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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2002. 

Врз основа на член 172-а став 5 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување  („Службен вес-
ник  на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 
71/96, 32/97,  24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04, 
4/05, 84/05, 101/05, 70/06, 153/07, 152/08, 161/08, 81/09, 
156/09 и 83/10), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 31.07.2010 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА  ПОСТАПКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ 
И УДЕЛИТЕ ОД ВКУПНИОТ КАПИТАЛ СТЕК-
НАТ ПО ОСНОВА НА  ТРАНСФОРМАЦИЈА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ 

 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува постапката за про-
дажба на акциите и уделите од вкупниот капитал стек-
нат по основа на  трансформација на претпријатијата 
со општествен капитал од страна на Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија (во 
натамошниот текст: Фондот) . 

 
Член 2 

Продажбата на акциите и уделите се врши врз осно-
ва на одлука за продажба на акции и удели донесена од 
страна на Управниот одбор на Фондот на предлог на 
Комисијата за акции и удели, а по претходна соглас-
ност од Владата на Република Македонија. 

 
Член 3 

(1) Акциите и уделите се продаваат по пат на јавна 
берзанска аукција, согласно со Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал и Пра-
вилата за тргување. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, акциите на 
Фондот може да се продаваат со акциите на Република 
Македонија, според условите, начинот, и постапката на 
продажба на акциите на Република Македонија утврде-
ни со акт на Владата на Република Македонија. 

(3) Продажбата на акциите на Фондот издадени од 
друштва со посебни обврски за известување при која 
купувачот има намера да стекне учество кое обезбеду-
ва  над 25% од правата на глас кои произлегуваат од 
акциите на тоа друштво се врши согласно Закон за пре-
земање на акционерските друштва. 

          
Член 4 

Пред  доставување на предлогот за продажба на ак-
ции и удели Комисијата за акции и удели може да по-
бара стручна анализа од независна експертска институ-
ција со проекции  за движењето на цената на акции-
те/уделите за наредниот период, во акционерски друш-
тва во кои Фондот располага со капитал во акции и 
удели со номинална вредност над 400.000 евра во де-
нарска противвредност. 

 
Член 5 

(1) Продажбата со јавна берзанска аукција се обја-
вува во рок од 15 до 30 дена пред денот определен за 
јавна берзанска аукција.  

(2) Објавата содржи: 
- назив и седиште на друштвото;  
- основна главнина на друштвото; 
- вредност на капиталот што се продава; 
-процентуално учество на акциите и уделите на 

Фондот во главнината на друштвото; 
- почетна продажна цена на една акција/удел; 
- начин на плаќање;  
- точниот датум на одржување на јавната берзанска 

аукција. 
(3) Продажбата на акциите и уделите се објавува во 

најмалку  два дневни весника што излегуваат во Репуб-
лика Македонија.   

 
Член 6 

(1) Почетна цена на акциите на првата јавна берзан-
ска аукција Комисијата за акции и удели ја  утврдува 
од просекот на официјалната дневна просечна цена на 
акциите според податоците од Македонската берза во 
последните шест месеци пред денот на донесувањето 
на одлуката од членот 2 на оваа уредба. За акциите, од-
носно уделите со кои не се тргувало во последните 
шест месеци или  воопшто не се тргувало, почетната 
продажна цена  не може да биде пониска од номинал-
ната вредност на акцијата, односно уделот. 

(2)  Почетната продажна цена на акциите, односно 
уделите при првата јавна берзанска аукција не може да 
биде пониска од номиналната вредност на акцијата, од-
носно уделите.  

(3) Акциите, односно уделите ќе се продаваат по 
утврдената почетна продажна цена на најмалку пет 
последователни сесии на Берзата.  

(4) Доколку по одржувањето на јавната берзанска 
аукција останат непродадени акции, односно удели Ко-
мисијата за акции и удели може да предложи намалу-
вање на почетната продажна цена на поединечна акци-
ја, односно удел   најмногу до  50 %.  

(5) Продажбата на акциите, односно уделите  по до-
полнително намалена цена од став (4) од овој член се 
објавува во рок од  седум  до 15  дена пред денот опре-
делен за јавна берзанска аукција.  

 
Член 7 

(1) Продажбата на акциите се врши според  моде-
лот „се или ништо“ при што акциите се продаваат  во 
пакет преку една трансакција или според моделот „ на 
парче“  преку повеќе трансакции. 

 
Член 8 

(3) Плаќањето на продадените акции, односно уде-
ли се врши во готово во денари. 

 
Член 9 

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

 
Бр.51-4271/1                     Заменик на претседателот                   

31 јули 2010 година                на Владата на Република 
   Скопје                     Македонија,  

д-р Васко Наумовски, с.р. 
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2003. 
Врз основа на член 20 став 1  од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 31.07. 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА  КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 
престанува користењето на недвижните ствари,  сопс-
твеност на Република Македонија и тоа:  

- земјиште со вкупна површина од 898.532 м2 , ло-
цирано на Катастарска парцела бр. 1074, 7078, 7136, 
7898/2, 7953/1, 7979/2, 7991, 7992, 7994, 7995, 7997, 
7998, 7999, 8001, 8002/1, 8003 и 8005, Катастарска оп-
штина Струмица, евидентирани во Имотен лист 
бр.5694,               

- пасиште со вкупна површина од 62.459 м2 , лоци-
рано на Катастарска парцела бр. 285 и 286/1, Катастар-
ска општина Романовце, евидентирано во Имотен лист 
бр. 407, 

- пасиште со вкупна површина од 207.934 м2 , ло-
цирано на Катастарска парцела бр. 43 , Катастарска оп-
штина Tрапчин дол, евидентирано во Имотен лист бр. 
386,  

- земјиште со вкупна површина од 13.424 м2 , лоци-
рано на Катастарска парцела бр. 348/2, 349/2 и 387, Ка-
тастарска општина Длапкин дол, евидентирано во Имо-
тен лист бр. 126,  

- земјиште со  површина од 19.299 м2 , лоцирано на 
Катастарска парцела бр. 1540/3 Катастарска општина 
Големо Коњари 1, евидентиранo во Имотен лист 
бр.485,   

- земјиште со вкупна површина од 21.685 м2 , лоци-
ранo на Катастарска парцела бр. 16517/1 и 16517/2, Ка-
тастарска општина Кочани, евидентиранo во Имотен 
лист бр. 2651,   

- земјиште со  површина од 584.213 м2 , лоцирано 
на Катастарска парцела бр. 1983, Катастарска општина 
Љуботен, евидентиранo во Имотен лист бр.318,   

-земјиште со вкупна површина од 31.482 м2 , лоци-
рано на Катастарска парцела бр. 1786, 1787, 1788/1, 
1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799/1, 
1801/1, 1802/3, 1803, 1804/1, 1805/1, 1806/1 и 1807/1, 
Катастарска општина Кисела Вода 2, евидентиранo во 
Имотен лист бр.41163,   

- земјиште со  вкупна површина од 2.620 м2 , лоци-
рано на Катастарска парцела бр. 16961, 16961/1 и 
16961/2, Катастарска општина Велес, евидентиранo во 
Имотен лист бр.25504, 

- земјиште со  површина од 25.697 м2, лоцирано на 
Катастарска парцела бр. 10645/1 и 10646, Катастарска 
општина Охрид, евидентиранo во Поседовен лист 
бр.10618, 

- земјиште - градежни парцели, со вкупна површина 
од 21.294 м2, лоцирано на Катастарска парцела бр. 
3003/2 и 3003/4, Катастарска општина Штип 3, евиден-
тиранo во Имотен лист бр. 99925 и  

- земјиште со вкупна површина од 754 м2, лоцира-
но на Катастарска парцела бр. 181, Катастарска општи-
на Кичево, евидентирано во Имотен лист бр.365.  

  
Член 2 

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

 
Бр.51-4063/1                     Заменик на претседателот                   

31 јули 2010 година                на Владата на Република 
   Скопје                    Македонија,  

д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

2004. 
Врз основа на член 36 став 2 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 31.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДА-
ВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА КОРИ-
СТЕЊЕ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИТЕ 
РЕОНИ ГЕВГЕЛИЈА, ВАЛАНДОВО, БЕРОВО, КУ-
МАНОВО, СКОПЈЕ, СВЕТИ НИКОЛЕ И КАВАДАРЦИ 

 
1. Со давањето на дивечот на концесија во лови-

штата во Република Македонија на концесионер - 
правно лице се oбезбедувааат услови за: одгледување и 
заштита на дивечот; oдржување на нормална бројна со-
стојба на дивечот според капацитетот на ловиштето; 
реинтродукција на основните ловностопански видови 
во ловиштето заради побрзо постигнување на капаци-
тетот на ловиштето; создавање на ремизи во ловиштето 
за размножување, заштита, прехрана и прихрана на ди-
вечот под заштита; преземање на превентивни и други 
мерки за заштита на дивечот од болести; одржување на 
бројот на дивечот без заштита во обем кој не претста-
вува опасност за дивечот под заштита; отстранување на 
кучиња и мачки скитници; обезбедување на храна, мир 
и вода за дивечот; одредување и спроведување на лово-
стој, привремена и трајна забрана за ловење на одреде-
ни видови дивеч; подигање и одржување на ловно-тех-
нички објекти во ловиштето; вршење на лов со расни 
кучиња (педигрирани); користење на соодветни средс-
тва за ловење и чување на дивечот во ловиштето. 

2. Основна цел на давањето на дивечот на концеси-
ја е планско одгледување, заштита и користење на ди-
вечот во ловиштата. 

3. Предмет на концесија е давање на дивечот на ко-
ристење со концесија на дел од  ловиштата востанове-
ни со Одлуката за востановување на ловишта на тери-
торијата на Република Македонија (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр.125/09) и тоа: 
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4. Основен услов за доделување на концесијата е 

должината на концесискиот период и тоа: ситниот ди-
веч за време од 10 години, а крупниот дивеч за време 
од 20 години. 

Дивечот во ловиштата на концесија може да се даде 
на домашно и странско правно лице кое ги исполнува 
условите предвидени со Законот за ловството и Зако-
нот за концесии и други видови на јавно приватно 
партнерство. 

Странските правни лица имаат право да учествува-
ат на јавниот конкурс доколку имаат регистрирано по-
дружница во Република Македонија, согласно Законот 
за трговски друштва. 

Концесионер на дивеч во ловиште може да биде 
правно лице кое ги исполнува следните услови: 

1)  Да е регистрирано за вршење дејност ловство; 
2) Да има материјално-технички можности за врше-

ње на дејноста ловство; 
3) Да понуди програма за развојни можности на ди-

вечот под заштита во ловиштето; 
4) Да има вработено најмалку едно стручно лице со 

завршено високо или средно образование од шумарска 
струка со положен испит по предметот ловство. 

5) Да обезбеди банкарска гаранција во висина на 
предвидениот надомест за концесија утврден во посеб-
ната ловностопанска основа за соодветното ловиште. 

5. Давањето на дивечот во ловиштето на концесија 
се врши по пат на јавен конкурс. Јавниот конкурс трае 
30 дена од денот на распишувањето. 

6. За концесија на дивечот во соодветното ловиште 
концесионерот плаќа годишен надоместок. Надоместо-
кот се утврдува во висина од 20% од вредноста на пла-
нираниот годишен застрел на дивечот согласно со по-
себната ловностопанска основа за соодветното лови-
ште, а се плаќа до 30 јуни за тековната година, на сме-
тка на Буџетот на Република Македонија. 

