои можат да вршат определени работи од оваа 
дејност, како што впрочем тоа и го направил со Законот 
за основното образование („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 
82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004-ис-
правка, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 70/2006).  

Имено, во членот 66 став 1 од наведениот закон утвр-
дено е дека воспитно-образовната дејност во основното 
образование, која дејност, пак, според членот 11 на овој 

закон е од јавен интерес, ја остваруваат наставници, ст-
ручни соработници (педагог, психолог, социолог, дефек-
толог, библиотекар) и воспитувачи. Во наредните ставови 
на овој член од Законот, за секој од овие лица се утврдува 
степенот на стручната подготовка што тие треба да го 
имаат како услов за вршење на воспитно-образовната 
дејност во основното образование, кој услов законода-
вецот има право да го утврдува согласно член 32 став 5 од 
Уставот. Притоа, кој степен и кој вид на стручна под-
готовка ќе биде утврден за вршење на воспитно-об-
разовната дејност, а во конкретниот случај за реализира-
ње на програмите од подготвителната година, која е оп-
фатена со задолжителното основно образование кое трае 
девет години, според Судот е работа на целесообразност и 
е прашање што го оценува законодавецот, врз основа на 
научни и стручни анализи и согледувања.  

Имајќи ги предвид наведените уставни и законски 
одредби, како и содржината на оспорениот член 15 од 
Законот означен во точката 1 од оваа одлука, кој што е 
изменет и дополнет со Законот означен, исто така, во 
точката 1, од оваа одлука, Судот утврди дека овој член 
по својата содржина и карактер всушност претставува 
преодна одредба, со која се регулира преодниот режим, 
односно начинот на преминување од постојните прав-
ни норми кон новите. 

Според Судот не е спорно дека законодавецот има 
право при промена на режимот на уредување на одно-
сите во одделна област, во конкретниот случај при про-
мена на видот на стручната подготовка, да го уреди 
преминот од стариот во новиот режим. Меѓутоа, држа-
вата овој премин треба да го обезбеди на начин кој по-
дразбира избраните мерки, односно средства да бидат 
соодветни на целите и причините поради кои се пред-
видуваат, а притоа да не се доведе во прашање, или во 
поголем обем да не се загрози правната сигурност и ве-
ќе стекнатите права и интереси на субјектите на кои 
тие се однесуваат. Понатаму, според Судот, законода-
вецот, исто така, треба да има ист однос, односно ист 
пристап при уредување на преодниот режим во сите 
идентични или слични случаи, односно прашања.  

Раководејќи се од наведеното, а не навлегувајќи во 
целисходноста на условот што е утврден во членот 3 од 
Законот во поглед на потребната стручна подготовка 
на лицата за реализација на програмата во подготви-
телната година, според Судот, обврската што со оспо-
рениот член 15 став 1 од Законот им се наметнува на 
постојните воспитувачи во подготвителната година не 
е пропроционална мерка со целите за кои е утврдена, 
со оглед дека претставува прекумерно ограничување 
на нивните права и слободи, а и загрозување на нивна-
та правна сигурност, како елемент на владеењето на 
правото, ако се има предвид последицата што оваа ка-
тегорија на вработени ќе ја трпи доколку во утврдени-
от рок не се стекнат со соодветното образование.  

Според Судот, со оспорениот член 15 од Законот, исто 
така, се доведува во прашање и остварувањето на леги-
тимните очекувања на субјектите, во конкретниот случај 
на постојните воспитувачи во подготвителната година 
кои тие ги имале во моментот на засновањето на работ-
ниот однос согласно условите што во тогаш важечките за-
кони (Законот за предучилишно и основно воспитание и 
образование, Законот за заштита на децата и Законот за 
основното образование) биле утврдени за вршење на ра-
ботите за кои тие и го засновале работниот однос. Ова, од 
друга страна, значи дека со овој член од Законот се соз-
дава правна ситуација, односно можност Законот да се 
применува и на односи кои се настанати и решени пред 
неговото влегување во сила, со што Законот има и поврат-
но дејство. Поради тоа, со оспорениот член 15 од Законот 
се повредува не само принципот на владеењето на пра-
вото туку и принципот на забрана на повратното дејство 
на законите утврден во член 52 став 4 од Уставот.  

Понатаму, Судот при уставно-правната анализа на ос-
порениот член 15 од Законот ги имаше предвид и сите 
досегашни изменувања и дополнувања на Законот за ос-
новното образование, од кои може да се констатира дека 
членот 66, чиј став 2 е изменет со членот 3 од Законот, 
целосно е менуван неколку пати и тоа: со член 3 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за ос-
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новното образование („Службен весник на Република 
Македонија" бр.35/1997), потоа со член 17 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за основното 
образование („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 29/2002) и со член 32 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за основното образование 
(„Службен весник на Република Македонија" бр.63/2004).  

Во сите наведени изменувања на членот 66 од Зако-
нот за основното образование, во кои инаку се утврде-
ни условите во поглед на стручната подготовка на ли-
цата кои може да ја вршат воспитно-образовната деј-
ност во основното образование, законодавецот утврду-
вал и соодветни преодни одредби. Така, во членот 119 
од Законот за основното образование („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.44/1995), било утвр-
дено дека постојниот кадар во одделенска настава со 
завршена учителска школа и Виша дефектолошка шко-
ла и натаму ги врши работите на работните места на 
кои се затекнати при влегување во сила на овој закон.  