7. Постапката за доделување на концесија ќе ја под-
готви, организира и спроведе Комисија за спроведува-
ње на постапка за давање на дивечот на концесија фор-
мирана од страна на министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. Комисијата ќе ја подготви 
тендерската документација за оваа постапка во рок од 
30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. 

8. Надоместокот за издавање на тендерската доку-
ментација за оваа постапка изнесува 1.000,00 денари.  

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

 
Бр.51-4082/1                      Заменик на претседателот                   

31 јули 2010 година                 на Владата на Република 
   Скопје                    Македонија,  

д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

2005. 
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 31.07.2010 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА 
ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ  
ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА УКРАИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука еднострано времено се укинуваат 
визите за краткорочен престој во Република Македони-
ја за државјани на Република Украина во период од 
1.08. до 26.08.2010 година за лицата кои не се опфате-
ни во членовите 5, 6, 7 и 8 од Договорот меѓу Владата 
на Сојузот на Советските Социјалистички Републики и 
Сојузниот Извршен Совет на Собранието на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија за меѓусеб-
ни патувања на граѓаните, кој е преземен по пат на сук-
цесија и се применува во односите меѓу Република Ма-
кедонија и Република Украина. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр.51-4118/1                       Заменик на претседателот                   

31 јули 2010 година                 на Владата на Република 
  Скопје                    Македонија,  

д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

2006. 
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 31.07.2010 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА 
ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ  
ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА УКРАИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука еднострано времено се укинуваат 
визите за краткорочен престој во Република Македони-
ја за државјани на Република Украина во период од 
27.08. до 15.10.2010 година за лицата кои не се опфате-
ни во членот 8 од Спогодбата меѓу Владата на Репуб-
лика Македонија и Кабинетот на Министрите на Укра-
ина за услови на взаемни патувања на граѓаните. 
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Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

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

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

 
Бр.51-4118/2                       Заменик на претседателот                   

31 јули 2010 година                на Владата на Република 
  Скопје                    Македонија,  

д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

2007. 
Врз основа на член 29 став 8 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 31.07.2010 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ  КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ТЕР-
МОМИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА 
БАЊСКИ ТУРИЗАМ И ТЕЛЕСНА РЕХАБИЛИТАЦИ-
ЈА АД “ДЕБАРСКИ БАЊИ-ЦАПА” ДЕБАР НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ С. Д. КОСОВРАСТИ, ОПШТИНА ДЕБАР 

 
1. На Друштвото за бањски туризам и телесна реха-

билитација АД “ДЕБАРСКИ БАЊИ-ЦАПА” Дебар се 
доделува концесија за експлоатација на минерална су-
ровина – термоминерална вода на локалитетот с. Д. Ко-
соврасти, општина Дебар, со површина на простор на 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со праволинии, а точките дефинирани 
со координати како е дадено во табелава и тоа: 

 
Точка Координата X Координата Y 

T-1 7.465.216,00 4.598.924,00 
T-2 7.465.163,00 4.598.754,00 
T-3 7.465.100,00 4.598.891,00 

 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува П=0,008 
км2. 

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

4.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, во согласност со Тарифникот за утврдува-
ње на висината на надоместоците за издавање на дозво-
ли и концесии за вршење на детални геолошки истра-
жувања и концесии за експлоатација на минерални су-
ровини (“Службен весник на Република Македонија“  
бр. 72/07, 19/09, 105/09 и 60/10). 

5. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
концесиските надоместоци ќе се определат во Догово-
рот за концесија за експлоатација.  

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на 
Договорот за концесија. 

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

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

 
Бр.51-4226/1                     Заменик на претседателот                   

31 јули 2010 година                на Владата на Република 
   Скопје                    Македонија,  

д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

2008. 
Врз основа на член 29 став 8 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
31.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ  КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ТЕР-
МОМИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА 
БАЊСКИ ТУРИЗАМ И ТЕЛЕСНА РЕХАБИЛИТА-
ЦИЈА АД “ДЕБАРСКИ БАЊИ-ЦАПА” ДЕБАР НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ С.БАЊИШТЕ, ОПШТИНА ДЕБАР 

 
1. На Друштвото за бањски туризам и телесна реха-

билитација АД “ДЕБАРСКИ БАЊИ-ЦАПА” Дебар се 
доделува концесија за експлоатација на минерална су-
ровина – термоминерална вода на локалитетот 
с.Бањиште, општина Дебар, со површина на простор на 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со праволинии, а точките дефинирани 
со координати како е дадено во табелава и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 
Т-1 7.461.262,00 4.601.955,00 
Т-2 7.461.608,00 4.601.993,00 
Т-3 7.461.247,00 4.601.586,00 
 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува П=0,06 
км2. 

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

4.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, во согласност со Тарифникот за утврдува-
ње на висината на надоместоците за издавање на дозво-
ли и концесии за вршење на детални геолошки истра-
жувања и концесии за експлоатација на минерални су-
ровини („Службен весник на Република Македонија“  
бр. 72/07, 19/09, 105/09 и 60/10). 

5. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
концесиските надоместоци ќе се определат во Догово-
рот за концесија за експлоатација.  

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на 
Договорот за концесија. 

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

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

 Бр.51-4227/1                    Заменик на претседателот                   
31 јули 2010 година               на Владата на Република 

   Скопје                    Македонија,  
д-р Васко Наумовски, с.р. 
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2009. 
Врз основа на член 29 став 8 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 31.07.2010 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ  КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТА-
ЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ПОДЗЕМ-
НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ/ФЛАШИРАЊЕ НА ДПТУ 
“КВАТРО” АНА И ДРУГИ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУ-
МАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “СУВА ЛИВАДА“,  

ОПШТИНА КУМАНОВО 
 
1. На ДПТУ “КВАТРО” Ана и други ДОО увоз-из-

воз Куманово се доделува концесија за експлоатација 
на минералната суровина – подземна вода за пиење / 
флаширање на локалитетот “Сува Ливада“, општина 
Куманово, со површина на простор на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со праволинии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелава и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 
Т-1 7.558.111,00 4.665.647,00 
Т-2 7.558.091,00 4.665.707,00 
Т-3 7.558.096,00 4.665.710,00 
T-4 7.558.105,00 4.665.708,00 
T-5 7.558.115,00 4.665.702,00 
T-6 7.558.123,00 4.665.682,00 
T-7 7.558.126,00 4.665.677,00 
T-8 7.558.133,00 4.665.669,00 
T-9 7.558.133,00 4.665.665,00 

T-10 7.558.130,00 4.665.655,00 
 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува П=0,001 
км2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години. 

4. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, во согласност со Тарифникот за утврдува-
ње на висината на надоместоците за издавање на дозво-
ли и концесии за вршење на детални геолошки истра-
жувања и концесии за експлоатација на минерални су-
ровини („Службен весник на Република Македонија“  
бр. 72/07, 19/09, 105/09 и 60/10). 

5. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
концесиските надоместоци ќе се определат во Догово-
рот за концесија за експлоатација.  

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на 
Договорот за концесија. 

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

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

                                                                                        
Бр.51-4228/1                       Заменик на претседателот                   

31 јули 2010 година                 на Владата на Република 
   Скопје                                 Македонија,  

д-р Васко Наумовски, с.р. 

2010. 
Врз основа на член 91 став 3 од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 
65/06, 5/07, 77/08, 67/09 и 88/10), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 31.07.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ 
УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА 
ТРАУМАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТ-
СКА КЛИНИКА ЗА ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ - 
СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА 
АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО 
ЛЕКУВАЊЕ – СКОПЈЕ  И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - 
СКОПЈЕ ВО ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА  
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТО-
ЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ  БОЛЕСТИ, АНЕСТЕЗИЈА, 
РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ И  

УРГЕНТЕН ЦЕНТАР  - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука јавните здравствени установи Уни-

верзитетска клиника за трауматологија - Скопје, Уни-
верзитетска клиника за ортопедски болести - Скопје, 
Универзитетска клиника за анестезија, реанимација и 
интензивно лекување - Скопје и Ургентен центар - 
Скопје, сите со седиште во Скопје, ул. „Водњанска“ 
бр.17 се спојуваат во Јавна здравствена установа Уни-
верзитетска клиника за трауматологија, ортопедски бо-
лести, анестезија, реанимација и интензивно лекување 
и ургентен центар - Скопје, со седиште во Скопје, ул. 
„Водњанска“ бр.17, согласно Законот за здравствената 
заштита и Правилникот за поблиските просторни усло-
ви, опремата и кадрите за основање и работење на 
здравствени установи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.11/92, 25/96, 48/02, 30/05, 62/06, 113/08 
и 94/10). 

Јавната здравствена установа Универзитетска кли-
ника за трауматологија, ортопедски болести, анестези-
ја, реанимација и интензивно лекување и ургентен цен-
тар - Скопје е правен следбеник на јавните здравствени 
установи од ставот 1 на овој член. 

 
Член 2 

Дејноста на Јавната здравствена установа Универ-
зитетска клиника за трауматологија, ортопедски боле-
сти, анестезија, реанимација и интензивно лекување и 
ургентен центар - Скопје е: спроведување на специја-
листичко-консултативна и болничка дејност од областа 
на трауматологијата, ортопедските болести, анестезија-
та, реанимацијата и интензивното лекување на критич-
ни болни; изведување образовна дејност; усовршување 
на здравствените работници; научно-истражувачка деј-
ност и други дејности од соодветните области на меди-
цината согласно прописите од областа на здравствена-
та заштита; како и лекување на ургентни случаи од де-
локруг на интернистичката и хируршката дејност.  

Член 3 
За вршител на должноста директор на Јавната 

здравствена установа Универзитетска клиника за трау-
матологија, ортопедски болести, анестезија, реанима-
ција и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје 
се именува д-р Реџеп Сељмани.  

Член 4 
Уписот на Јавната здравствена установа Универзи-

тетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, 
анестезија, реанимација и интензивно лекување и ур-
гентен центар - Скопје во Централниот регистар на Ре-
публика Македонија ќе се изврши во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 
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Член 5 
Со уписот во Централниот регистар на Република 

Македонија, Јавната здравствена установа Универзи-
тетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, 
анестезија, реанимација и интензивно лекување и ур-
гентен центар - Скопје, ги презема вработените, про-
сторот, средствата и опремата, како и документацијата 
и архивата од јавните здравствени установи од членот 
1 став 1 на оваа одлука. 

 
Член 6 

Јавната здравствена установа Универзитетска кли-
ника за трауматологија, ортопедски болести, анестези-
ја, реанимација и интензивно лекување и ургентен цен-
тар - Скопје продолжува да ги води постапките пред 
надлежните судови и други органи и постапките за јав-
ни набавки започнати до денот на влегување во сила на 
оваа одлука од јавните здравствени установи од членот 
1 став 1 на оваа одлука.   

 
Член 7 

Побарувањата и долговите и другите права и обвр-
ски направени до денот на влегување во сила на оваа 
одлука од јавните здравствени установи од членот 1 
став 1 на оваа одлука продолжува да ги побарува и да 
ги намирува Јавната здравствена установа Универзи-
тетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, 
анестезија, реанимација и интензивно лекување и ур-
гентен центар - Скопје. 

 
Член 8 

Изборот на членовите на органот на управувањето 
на Јавната здравствена установа Универзитетска кли-
ника за трауматологија, ортопедски болести, анестези-
ја, реанимација и интензивно лекување и ургентен цен-
тар - Скопје ќе се изврши во рок од 10 дена од денот на 
уписот во Централниот регистар на Република Македо-
нија. 

Именувањето на директорот на Јавната здравствена 
установа Универзитетска клиника за трауматологија, 
ортопедски болести, анестезија, реанимација и интен-
зивно лекување и ургентен центар - Скопје ќе се извр-
ши во рок од 30 дена од денот на уписот во Централни-
от регистар на Република Македонија. 

 
Член 9 

Статутот на Јавната здравствена установа Универ-
зитетска клиника за трауматологија, ортопедски боле-
сти, анестезија, реанимација и интензивно лекување и 
ургентен центар - Скопје ќе се донесе во рок од 30 дена 
од денот на именувањето на членовите на органот на 
управување. 

До донесувањето на статутот и општите акти на 
Јавната здравствена установа Универзитетска клиника 
за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реа-
нимација и интензивно лекување и ургентен центар – 
Скопје, ќе се применуваат статутите и општите акти на 
јавните здравствени установи од членот 1 став 1 на  
оваа одлука. 

 
Член 10 

Јавната здравствена установа Универзитетска кли-
ника за трауматологија, ортопедски болести, анестези-
ја, реанимација и интензивно лекување и ургентен цен-
тар – Скопје, средствата за работа ќе ги обезбедува од 
Фондот за здравственото осигурување на Македонија 
согласно Законот за здравственото осигурување, како и 
од сопствени приходи. 

 
Член 11 

Со денот на уписот на Јавната здравствена установа 
Универзитетска клиника за трауматологија, ортопед-
ски болести, анестезија, реанимација и интензивно ле-

кување и ургентен центар - Скопје во Централниот ре-
гистар на Република Македонија, престануваат јавните 
здравствени установи од членот 1 став 1 на  оваа одлу-
ка. 

 
Член 12 

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

 
    Бр.51-4511/1                      Претседател на Владата 
31 јули 2010 година       на Република Македонија,  
      Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2011. 

Врз основа на член 12 став 2 алинеја 8 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 
130/08 и 139/09), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 31.07.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ 
ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ НА 
КОРИСНИК НА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА 
РАЗВОЈНА ЗОНА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХ-
НОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ  

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот 

за надоместоци за извршени услуги на Корисник на 
технолошка индустриска развојна зона на Дирекцијата 
за технолошки индустриски развојни зони бр. 02-910/8 
од 16.07.2010 година,  донесен од Управниот одбор на 
оваа дирекција, на седницата, одржана на 16.07.2010 
година. 

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

 
    Бр. 51-4356/1                      Претседател на Владата 
31 јули 2010 година       на Република Македонија,  
      Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

2012. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за техноло-

шки индустриски развојни зони („Службен весник на 
Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08 и 
139/09), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на  31.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА-
ТА РАЗВОЈНА ЗОНА „СКОПЈЕ” - СКОПЈЕ НА ДИ-
РЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ  

РАЗВОЈНИ ЗОНИ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Правилата 

за изменување на Правила за условите за користење на 
технолошко индустриската развојна зона „Скопје”-
Скопје на Дирекцијата за технолошки индустриски 
развојни зони бр. 02-910/10 од 16.07.2010 година, доне-
сени од Управниот одбор на оваа дирекција, на седни-
цата, одржана на 16.07.2010 година. 

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

 
    Бр. 51-4356/2                     Претседател на Владата 
31 јули 2010 година            на Република Македонија,  
        Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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2013. 
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за техно-

лошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08 и 
139/09), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 31.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА, СО ФИНАНСИСКИ 
ПЛАН НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИН-
ДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2010 ГОДИНА 

  
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување и дополнување на Годишната програма, 
со Финансиски план на Дирекцијата за технолошки ин-
дустриски развојни зони за 2010 година бр.01-909/1 од 
16.07.2010, година донесена од Управниот одбор на 
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зо-
ни, на седницата, одржана на 16.07.2010 година. 

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

 
    Бр. 51-4242/1                      Претседател на Владата 
31 јули 2010 година              на Република Македонија,  
        Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2014. 

Врз основа на член 36 став 6 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 и 10/10), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на  31.07.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ КООРДИНАТОР И ЧЛЕНОВИ НА 
КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ 
И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТАР 
ЗА КООРДИНАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ВО БОР-
БАТА ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ 

 
Член 1 

За координатор на Координативното тело за воспо-
ставување и имплементација на Национален центар за 
координација на активностите во борбата против орга-
низираниот криминал се именува Митко Чавков прет-
ставник од Министерството за внатрешни работи. 

 
Член 2 

 За членови  на Координативното тело  за воспоста-
вување и имплементација на Национален центар за ко-
ординација на активностите во борбата против органи-
зираниот криминал се именуваат: 

- Драгољуб Цакиќ – член, претставник од Јавното 
обвинителство на Република Македонија;  

- Марјан Тасевски – член, претставник од Мини-
стерство за финансии- Царинската управа; 

- Маја Пижевска – Василевска - член, претставник 
од Министерство за финансии - Управата за финанси-
ска полиција; 

- Виолета Сејзова – член, претставник од Мини-
стерство за финансии- Управата за јавни приходи и  

- Владимир Атанасовски – член, претставник од 
Министерство за финансии- Управата за спречување на 
перење пари и финансирање на тероризмот. 

  
Член 3 

Оваа решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
Бр.51-4019/1                     Заменик на претседателот                   

31 јули 2010 година                на Владата на Република 
   Скопје                     Македонија,  

д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

2015. 
Врз основа на член 11 став (1) алинеи 1, 2, 3 и 6 и 

член 61 став (1) од Законот за возила („Службен весник 
на Република Македонија” бр.140/2008), министерот за 
економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ  НА 

ВОЗИЛО 
 

Член 1 
Во Правилникот за единечно одобрување на возило 

(„Службен весник на Република Македонија” број 
16/2010 и 62/2010), во членот 25 во став (1) зборовите 
„Во период од шест месеци oд денот на влегување во 
сила на овој правилник“ се заменуваат со зборовите „ 
До 30 септември 2010 година“, а зборовите „Прилог 
IX“ се заменуваат со зборовите „Прилог XVII “.  

Во  ставот (3), зборовите „Прилог XI“ се заменуваат 
со зборовите „Прилог XVII“. 

Во  ставот (4), зборовите „Прилог XII“ се заменува-
ат со зборовите „Прилог XVII“. 

Во  ставот (5), зборовите „Прилог XIII“ се замену-
ваат со зборовите „Прилог XVII“. 

Во  ставот (6), зборовите „Прилог XIV“ се замену-
ваат со зборовите „Прилог XVIII“. 

Во  ставот (7), зборовите „Прилог XV“ се заменува-
ат со зборовите „Прилог XVIII“. 

Во  ставот (8), зборовите „Прилог XVI“ се замену-
ваат со зборовите „Прилог XVIII“. 

Прилог  XVII  и Прилог XVIII се составен дел на 
овој правилник. 

 
Член  2 

 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја”. 

 
       Бр. 25-6049/3 
5 август 2010 година                     Министер,  
          Скопје                             Фатмир Бесими, с.р. 
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2016. 
Врз основа на член 11 став (1) алинеја 2 и член 67, 

став (2) од Законот за возила („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.140/2008), министерот за еко-
номија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА  ИДЕН-
ТИФИКАЦИЈА И ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕ-
НА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛАТА 

 
Член 1 

Во Правилникот за изменување и дополнување на 
Правилникот за идентификација и за идентификација и 
оцена на техничката состојба на возилата („Службен 
весник на Република Македонија” број 16/2010),  во   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

членот 8  зборовите „Во периодот од шест месеци од 
денот на влегување во сила на овој правилник“ се заме-
нуваат со зборовите „До 30 септември 2010 година“. 

 
Член 2 

Прилог 6  се заменува со нов Прилог 6 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија” 

 
     Бр. 25-6050/2 
5 август 2010 година                     Министер,  
          Скопје                          Фатмир Бесими, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2017. 
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-

ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 
и 52/10), министерот за труд и социјална политика на 
предлог на Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО 

ОДДЕЛ 
 
1.Се утврдува репрезентативност на Самостојниот 

синдикат за образование, наука и култура на Република 
Македонија (скратен назив СОНК ), на ниво на гранка 
односно оддел  во јавен сектор во областа на образова-
ние, наука и култура заради учество во колективно до-
говарање на ниво на гранка, односно оддел. 

2.Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3.Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија"). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Самостојниот синдикат за образование, наука и 

култура на Република Македонија, со седиште на бул. 
„Кочо Рацин" бр. 72г -Скопје, на ден 10.05.2010 година 
под бр. 08-3537/1  до Комисијата за утврдување на ре-
презентативност (во понатамошниот текст: Комисија), 
поднесе барање за утврдување на репрезентативност на 
синдикат на ниво на гранка односно оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 11.06.2010 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на ниво на гранка 
односно оддел во јавен сектор во областа на образова-
ние, наука и култура бр.08-3537/2 од 21.06.2010 годи-
на. 

Вкупниот број на членови кои плаќаат членарина 
во Самостојниот синдикат за образование, наука и кул-
тура на Република Македонија изнесува 27.727 члено-
ви, односно во синдикатот членуваат 79,95 % од вкуп-
ниот број на вработени во гранката односно одделот во 
јавен сектор  во областа на образование, наука и култу-
ра . 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр. 08-3537/3  од 08.07.2010 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

                                                             
           Министер, 

Џељаљ Бајрами, с.р. 
__________ 

2018. 
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-

ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија" бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 
52/10), министерот за труд и социјална политика на 
предлог на Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО 

ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на 

одбраната и безбедноста (скратен назив СОБ ), на ниво 
на гранка односно оддел  во јавен сектор во областа на 
одбраната заради учество во колективно договарање на 
ниво на гранка, односно оддел. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија"). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Синдикат на одбраната и безбедноста, со седиште 

на ул. „Орце Николов“ бб,Скопје, на ден 17.05.2010 го-
дина под бр. 08-3731/1  до Комисијата за утврдување 
на репрезентативност (во понатамошниот текст: Коми-
сија), поднесе барање за утврдување на репрезентатив-
ност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 11.06.2010 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на  ниво на гранка 
односно оддел во јавен сектор во областа на одбраната 
бр.08-3731/2 од 11.06.2010 година. 

Вкупниот број на членови кои плаќаат членарина 
во Синдикат на одбраната и безбедноста изнесува 
2.544 членови, односно во синдикатот членуваат 29,88 
% од вкупниот број на вработени во гранката односно 
одделот во јавниот сектор во областа на одбраната. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр.08-3731/3  од 08.07.2010 година. 
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Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

 
                 Министер, 

   Џељаљ Бајрами, с.р. 
__________ 

2019. 
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-

ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија" бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 
52/10), министерот за труд и социјална политика на 
предлог на Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО 

ОДДЕЛ 
 
1.Се утврдува репрезентативност на Синдикат за 

градежништво, индустрија и проектирање на Републи-
ка Македонија (скратен назив “СГИП„) на ниво на 
гранка, односно оддел во приватниот сектор во областа 
на градежништво и производство на производи од дру-
ги неметални минерали заради учество во колективно 
договарање на ниво на гранка, односно оддел. 