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за основното образование ("Службен весник на 
РМ" бр.24/96) во член 5 е предвидено дека во член 119 
по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: "Вработените 
наставници во училиштата за основно музичко образо-
вание со работно искуство над 15 години настава и на-
таму ги вршат работите на работните места на кои се 
затекнати при влегување во сила на овој закон. 

Во Законот за изменување и дополнување на Законот 
за основно образование ("Службен весник на РМ" бр. 
35/97) во член 10 е предвидено дека: "Во член 119 по став 
2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат: " Наставни-
ците кои изведуваат настава во посебни училишта и 
паралелки во основните училишта со работно искуство 
над десет години во настава и натаму ги вршат работите и 
на работните места на кои се затекнати со влегувањето во 
сила на овој закон. Наставниците кои не ги исполнуваат 
условите од ставовите 2 и 3 на овој член се должни да се 
стекнат со соодветно образование најдоцна за 2 години 
повеќе од времето што е предвидено за редовно завршу-
вање на тој вид образование". 

Ставовите 1 и 2 на член 119 од Законот за основно-
то образование важеле се додека со членот 33 од Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за основ-
но образование („Службен весник на Република Маке-
донија" бр.29/2002) не биле избришани, така што Зако-
нот сега воопшто не содржи преодна одредба за стату-
сот на кадарот за кој се однесуваа овие два става на 
овој член од Законот. 

Соодветно на измените на членот 66 што се напра-
вени со Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за основното образование („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.63/2004), во членот 77 од овој 
Закон, кој што е исто така преодна одредба, е утврдено: 
„Постојниот наставен кадар со завршено више образо-
вание во одделенска и предметна настава и натаму ги 
вршат работите на работните места на кои се затекнати 
пред денот на влегувањето во сила на овој закон". 

Со членот 1 на Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија" бр.81/2005), во чле-
нот 77 на претходно наведениот закон по став 1 се до-
дава нов став 2, кој гласи: 

„Наставниците во одделенска настава и по предмет-
на настава со завршено више образование кои работат 
на определено време во основните училишта на ден 31 
август 2005 година можат да засноваат работен однос 
на определено време до 31 август 2007 година". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Од наведените преодни одредби од Законот за ос-
новното образование произлегува дека законодавецот 
во сите од нив на одредена категорија наставен кадар 
кој што не ги исполнувал новоутврдените услови за вр-
шење на воспитно-образовната дејност во основното 
образование им овозможувал и понатаму да ги врши 
работите на работните места на кои се затекнати на де-
нот на влегување во сила на соодветните изменувања 
без да ги задолжува во определен рок да се здобијат со 
соодветното образование (со еден исклучок - член 10 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
основното образование („Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр.35/1997) и без закана дека доколку 
не се здобијат со такво образование ќе им престане ра-
ботниот однос, како што е предвидено во ставот 1 на 
оспорениот член 15 од Законот.  

Оттука, разгледувајќи го оспорениот член 15 од За-
конот, заедно со неговите изменувања и дополнувања, 
според Судот, овој член сам по себе не создава неедна-
квост меѓу вработените воспитувачи во подготвителна-
та настава во основните училишта. Меѓутоа, доколку 
овој член се разгледува во однос на сите досегашни 
преодни одредби на законите со кои се вршени измену-
вања или дополнувања токму на членот 66 од Законот 
за основното образование, произлегува дека со реше-
нието на оспорениот член 15 од Законот, законодаве-
цот видно отстапува од неговиот дотогашен приод, од-
носно начин на решавање на преминот од стариот кон 
новиот систем во областа на основното образование.  

Имено, според Судот, законодавецот во конкретни-
от случај различно постапил при уредувањето на пре-
одниот режим за постојните воспитувачи во подготви-
телната година кои немаат соодветно образование сог-
ласно овој закон, поради што со член 15 од Законот, 
постојните воспитувачи во подготвителната година се 
доведени во нерамноправна положба во однос на на-
ставниот кадар кој, исто така, немал соодветно образо-
вание какво што се предвидувало во тогашните изме-
нувања на членот 66 од Законот за основното образова-
ние, а сепак за овој кадар не била предвидена обврска 
за стекнување на соодветно образование, ниту се пред-
видувал престанок на работниот однос, доколку не се 
стекнат со такво образование.  

Поради наведеното, Судот оцени дека членот 15 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за ос-
новното образование („Службен весник на Република 
Македонија" бр.35/2006) и Законот за изменување и до-
полнување на Законот за основното образование („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.70/2006) не се 
во согласност со член 8 став 1 алинеја 3, член 9 и член 52 
став 4 од Уставот.  

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р Трен-
дафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера 
Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, 
Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

  
У. бр. 70/2006                       Претседател  

17 јануари 2007 година    на Уставниот суд на Република 
     Скопје                                Македонија,  

        Махмут Јусуфи, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје. 

 