2.Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3.Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија"). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Синдикат за градежништво, индустрија и проекти-

рање на Република Македонија, со седиште на Ул„ 12-
Ударна бригада“ бр.2а, Скопје, на ден 18.03.2010 годи-
на под бр 08-2298/1 до Комисијата за утврдување на 
репрезентативност (во понатамошниот текст: Комиси-
ја) поднесе барање за утврдување на репрезентатив-
ност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 14.07.2010 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, 
односно оддел во приватниот сектор во областа на гра-
дежништво и производство на производи од други не-
метални минерали заради, заради учество во колектив-
но договарање на ниво на гранка, односно оддел бр.08-
2298/2 од 14.07.2010 година. 

Бројот на вработените согласно податоците од Др-
жавниот завод за статистика на Република Македонија-
Статистички преглед бр.2.4.9.09 (628) "Вработени и не-
то плати во Република Македонија во 2008 година" во 
приватниот сектор во  областа на градежништвото из-
несува 21.738 вработени и производство на производи 

од други нематални минерали изнесува 2.848 односно 
вкупно вработени во овие дејности во приватниот се-
ктор изнесува 24.586 вработени.  

Вкупниот број на членови кои плаќаат члeнарина 
во Синдикат за градежништво, индустрија и проекти-
рање на Република Македонија изнесува 6.820 члено-
ви, односно 27,73 % од вкупниот број на вработени во 
гранката односно одделот во приватниот сектор во об-
ласта на градежништво и производство на производи 
од други неметални минерали. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр.08-2298/3  од 15.07.2010 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

              
                       Министер, 

Џељаљ Бајрами, с.р. 
__________ 

2020. 
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-

ботните односи ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 
52/10), министерот за труд и социјална политика на 
предлог на Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО 

ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Самостоен 

синдикат на работниците од енергетика и стопанството 
на Македонија, на ниво на гранка односно оддел во 
приватниот сектор во областа на снабдување со еле-
ктрична енергија, гас, пареа и топла вода заради учес-
тво во колективно договарање на ниво на гранка, од-
носно оддел. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија"). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Самостоен синдикат на работниците од енергетика 

и стопанството на Македонија, со седиште на ул„12-
Ударна Бригада “ бб, Скопје, на ден 18.03.2010 година 
под бр. 08-2311/1 до Комисијата за утврдување на ре-
презентативност (во понатамошниот текст: Комисија), 
поднесе барање за утврдување на репрезентативност на 
синдикат на ниво на гранка односно оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 09.06.2010 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
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ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на ниво на гранка 
односно оддел во приватниот сектор во областа на 
снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла 
вода бр.08-2311/2 од 09.06.2010 година. 

Вкупниот број на членови кои плаќаат члaнарина 
во Самостоен синдикат на работниците од енергетика и 
стопанството на Македонија изнесува 2.605 членови, 
односно 42,72 %  од вкупниот број на вработени во 
гранката односно одделот во приватниот сектор  во об-
ласта на снабдување со електрична енергија, гас, пареа 
и топла вода. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр.08-2311/3  од 08.07.2010 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

                                           
                               Министер, 

Џељаљ Бајрами, с.р. 
__________ 

2021. 
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-

ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 
и 52/10), министерот за труд и социјална политика на 
предлог на Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО 

ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на 

работниците од угостителството, туризмот, комунално-
станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните 
друштва на Република Македонија (Скратен назив 
„СУТКОЗ“), на ниво на гранка, односно оддел во јав-
ниот сектор во областа на собирање, пречистување и 
дистрибуција на вода, отстранување на отпадоци и ѓу-
бре, санитарни и слични активности и други услужни 
дејности заради учество во колективно договарање на 
ниво на гранка, односно оддел. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија"). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Синдикат на работниците од угостителството, ту-

ризмот, комунално-станбеното стопанство, занаетчис-
твото и заштитните друштва на Република Македонија, 
со седиште на ул. „12-Ударна Бригада“ бр.2, Скопје, на 
ден 17.03.2010 година под бр. 08-2310/1 до Комисијата 
за утврдување на репрезентативност (во понатамошни-

от текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на 
репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, од-
носно оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 14.07.2010 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, 
односно оддел во јавниот сектор во областа на собира-
ње, пречистување и дистрибуција на вода, отстранува-
ње на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активно-
сти и други услужни дејности, заради учество во коле-
ктивно договарање на ниво на гранка, односно оддел 
бр.08-2310/2 од 14.07.2010 година. 

Вкупниот број на членови кои плаќаат члeнарина 
во Синдикат на работниците од угостителството, ту-
ризмот, комунално-станбеното стопанство, занаетчис-
твото и заштитните друштва на Република Македонија 
изнесува 6.866 членови, односно 85,80 % од вкупниот 
број на вработени во гранката односно одделот во јав-
ниот сектор во областа на собирање, пречистување и 
дистрибуција на вода, отстранување на отпадоци и ѓу-
бре, санитарни и слични активности и други услужни 
дејности. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр.08-2310/3  од 15.07.2010 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

 
                             Министер, 

Џељаљ Бајрами, с.р. 
__________ 

2022. 
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-

ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија" бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 
52/10), министерот за труд и социјална политика на 
предлог на Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО 

ОДДЕЛ 
 

1. Се утврдува репрезентативност на Коалиција на 
независни синдикати на Македонија – Охрид (скратен 
назив КНСМ), на ниво на гранка, односно оддел во об-
ласта на производство на електрични машини и апара-
ти, неспомнати на друго место заради учество во коле-
ктивно договарање на ниво на гранка, односно оддел. 

2.Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3.Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија"). 
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О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 
Коалиција на независни синдикати на Македонија – 

Охрид, со седиште на с.Косел –Охрид – П.факс 118, на 
ден 18.03.2010 година под бр. 08-16795/2 до Комисија-
та за утврдување на репрезентативност (во понатамош-
ниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување 
на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, 
односно оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 14.07.2010 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на  ниво на гранка 
односно оддел  во областа на производство на еле-
ктрични машини и апарати, неспомнати на друго место 
бр. 08-16795/3 од 14.07.2010 година. 

Вкупниот број на членови кои плаќаат членарина 
во Коалиција на независни синдикати на Македонија – 
Охрид изнесува 1.358  вработени членови, односно во 
синдикатот членуваат 48,17 % од вкупниот број на вра-
ботени во гранката односно одделот во областа на про-
изводство на електрични машини и апарати, неспомна-
ти на друго место. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр.08-16795/4  од 15.07.2010 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

 
                 Министер, 

Џељаљ Бајрами, с.р. 
__________ 

2023. 
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-

ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 
и 52/10), министерот за труд и социјална политика на 
предлог на Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО 

ОДДЕЛ 
 
1.Се утврдува репрезентативност на Синдикат на 

работниците од финансиските организации на Македо-
нија (скратен назив “СФОМ„) на ниво на гранка, од-
носно оддел во приватниот сектор во областа на фи-
нансиско посредување  заради учество во колективно 
договарање на ниво на гранка, односно оддел. 

2.Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3.Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија"). 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 
Синдикат на работниците од финансиските органи-

зации на Македонија, со седиште на ул. „Орце Нико-
лов“ бр. 182 А-33, Скопје под 08-4658/1 до Комисијата 
за утврдување на репрезентативност (во понатамошни-
от текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на 
репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, од-
носно оддел. Кон барањето приложени се и докази за 
исполнување на условите за репрезентативност, сог-
ласно член 213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 14.07.2010 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, 
односно оддел во приватниот сектор во областа на об-
ласта финансиско посредување, заради учество во ко-
лективно договарање на ниво на гранка, односно оддел 
бр. 08-4658/3 од 14.07.2010 година. 

Бројот на вработените согласно податоците од Др-
жавниот завод за статистика на Република Македонија-
Статистички преглед бр.2.4.9.09 (628) "Вработени и не-
то плати во Република Македонија во 2008 година" во 
приватниот сектор во областа финансиско посредување 
изнесува 6.088 вработени 

 Вкупниот број на членови кои плаќаат члeнарина 
во Синдикат на работниците од финансиските органи-
зации на Македонија изнесува 4.138 членови, односно 
67,96 % од вкупниот број на вработени во гранката од-
носно одделот во  приватниот сектор во областа на об-
ласта на финансиско посредување. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр. 08-4658/4 од 15.07.2010 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

 
                      Министер, 

Џељаљ Бајрами, с.р. 
__________ 

2024. 
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-

ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија" бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 
52/10), министерот за труд и социјална политика на 
предлог на Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО 

ОДДЕЛ 
 

1.Се утврдува репрезентативност на Синдикат за 
транспорт и врски (скратен назив „СТВ“ ), на ниво на 
гранка односно оддел  во јавен сектор во областа на со-
обраќај, складирање и врски заради учество во коле-
ктивно договарање на ниво на гранка, односно оддел. 
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2.Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3.Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија"). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Синдикат за транспорт и врски, со седиште на ул. 

„Кузман Јосифовски - Питу“ бр.19/5 лок.57, Скопје, на 
ден 13.05.2010 година под бр. 08-3667/1  до Комисијата 
за утврдување на репрезентативност (во понатамошни-
от текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на 
репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, од-
носно оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 11.06.2010 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на  ниво на гранка 
односно оддел во јавен сектор во областа на сообраќај, 
складирање и врски бр.08-3667/4 од 14.07.2010 година. 

Вкупниот број на членови кои плаќаат членарина 
во Синдикат за транспорт и врски изнесува 3.833 чле-
нови, односно во синдикатот членуваат 85,96 % од 
вкупниот број на вработени во гранката односно одде-
лот во јавниот сектор во областа на сообраќај, склади-
рање и врски. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр.08-3667/5 од 15.07.2010 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

   
                Министер, 

Џељаљ Бајрами, с.р. 
__________ 

2025. 
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-

ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 
и 52/10), министерот за труд и социјална политика на 
предлог на Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО 

ОДДЕЛ 
 
1. Синдикат на работниците во Стамбено-деловни-

те и Комуналните организации (Скратен назив 
„ССКО“), на ниво на гранка, односно оддел во јавниот 
сектор во областа на собирање, пречистување и 
дистрибуција на вода, отстранување на отпадоци и 
ѓубре, санитарни и слични активности заради учество 
во колективно договарање на ниво на гранка, односно 
оддел. 

2.Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3.Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија"). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Синдикат на работниците во Стамбено-деловните и 

Комуналните организации, со седиште на ул. „Орце 
Николов “ бр.138, Скопје, на ден 25.05.2010 година под 
бр. 08-3856/1до Комисијата за утврдување на репрезен-
тативност (во понатамошниот текст: Комисија) подне-
се барање за утврдување на репрезентативност на син-
дикат на ниво на гранка, односно оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 14.07.2010 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, 
односно оддел во јавниот сектор во областа на собира-
ње, пречистување и дистрибуција на вода, отстранува-
ње на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активно-
сти, заради учество во колективно договарање на ниво 
на гранка, односно оддел бр.08-3856/2 од 14.07.2010 
година. 

Вкупниот број на членови кои плаќаат члeнарина 
во Синдикат на работниците во Стамбено-деловните и 
Комуналните организации 2.404 членови, односно 
30.03 % од вкупниот број на вработени во гранката од-
носно одделот во јавниот сектор во областа на собира-
ње, пречистување и дистрибуција на вода, отстранува-
ње на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активно-
сти. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр.08-3856/3  од 15.07.2010 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.  

                          Министер, 
Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
2026. 

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-
ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 
и 52/10), министерот за труд и социјална политика на 
предлог на Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО 

ОДДЕЛ 
 

1. Се утврдува репрезентативност на Самостоен 
синдикат на работниците од енергетика, рударство и  
индустрија на Република Македонија, на ниво на гран-
ка односно оддел во јавниот сектор во областа на снаб-
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дување со електрична енергија, гас и вода заради учес-
тво во колективно договарање на ниво на гранка, од-
носно оддел. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија"). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Самостоен синдикат на работниците од енергетика, 

рударство и  индустрија на Република Македонија, со 
седиште на ул „Новачки пат“ бб, Битола, на ден 
12.05.2010 година под бр.08-3620/1  до Комисијата за 
утврдување на репрезентативност (во понатамошниот 
текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на ре-
презентативност на синдикат на ниво на гранка однос-
но оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 11.06.2010 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на ниво на гранка 
односно оддел во јавниот сектор во областа на снабду-
вање со електрична енергија, гас и вода бр.08-3620/2 од 
11.06.2010 година. 

Вкупниот број на членови кои плаќаат членарина 
во Самостоен синдикат на работниците од енергетика, 
рударство и  индустрија на Република Македонија из-
несува 4.706 членови, односно 60,45 % од вкупниот 
број на вработени во гранката односно одделот во јав-
ниот сектор  во областа на снабдување со електрична 
енергија, гас и вода. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр.08-3620/3  од 08.07.2010 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

                                                                                   
                 Министер, 

Џељаљ Бајрами, с.р. 
__________ 

2027. 
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-

ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 
и 52/10), министерот за труд и социјална политика на 
предлог на Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО 

ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на 

работниците од Агро индустрискиот комплекс на Ре-
публика на Македонија, на ниво на гранка, односно од-
дел во приватниот сектор во областа на земјоделство, 
производство на прехранбени производи и пијалоци и 
производство на тутунски производи заради учество во 
колективно договарање на ниво на гранка, односно од-
дел. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија"). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Синдикат на работниците од Агро индустрискиот 

комплекс на Република на Македонија, со седиште на 
ул„12-Ударна Бригада “ бр.2, Скопје, на ден 17.03.2010 
година под бр. 08-2269/1 до Комисијата за утврдување 
на репрезентативност (во понатамошниот текст: Коми-
сија) поднесе барање за утврдување на репрезентатив-
ност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 14.07.2010 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, 
односно оддел во приватниот сектор во областа на зем-
јоделство, производство на прехранбени производи и 
пијалоци и производство на тутунски производи, зара-
ди учество во колективно договарање на ниво на гран-
ка, односно оддел бр.08-2269/2 од 14.07.2010 година. 

Вкупниот број на членови кои плаќаат членарина 
во Синдикат на работниците од Агро индустрискиот 
комплекс на Република на Македонија изнесува 7.758 
членови, односно 33,83 %, од вкупниот број на врабо-
тени во приватниот сектор во гранката односно одде-
лот во областа на земјоделство, производство на пре-
хранбени производи и пијалоци и производство на ту-
тунски производи. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр.08-2269/3  од 15.07.2010 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

                    
                       Министер, 

Џељаљ Бајрами, с.р. 
__________ 

2028. 
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-

ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 
и 52/10), министерот за труд и социјална политика на 
предлог на Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 
НА СИНДИКАТ ЗА ЈАВЕН СЕКТОР  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Се утврдува репрезентативност на Конфедераци-

ја на слободни синдикати на Македонија (скратен на-
зив КСС), за јавен сектор на Република Македонија, за-
ради учество во колективно договарање на јавен се-
ктор. 
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2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија"). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Конфедерација на слободни синдикати на Македо-

нија (скратен назив КСС) со седиште на ул. „Никола 
Карев“ бб, Скопје, на ден 31.05.2010 година под бр.08-
3993/1 до Комисијата за утврдување на репрезентатив-
ност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе ба-
рање за утврдување на репрезентативност на синдикат 
за јавен сектор на Република Македонија. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 14.07.2010 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (2) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на синдикат за јавен 
сектор на Република Македонија бр.08-3993/5 од 
14.07.2010 година. 

Вкупниот број на членови кои плаќаат членарина 
на 7 здружени синдикати во Конфедерација на слобод-
ни синдикати на Македонија изнесува 43.391, односно 
во синдикатот членуваат 30 % од вкупниот број на вра-
ботени во јавен сектор на Република Македонија . 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр. 08-3993/6  од 15.07.2010 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

 
                                            Министер, 

Џељаљ Бајрами, с.р. 
__________ 

2029. 
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-

ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија" бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 
52/10), министерот за труд и социјална политика на 
предлог на Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 
НА СИНДИКАТ ЗА ЈАВЕН СЕКТОР  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Се утврдува репрезентативност на Сојуз на син-

дикатите на Македонија (скратен назив ССМ), за јавен 
сектор на Република Македонија заради учество во ко-
лективно договарање на јавен сектор. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија"). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Сојуз на синдикатите на Македонија (скратен назив 

ССМ), со седиште на ул. „12 Ударна бригада" бр.2а-
Скопје, на ден 19.03.2010 година под бр.08-2351/1  до 
Комисијата за утврдување на репрезентативност ( во 
понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за 
утврдување на репрезентативност на синдикат на син-
дикат за јавен сектор на Република Македонија. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 14.07.2010 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (2) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на синдикат за тери-
торијата на Република Македонија бр.08-2351/5 од 
14.07.2010 година. 

Вкупниот број на членови кои плаќаат члeнарина 
на 7 здружени синдикати во Сојуз на синдикатите на 
Македонија изнесува 33.778, односно во синдикатот 
членуваат 23,34%  од вкупниот број на вработени во ја-
вен сектор во Република Македонија . 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр.08-2351/6  од 15.07.2010 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

                                 
                Министер, 

Џељаљ Бајрами, с.р. 
__________ 

2030. 
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-

ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија" бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 
52/10), министерот за труд и социјална политика на 
предлог на Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ ЗА ТЕРИ-
ТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Организација-

та на работодавачи на Македонија (скратен назив 
ОРМ) за територијата на Република Македонија, зара-
ди учество во трипартитни тела за социјално партнерс-
тво и трипартитни делегации на социјалните партнери. 
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2. Репрезентативноста на здружението на работода-
вачи се утврдува за временски период од три години, 
од денот на донесувањето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија"). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Организацијата на работодавачи на Македонија 

(скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чу-
повски " бр. 13-Скопје, на ден 16.03.2010 година под 
бр. 08-2226/1  до Комисијата за утврдување на репре-
зентативност (во понатамошниот текст: Комисија), 
поднесе барање за утврдување на репрезентативност на 
здружение на работодавачи за територијата на Репуб-
лика Македонија. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 10.06.2010 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 213 став (1) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на здружение на ра-
ботодавачи за територијата на Република Македонија 
бр.08-2226/2 од 22.06.2010 година. 

Вкупниот број на членови на работодавачите член-
ки на здружението -Организацијата на работодавачи на 
Македонија изнесува 68.401, односно во здружението 
членуваат 23,57 % од вкупниот број  вработени во при-
ватниот сектор на Република Македонија . 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр. 08-2226/3  од 22.06.2010 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

                                                                       
             Министер, 

                      Џељаљ Бајрами, с.р. 
__________ 

2031. 
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-

ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија" бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 
52/10), министерот за труд и социјална политика на 
предлог на Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 
НА СИНДИКАТ ЗА ТЕРИТОРИЈАТА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Се утврдува репрезентативност на Конфедераци-

ја на слободни синдикати на Македонија (скратен на-
зив КСС), за територијата на Република Македонија, 
заради учество во трипартитни тела за социјално парт-
нерство и трипартитни делегации на социјалните парт-
нери. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија"). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Конфедерација на слободни синдикати на Македо-

нија (скратен назив КСС) со седиште на ул. „Никола 
Карев“ бб, Скопје, на ден 31.05.2010 година под бр.08-
3993/1 до Комисијата за утврдување на репрезентатив-
ност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе ба-
рање за утврдување на репрезентативност на синдикат 
за територијата на Република Македонија. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 21.06.2010 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (1) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на синдикат за тери-
торијата на Република Македонија бр.08-3993/2 од 
21.06.2010 година. 

Вкупниот број на членови кои плаќаат чланарина 
на 8 здружени синдикати во Конфедерација на слобод-
ни синдикати на Македонија изнесува 43.727, односно 
во синдикатот членуваат 10,05 % од вкупниот број на 
вработени во Република Македонија . 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр.08-3993/3  од 21.06.2010 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

 
                                  Министер, 

Џељаљ Бајрами, с.р. 
__________ 

2032. 
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-

ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија" бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 
52/10), министерот за труд и социјална политика на 
предлог на Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 
НА СИНДИКАТ ЗА ТЕРИТОРИЈАТА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Се утврдува репрезентативност на Сојуз на син-

дикатите на Македонија (скратен назив ССМ), за тери-
торијата на Република Македонија, заради учество во 
трипартитни тела за социјално партнерство и трипар-
титни делегации на социјалните партнери. 
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2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија"). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Сојуз на синдикатите на Македонија (скратен назив 

ССМ), со седиште на ул. „12 Ударна бригада" бр.2а-
Скопје, на ден 19.03.2010 година под бр. 08-2351/1  до 
Комисијата за утврдување на репрезентативност ( во 
понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за 
утврдување на репрезентативност на синдикат за тери-
торијата на Република Македонија. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 21.06.2010 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (1) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на синдикат за тери-
торијата на Република Македонија бр.08-2351/3 од 
21.06.2010 година. 

Вкупниот број на членови кои плаќаат члaнарина 
на 16 здружени синдикати во Сојуз на синдикатите на 
Македонија изнесува 75.997, односно во синдикатот 
членуваат 17,47 % од вкупниот број на вработени во 
Република Македонија . 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр.08-2351/4  од 21.06.2010 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

                                                                       
             Министер, 

Џељаљ Бајрами, с.р. 
__________ 

2033. 
Врз основа на член 36 и член 213-г став 2  од Зако-

нот за изменување и дополнување на Законот за работ-
ните односи („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 130/09), министерот за труд и социјална поли-
тика, на предлог на Комисијата за утврдување на ре-
презентативност, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО 

ОДДЕЛ 
 

1. Се утврдува репрезентативност на Македонски 
полициски синдикат (скратен назив МПС) , на ниво на 
гранка, односно оддел, заради учество во колективно 
договарање на ниво на гранка, односно оддел. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија"). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
На ден 15.03.2010 год. под бр.08-2169/1 Македон-

ски полициски синдикат, со седиште на ул. „12 Ударна 
Бригада" бр. 2а, Скопје, до Комисијата за утврдување 
на репрезентативност (во понатамошниот текст: Коми-
сија), поднесе барање за утврдување на репрезентатив-
ност на ниво на гранка, односно оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за работните односи и тоа: 

- решение за пререгистрација во регистерот на син-
дикати кој се води во Министерството за труд и соци-
јална политика под бр.08-15652/2 од 21.12.2009 год 

- решение од уписот во Централниот регистар на 
Република Македонија, деловоден број 301201000102-
88 од 12.03.2010 година 

- список на членови на синдикатот кои плаќаат чле-
нарина заверен од страна на овластениот претставник 
на синдикатот и работодавачот, 

- пристапници на членовите кои плаќаат членарина 
и  

- список на склучени колективни договори. 
Комисијата на седница одржана на ден 06.05.2010 

год., по разгледување на барањето и приложените до-
кази кон барањето, утврди дека Македонски полициски 
синдикат ги исполнува условите за утврдување на ре-
презентативност, согласно член 34 од Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за работните односи 
и утврди предлог за утврдување на репрезентативност 
врз основа на кој е донесено ова решение. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр.08-2169/3   од 06.05.2010 год. 

УПАТСТВО  ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова 
решение може да се поднесе жалба до Владата на Ре-
публика Македонија, во рок од 15 дена од денот на 
приемот на ова решение. 

                                                   
           Министер, 

  Џељаљ Бајрами, с.р. 
__________ 

2034. 
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-

ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 
и 52/10), министерот за труд и социјална политика на 
предлог на Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО 

ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Самостоен 

синдикат за здравство, фармација и социјална заштита 
на Република Македонија, на ниво на гранка односно 
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оддел  во јавен сектор во областа на здравството и со-
цијална заштита заради учество во колективно догова-
рање на ниво на гранка, односно оддел. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија"). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Самостоен синдикат за здравство, фармација и со-

цијална заштита на Република Македонија, со седиште 
на ул. „Ударна бригада" бр.2а - Скопје, на ден 
16.03.2010 година под бр.08-2235/1  до Комисијата за 
утврдување на репрезентативност (во понатамошниот 
текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на ре-
презентативност на синдикат на ниво на гранка, однос-
но оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 09.06.2010 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на ниво на гранка 
односно оддел во јавен сектор во областа на здравство-
то и социјална заштита  бр.08-2235/2 од 09.06.2010 го-
дина. 

Вкупниот број на членови кои плаќаат члaнарина 
во Самостоен синдикат за здравство, фармација и соци-
јална заштита на Република Македонија изнесува 
11.709, односно 43,5 % членови,  од вкупниот број на 
вработени во гранката односно одделот во јавниот се-
ктор во областа на здравство и социјална заштита. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр. 08-2235/3  од 08.07.2010 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

                                                        
                  Министер, 

  Џељаљ Бајрами, с.р. 
__________ 

2035. 
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-

ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија" бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 
52/10), министерот за труд и социјална политика на 
предлог на Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО 

ОДДЕЛ 
 

1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на 
работниците од текстилната, кожарската и чевларската 
индустрија на Република на Македонија, на ниво на 
гранка, односно оддел во приватниот сектор во областа 

на производството на кожа и предмети од кожа, заради 
учество во колективно договарање на ниво на гранка, 
односно оддел. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија"). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Синдикат на работниците од текстилната, кожар-

ската и чевларската индустрија на Република на Маке-
донија, со седиште на ул. „12-Ударна Бригада“ бр. 2, 
Скопје, на ден 17.03.2010 година под бр. 08-2259/1 до 
Комисијата за утврдување на репрезентативност (во 
понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за 
утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво 
на гранка, односно оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 10.06.2010 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, 
односно оддел во областа на производството на кожа и 
предмети од кожа, заради учество во колективно дого-
варање на ниво на гранка, односно оддел бр.08-2259/2 
од 10.06.2010 година. 

Вкупниот број на членови кои плаќаат члeнарина во 
Синдикат на работниците од текстилната, кожарската и 
чевларската индустрија на Република на Македонија 
изнесува 1.456 членови, односно 31,34 %, од вкупниот 
број на вработени во гранката односно одделот во обла-
ста на производството на кожа и предмети од кожа. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр.08-2259/3  од 08.07.2010 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

 
                        Министер, 

Џељаљ Бајрами, с.р. 
__________ 

2036. 
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-

ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 
и 52/10), министерот за труд и социјална политика на 
предлог на Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ  
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО 
НА ПРИВАТЕН СЕКТОР ОД ОБЛАСТА НА СТО-
ПАНСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Се утврдува репрезентативност на Организација-

та на работодавачи на Македонија (скратен назив 
ОРМ) на ниво на приватен сектор од областа на сто-
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панството во Република Македонија заради учество во 
колективно договарање на ниво на приватен сектор од 
областа на стопанството. 

2. Репрезентативноста на здружението на работода-
вачи се утврдува за временски период од три години, 
од денот на донесувањето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија"). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Организацијата на работодавачи на Македонија 

(скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чу-
повски " бр.13-Скопје, на ден 16.03.2010 година под 
бр.08-2226/1  до Комисијата за утврдување на репре-
зентативност (во понатамошниот текст: Комисија), 
поднесе барање за утврдување на репрезентативност на 
здружение на работодавачи за приватен сектор од об-
ласта на стопанството на Република Македонија. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 14.07.2010 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 213 став (2) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на здружение на ра-
ботодавачи за територијата на Република Македонија 
бр. 08-2226/4 од 14.07.2010 година. 

Вкупниот број на членови на работодавачите член-
ки на здружението -Организацијата на работодавачи на 
Македонија изнесува 68.401, односно во здружението 
членуваат 23,57 % од вкупниот број  вработени во при-
ватниот сектор на Република Македонија . 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр.08-2226/5  од 15.07.2010 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

 
                                  Министер, 

Џељаљ Бајрами, с.р. 
__________ 

2037. 
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-

ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 
и 52/10), министерот за труд и социјална политика на 
предлог на Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО 

ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на 

работниците од шумарството, дрвната индустрија и 
енергетика на Република на Македонија, на ниво на 

гранка, односно оддел во областа на одгледување на 
шуми, користење на шуми и соодветни услужни дејно-
сти, заради учество во колективно договарање на ниво 
на гранка, односно оддел. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија"). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Синдикат на работниците од шумарството, дрвната 

индустрија и енергетика на Република на Македонија, 
со седиште на ул.. „12-Ударна Бригада“ бр. 2а, Скопје, 
на ден 17.03.2010 година под бр. 08-2270/1 до Комиси-
јата за утврдување на репрезентативност (во поната-
мошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдува-
ње на репрезентативност на синдикат на ниво на гран-
ка, односно оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 15.04.2010 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, 
односно оддел во областа на одгледување на шуми, ко-
ристење на шуми и соодветни услужни дејности, зара-
ди учество во колективно договарање на ниво на гран-
ка, односно оддел бр.08-2270/2 од 09.06.2010 година. 

Вкупниот број на членови кои плаќаат члeнарина 
во Синдикат на работниците од шумарството, дрвната 
индустрија и енергетика на Република на Македонија 
изнесува 1,968 членови, односно 73,54 %,  од вкупниот 
број на вработени во гранката односно одделот во об-
ласта на одгледување на шуми, користење на шуми и 
соодветни услужни дејности. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр.08-2270/3  од 08.07.2010 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

 
                         Министер, 

Џељаљ Бајрами, с.р. 
__________ 

 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2038. 

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 и член 56 
став 1 точка 4 од Законот за здравственото осигурува-
ње („Службен весник  на Република Македонија“ број 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-
ницата оджана на ден  21.07.2010 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 
НА УСЛУГИ ВО БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ СЛУЧАИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на 

услуги во болничката здравствена заштита за акутни 
случаи („Службен весник на Република Македонија“ 
број 164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009, 158/2009, 
2/2010, 9/2010, 16/2010 и 81/2010), во членот 2, во табе-
лата, кај редниот број 259, шифра на ДСГ G45B - „Дру-
га гастроскопија за полесни дигестивни болести, исти-
от ден “, во колоната  4 бројот „4.946“ се заменува со 
бројот „3.500“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се објави по добивањето на согласност од министе-
рот за здравство. 
 
    Бр. 02 - 10434/5        Управен одбор 
21 јули 2010 година           Претседател, 
         Скопје                 Елена Трпковска, с.р. 

__________ 
2039. 

Врз основа на член 9 став 1 б), член 54 став 1 точка 
5 и 7 и член 56 став 1 точка 14 Законот за здравствено-
то осигурување („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010“), Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на ден  21.07.2010 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА 
ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВА-
ЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА-
ТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за 
пакетите на завршени епизоди на лекување за специја-
листичко - консултативната здравствена заштита - ам-
булантски („Службен весник на Република Македони-
ја“ брoj 44/2010, 58/2010 и 92/2010), во членот 2  кај 
општите пакети на здравствени услуги се додаваат 
следните пакети на завршени епизоди на лекување:  

 
 
 
 
 
 

Кај здравствените услуги од интерната медицина се 
додаваат следните пакети на завршени епизоди на ле-
кување: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Кај пакетот АИМ17 - „Бронхоскопија“, во колоната 

3, бројот „780“ се заменува со бројот „2.500“. 
Кај пакетот АИМ20 - „Гастроскопија“, во колоната 

3, бројот „820“ се заменува со бројот „3.500“. 
 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се објави по добивањето на согласност од министе-
рот за здравство. 

 
    Бр. 02 - 10434/6     Управен одбор 
21 јули 2010 година                   Претседател, 
         Скопје                Елена Трпковска, с.р. 

__________ 
2040. 

Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со 
член 54 став 1, точка 8, член 63-а, 63-б и 63-в од Зако-
нот за здравственото осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ брoj 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 
50/2010“), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија на седницата одржана на 
21.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ОД-
ЛУКАТА  ЗА УТВРДУВАЊЕ  НА РЕФЕРЕНТНИ 
ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕ-
КОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на 
лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 
100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 
141/2009, 8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010 и 63/2010), 
се вршат следните измени и дополнувања: 

 
Кај  ATC кодот G04CB01 – „Finasteride** филм об-

ложени таблети“,  во колоната 5, заштитеното име 
„TECTUM“ се заменува со заштитеното име 
„FINASTERID“ 
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Кај  ATC кодот A07EC02– „Mesalazine** Таблети 
400mg“,  се брише заштитеното име „ASACOL табл. 
100 x 400mg“. 

Кај  ATC кодот A07EC02– „Mesalazine** Таблети 
800mg“,  се брише заштитеното име „ASACOL табл. 50 
x 800mg“. 

Кај  ATC кодот C09AA02– „Enalapril Таблети 5mg“,  
се брише заштитеното име „ENALAPRIL LEK табл. 20 
x 5mg“. 

Кај  ATC кодот D07AC01 – „Betamethasone Крема 
0,5mg/g“,  се брише заштитеното име „KUTERID Кре-
ма  0,5mg/g (20g)“. 

Кај ATC кодот G02AB01 – „Methylergometrine Рас-
твор 0,25mg/ml“, се брише заштитеното име 
„ERGOTYL раствор 0,25mg/ml (15ml)“. 

Кај ATC кодот M01AE03 – „Ketoprofen Табле-
ти/Капсули/Филм обложени таблети 150mg“, се брише 
заштитеното име „KETONAL DUO капс. 30 x 150mg“. 

Кај ATC кодот N05AX08 – „Risperidone Филм обло-
жени таблети 1mg“, се брише заштитеното име 
„RISPOLUX филм обл.табл.20 x 1mg“. 

Кај ATC кодот N05AX08 – „Risperidone Филм обло-
жени таблети 3mg“, се брише заштитеното име 
„RISPOLUX филм обл.табл.20 x 3mg“. 

Кај ATC кодот N05AX08 – „Risperidone Филм обло-
жени таблети 4mg“, се брише заштитеното име 
„RISPOLUX филм обл.табл.20 x 4mg “. 

Кај ATC кодот N05BA08 – „Bromazepam Таблети 
6mg“, се брише заштитеното име „LEKOTAM табл. 20 
x 6mg“. 

Кај ATC кодот N06AB06 – „Sertraline Табле-
ти/Филм обложени таблети 100mg“, се брише заштите-
ното име „SERTIVA филм обл.табл. 28 x 100mg“. 

Кај ATC кодот R03BA02 – „Budesonide Аеросол 
200mcg/doza“, се брише заштитеното име „ TAFEN 
NOVOLIZER Аеросол 200mcg/doza (200dozi) “. 

Кај ATC кодот R03DA05– „Aminophylline Табле-
ти/Филм обложени таблети 350mg“, се брише заштите-
ното име „AMINOPHYLLIN   табл. 20 x 350mg“. 

Кај ATC кодот S03AA30– „Bacitracin+Neomycin 
Маст за око (250IU+3500IU)/g“, се брише заштитеното 
име „BIVACIN Маст za oko (250IU+3500IU)/g (3,5g)“. 

  
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се 
објави по добивањето на согласност од министерот за 
здравство, а ќе се применува од 01.08.2010 година. 

 
   Бр. 02 - 9823/8           Управен одбор 
21 јули 2010 година        Претседател, 
         Скопје                Елена Трпковска, с.р. 

__________ 
2041. 

Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 
став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и 
член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија“ 
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 21.07.2010 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВА-
РУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за содржината и начинот на оства-
рувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ 111/2000, 4/2001, 71/2001, 23/2002, 
55/2004, 30/2006, 26/2007, 59/2008, 64/2008, 128/2008, 
164/2008, 7/2009, 22/2009, 73/2009, 116/2009, 139/2009, 
140/2009, 9/2010, 13/2010, 44/2010 и 81/2010), насловот 
по членот 58 „Остарување на право на биомедицинско 
потпомогнато оплодување“ и членовите 58-а и 58-б, се 
бришат. 

 
Член 2 

Во членот 75 став 2 зборовите „еден месец“ се за-
менуваат со зборовите „два месеци“. 

 
Член 3 

Во Образецот на барање бр.-5 (надоместок на леко-
ви), во точката 2. „За  лекови од болничката листа“, во 
алинејата 1, зборовите во заградата „потребна е препо-
рака од болнички или клинички конзилиум“ се бришат, 
а во алинејата 2 се брише зборот „соодветна“. 

                                                              
Член 4 

Овој правилник влегува во сила со денот  на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивање на согласност од мини-
стерот за здравство. 
 
    Бр. 02 - 9823/7        Управен одбор 
21 јули 2010 година          Претседател, 
         Скопје                 Елена Трпковска, с.р. 

__________ 
2042. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 
член 54 и 71  од Законот за здравствено осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија”, број 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија на сед-
ницата одржана на 21.07.2010 година, донесе  

                                                                         
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ОВЛАСТУВАЊА И НАЧИН НА РАБОТА НА  
КОНТРОЛАТА  НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО  

ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник согласно одредбите на Законот 

за здравствено осигурување се утврдуваат овластува-
њата и начинот на работа на овластеното лице за кон-
трола од Фондот за здравствено осигурување за  врше-
ње  контрола на: 
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- работата на  здравствените установи и другите 
правни лица кои испорачуваат ортопедски и други по-
магала и лекови, кои имаат склучено договор со Фон-
дот; 

- остварување на правата од задолжителното здрав-
ствено осигурување на осигурените лица;  

- спроведување на меѓународните договори кои се 
однесуваат на здравственото осигурување; 

- контрола на давателите на здравствени услуги за 
законско и наменско користење на финансиските 
средства  добиени од страна на ФЗОМ ;  

- плаќање на придонесот за задолжително здрав-
ствено осигурување; 

- наплата на  учеството  на осигурените лица во 
вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите; 

- медицинската документација поврзана со укажа-
ните здравствени услуги; 

- работата на подрачните служби; 
- работата на лекарските комисии на Фондот и 
- други контроли за исполнување на правата и обвр-

ските кои произлогуваат од склучените договори. 
Со овој правилник се утврдуваат овластувањата на 

овластеното лице за контрола за спроведување на кон-
тролата, како и образецот на службената легитимација. 

 
Субјекти кои се предмет на контрола 

 
Член 2 

Субјекти кои се предмет на контролата се: 
- здравствени установи; 
- правни лица кои испорачуваат ортопедски и други 

помагала; 
- правни лица како обврзници за уплата на при зо-

несот за задолжително здравствено осигурување; 
- подрачни служби на Фондот; 
- лекарски комисии во состав на Подрачните служ-

би на Фондот и 
- други правни лица кои имаат склучено договор со 

Фондот. 
Според нивоата на здравствена заштита субјектите 

од став 1, алинеја 1 се:  
- здравствени установи од примарна здравствена 

заштита (општа медицина, педијатрија, училишна ме-
дицина, гинекологија, медицина на труд, стоматологија 
и аптеки);  

- здравствени установи од специјалистичко - кон-
султативна здравствена заштита; 

- здравствени установи од болничка здравствена 
заштита.  

 
Член 3 

Субјектот е должен во работното време, а по потре-
ба и надвор од работното време на овластеното лице за 
контрола да му овозможи увид и контрола во докумен-
тацијата, лековите, медицинските помагала и друго, 
согласно договорните и законските одредби. 

 
Овластено лице за контрола 

 
Член 4 

Контролата ја врши овластено лице за контрола, 
вработено во Централната или во Подрачната служба 
на Фондот или лице експерт ангажирано од страна на 
Фондот. 

При вршењето на контрола, овластеното лице за 
контрола е должно да се легитимира со службена леги-
тимација. 

Образецот, формата и содржината на легитимација-
та се составен дел на овој Правилник.        

Овластеното лице за контрола во својата работа е 
самостојно, во рамките на пропишаното овластување, 
должно е да постапува совесно и непристрасно во вр-
шењето на својата работа за што одговара  пред  Дире-
кторот на Фондот. 

Овластеното лице за контрола е лично одговорно за 
својата работа и е должно да ги чува како професио-
нална и деловна  тајна  податоците кои се однесуваат 
на медицинска и немедицинска документација.  

Во зависност од обемот на контролата, истата ја 
спроведуваат најмалку две  овластени лица за контро-
ла.  

Видови на контрола 
 

Член 5 
Фондот спроведува вонтеренска и теренска контро-

ла.  
Вонтеренската контрола се врши во Централната 

и/или Подрачните служби на Фондот.  
Теренската контрола се врши во просториите на 

субјектот на контрола и при нејзиното спроведување 
овластеното лице за контрола има право да врши непо-
среден увид во работењето на субјектот на контрола.  

 
Член 6 

Контролата се спроведува како редовна и вонредна. 
Редовната контрола се врши според годишни, од-

носно месечни планови во кои се планираат контроли-
те во Подрачните служби и/или Централната служба на 
Фондот. 

Вонредната контрола се врши: 
- по налог на Директорот на Фондот;  
- по налог на Директор на Сектор контрола и Дире-

ктор на Сектор фармација, а врз основа на барање на  
Директор на Сектор на Фондот, раководител на по-
драчна служба или врз основа на писмено барање на 
договорните страни, на работодавач, на осигурено лице 
и други надлежни институции. 

Вонредната контрола може да се врши и како мо-
билна и дежурна контрола по укажувања, сознанија и 
информации за неправилности во работењето на здрав-
ствената установа и по претставка од осигурени лица. 
Мобилната и дежурната контрола може да се вршат во 
и надвор од здравствената установа. 

Во налогот е одреден субјектот на контрола, време-
то, местото на вршење  на контрола и извршителите на 
контролата. 

 
Предмет на теренската контрола 

 
Член 7 

Контролата се врши во просториите на субјектот 
кој е предмет на контрола. 

Предмет на  контрола кај субјектот е: 
- примена на законските и подзаконските акти во 

врска со обезбедување и извршување на договорените 
здравствени услуги на осигурените лица и други дого-
ворни обврски;  
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- спроведување на одредбите од договорот со други 
правни лица;  

- остварување на правата од задолжителното здрав-
ствено осигурување на осигурените лица; 

- пресметување и наплатување на партиципацијата 
за извршени здравствени услуги; 

- почитување на законските прописи од страна на 
обврзниците за плаќање на придонесот за здравствено 
осигурување; 

- веродостојноста на податоците кои здравствените 
установи  и други правни субјекти како договорни 
страни, ги доставуваат во Фондот; 

- индикатори за остварување на целите низ резулта-
тите од извршената работа; 

- медицинската документација поврзана со укажа-
ните здравствени услуги  која се однесува на работење-
то на здравствената установа согласно договорот со 
Фондот; 

- договорен вид и обем на здравствени услуги на 
осигурените лица; 

- постапката за извршени рефундации во прв степен 
за трошоци за пружени здравствени услуги, за лекови, 
медицински потрошен и вграден  материјал, ортопед-
ски и други помагала, како и за лекување во странство; 

- постапување на здравствените установи или прав-
ните лица во согласност со меѓународните договори во 
делот на здравствената заштита и здравствено осигуру-
вање; 

- пресметките и фактурите за обезбедените здрав-
ствени услуги на осигурените лица; 

- наменско и економично користење на средствата 
добиени од страна на ФЗОМ за договорениот вид и 
обем на здравствени услуги; 

- почитување и спроведување на законските и под-
законските акти во работата на Подрачните служби; 

- почитување и спроведување на законските и под-
законските акти во работата на Лекарските комисии во 
Фондот и 

- спроведување на други одредби  од  договорот со 
Фондот. 

 
Предмет на вонтеренската контрола 

 
Член 8 

Вонтеренската контрола се врши во Фондот врз ос-
нова на редовна анализа на: 

- доставените финансиски и други извештаи од 
страна на здравствените установи; 

- подготвените анализи и извештаи од страна на по-
драчните служби и секторите на Фондот; 

- податоците добиени од DRG (ДСГ) груперот и 
други податоци добиени од ИТ системот на Фондот; 

- добиените извештаи од Државниот завод за реви-
зија, Министерство за здравство, Министерство за фи-
нансии и останати институции и 

- други релевантни податоци и документи за здрав-
ствениот систем. 

 
Постапка на контрола 

 
Член 9 

Постапката за вршење на контрола по правило се 
состои од подготовка, вршење на контролата, донесу-
вање на констатации и изготвување записник, извештај 
или известување. 

Подготовка на контролата опфаќа постапки за обез-
бедување и анализа на податоците и документацијата 
кои се потребни за извршување на контролата. 

Контролата се врши без најава со непосреден увид 
во работата на субјектот кој е предмет на контрола сог-
ласно договорните и законски одредби, со увид во до-
кументацијата, лековите, медицинските помагала и 
друго, како и тимот на давателот на здравствени услу-
ги. 

Констатациите се завршен дел на контролата и се 
составен дел на записникот,  извештајот или известува-
њето. 

Начинот на спроведување на контролата се утврду-
ва со Упатства за секој вид на контрола дефинирани во 
член 1 поединечно, одобрени од Директорот на Фон-
дот. 

 
Член 10 

Контролата се врши за периодот од тековната годи-
на, а по потреба  може да опфати и претходен времен-
ски период во согласност со налогот за контролата.  

 
Дефиниран репрезентативен примерок при  
извршување на редовна, теренска контрола 

 
Член 11 

Редовна, теренска контрола во примарна здравстве-
на заштита за: 

1. Договорните одредби во примарната здравствена 
заштита се контролираат најмалку 10 случаи избрани 
по случаен избор. 

2. Остварување на активности за исполнување на 
определени цели кај избраниот лекар се врши на репре-
зентативен примерок најмалку 10% од планираната цел 
за секоја цел поединечно. Начинот на пресметката и 
исплатата на реализираните цели е дефиниран со по-
себно Упатство. 

3. За остварувањето на активности за исполнување 
на обврската за обезбедување на осигурениците со ле-
кови на рецепт се врши контрола по случаен избор на 
репрезентативен примерок. Начинот на контролата во 
здравствените установи - аптеки е дефиниран со посеб-
но Упатство.    

Редовна, теренска контрола во специјалистичко - 
консултативна здравствена заштита за: 

1. Договорните одредби во специјалистичко – кон-
султативна здравствена заштита се контролираат нај-
малку 10 случаи избрани по случаен избор. 

2. Договорениот вид и обем на здравствени услуги 
се контролираат најмалку 10% од извршените услуги 
по случаен избор. 

3. Лабораториски ( биохемиски, микробиолошки, 
патохистолошки и др. ) услуги се контролираат најмал-
ку 10 случаи од извршените лабораториски услуги. 

4. Биомедицинско потпомогнато оплодување  кон-
трола се врши најмалку 10% од извршените услуги по 
случаен избор. 

Редовна, теренска контрола во болничка здравстве-
на заштита за: 

1. Договорениот вид и обем на специјалистичко -
консултативни здравствени услуги во болничка здрав-
ствена заштита се контролираат најмногу 10 % од извр-
шените здравствени услуги. 



Стр. 28 - Бр. 105 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 август 2010 
 

2. Договорни одредби се контролираат најмалку 10 
случаи избрани по случаен избор 

3. ДСГ контрола: 
- За ЈЗУ со број на кодирани пациенти по ДСГ до 

200 месечно (просек од последните 3 месеци) ќе се 
контролираат 20 истории на болест. 

- За ЈЗУ со број на кодирани пациенти по ДСГ над 
200 месечно (просек од последните 3 месеци) ќе се 
контролираат 10% од просекот на истории на болест. 

4. Кардиохируршки здравствени услуги се врши 
контрола најмалку 10% од извршените услуги по 
случаен избор.  

Контролираниот број односно процент на случаи на 
репрезентативен примерок при контролата, се смета 
дека контролата е извршена во целост. 

Упатствата од овој Правилник детално го разрабо-
туваат начинот на контрола на репрезантитивниот при-
мерок, како и исклучоците кога од објективни причини 
нема да може да се исконтролираат во целост репре-
зентативните примероци утврдени со овој член. 

 
Член 12 

При вонредната контрола примерокот за контрола 
се дефинира во зависност од  барањето кое е предметот 
за контрола. 

 
Записник/Извештај 

 
Член 13 

Записникот/извештајот го изготвува овластеното 
лице за контрола кое ја извршило контролата. 

Формата и содржината на Записникот и Извештајот 
од извршената контрола ќе бидат дефинирани во Упат-
ства за секој вид на контрола поединечно. 

Записникот го потпишува овластеното лице за кон-
трола кое ја извршило контролата и претставник на 
субјектот, кој бил присутен при вршењето на контрола-
та. 

Во записникот кој се состои од повеќе страници, 
овластеното лице за контрола и претставникот на суб-
јектот ставаат свој потпис на секоја страница. 

Записникот се потпишува и се заверува со печат на 
субјектот на контрола, потпис и факсимил на лекарот, 
односно потпис на претставникот на субјектот. 

Во случаите кога во записникот од извршената кон-
трола се констатирани повреди за кои е предвидена 
мерка писмена опомена, овластеното лице за контрола 
ја задолжува здравствената установа во предвиден рок 
да ги отстрани неправилностите.  

По рокот предвиден во договорот се врши повторна 
контрола, во делот на приговорот и се изготвува нов 
записник. 

Записниците од двете извршени контроли се доста-
вуваат до централната служба на Фондот. 

Во случаите, дефинирани во Упатствата од овој 
Правилник, кога не се изготвува записник во текот на 
контрола, овластеното лице за контрола најдоцна до 15 
дена по извршената контрола изготвува извештај, кој 
се доставува до субјектот на контролата. 

На барање на овластеното лице за контрола, субје-
ктот на контролата треба да обезбеди примероци - ко-
пии од контролираната документација, како прилог на 
записникот/извештајот. 

Копиите од контролираната документација на кра-
јот на годината за која важи договорот, Фондот има об-
врска да ја поништи комисиски. 

 
Приговор на записникот/извештајот 

 
Член 14 

Субјектот на контрола може да поднесе приговор 
на записникот/извештајот за извршената контрола, во 
рок од 8 дена од денот на приемот на записни-
кот/извештајот, односно 5 дена од денот на приемот на 
записникот од извршена мобилна и дежурна контрола 
преку Подрачната до Централната служба на Фондот. 

Записникот/извештајот во кој се констатирани не-
правилности, а за кој не е доставен приговор од страна 
на субјектот во утврдениот рок, станува конечен и се 
доставува до Комисијата за оценување на услови за 
изрекување на договорни казни на Фондот. 

Доколку субјектот достави приговор, овластеното 
лице за контрола кое ја извршило контролата ги доста-
вува до Сектор контрола на Фондот  за понатамошно 
постапување записникот од контролата и приговорот 
заедно со комплетната документација. 

По добиениот приговор, Сектор контрола го разгле-
дува и утврдува  дали истиот е оправдан, навремен и 
потпишан од овластеното лице на субјектот.   

Доколку приговорот е неоправдан, ненавремен и не 
е потпишан од овластеното лице на субјектот, Сектор 
контрола писмено го известува субјектот за неоснова-
носта на поднесениот приговор. 

Во случај кога Сектор контрола при проверка на се-
вкупната документација констатира дека приговорот 
треба да се прифати и нема потреба од спроведување 
на дополнителна контрола,  за истото ќе достави изве-
стување во рок од 15 дена до субјектот, за што ја ин-
формира и подрачната служба на Фондот. 

Доколку Сектор контрола процени дека има потре-
ба од дополнителна контрола на субјектот по основ на 
приговорот, истата се реализира во најкраток можен 
рок. 

Во случај кога со извршената повторна контрола се 
потврдат неправилностите констатирани во претходна-
та контрола, се изготвува конечен извештај во рок од 
15 дена, по кој субјектот  нема право на приговор.  

 
Доставување на конечниот извештај до Комисијата 

за договорни казни 
 

Член 15 
Записникот, приговорот, известувањето или конеч-

ниот извештај, односно севкупната документација (во 
случаите кога се констатирани неправилности ),  Се-
ктор контрола, Сектор фармација, Сектор за финансии 
или Подрачната служба ги доставува  до Комисијата за 
оценување на услови за изрекување на договорни каз-
ни на Фондот. 
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Член 16 
По завршување на постапката на контрола, приме-

рок од записникот односно конечниот извештај може 
да се достави на понатамошно постапување до други 
овластени сектори на ФЗОМ и надлежни институции 
кои вршат контрола на законитоста на работата на суб-
јектот и контрола на стручната работа, заради запозна-
вање или преземање на мерки кои се во нивна надлеж-
ност.    

 
Работа на Комисијата за оценување на услови за 

изрекување на договорна казна 
 

Член 17 
Комисијата за оценување на услови за изрекување 

на договорна казна се формира со решение на директо-
рот на Фондот.  

Комисијата е составена од 6 члена вработени во 
Фондот (претседател, секретар и четворица членови) и 
5 надворешни члена номинирани од надлежните комо-
ри. 

Надворешните членови се вклучени во работата на 
Комисијата по потреба, во зависност од содржината на 
записниците и извештаите кои се предмет на разгледу-
вање. 

Комисијата ги разгледува доставените записници и 
извештаи за извршена контрола во здравствените уста-
нови од Секторот за контрола, Секторот за фармација и 
Сектор за финансии во Фондот, како и контролата из-
вршена во подрачните служби на Фондот. 

Комисијата работи континуирано по утврдена дина-
мика зависно од видот и бројот на доставените запис-
ници и извештаи. 

Комисијата ја утврдува фактичката состојба како и 
сторените повреди на договорните одредби од страна 
на здравствената установа и оценува дали постојат ус-
лови за изрекување на договорна казна или еднострано 
раскинување на договорот со субјектот. 

За сите разгледани записници и извештаи  Комиси-
јата за оценување на услови за изрекување на договор-
на казна  составува записник.  

Секретарот на комисијата еднаш месечно изготвува 
преглед на изречени договорни казни и еднострано 
раскинати договори и истите ги доставува до Директо-
рот на Фондот. 

На субјектот на кој е изречена договорна казна или 
еднострано раскинување на договорот им се доставува 
известување потпишано од претседателот на комисија-
та. По добивањето на известувањето од Комисијата 
субјектот може да поднесе приговор во рок од 15 дена 
до Директорот на Фондот. 

Доколку субјектот не поднесе приговор за изрече-
ната казна или едностраното раскинување на договорот 
во предвидениот рок, известувањето станува конечно и 
по истото се постапува. 

Доколку субјектот во предвидениот рок поднесе 
приговор по основ на известувањето од Комисијата, 
Директорот на Фондот го разгледува истиот и доставу-
ва известување по кое субјектот нема право на приго-
вор. 

Комисијата за своето работење добива надоместок 
утврден со решение од  Директорот на Фондот.  

 
Евиденција од спроведените контроли и изречените 

мерки 
 

Член 18 
За спроведените контроли и изречените мерки се 

води евиденција во Подрачните служби и во Централ-
ната служба на Фондот. 

За извршените контроли овластеното лице за кон-
трола односно раководителот на Подрачната служба 
изготвува месечен и квартален извештај кој го доставу-
ва до раководителите на одделенијата  во Секторот 
контрола, Сектор фармација и Сектор Финансии. 

Врз основа на месечните и кварталните извештаи 
раководителите на одделенијата во Сектор контрола, 
Сектор фармација и Сектор финансии изготвуваат го-
дишен извештај за спроведени редовни и вонредни 
контроли кој го доставуваат до директорот на Сектор 
контрола и директорот на Сектор фармација. 

 
Службена легитимација на овластени лица  

за контрола 
 

Член 19 
Заради докажување на идентитетот на овластеното 

лице за контрола на Фондот и овластувањето за извр-
шување на контролата во согласност со одредбите на 
овој Правилник на овластеното лице за контрола на 
Фондот му се издава посебна легитимација - овластува-
ње. 

Содржината и обликот на легитимацијата од став 1 
на овој член е составен дел на овој Правилник. 

За издадената легитимација се води евиденција во 
Централната служба на Фондот. 

Овластеното лице за контрола на Фондот кое ја из-
губило легитимацијата или на друг начин останало без 
неа, должно е веднаш да го извести непосредниот рако-
водител. 

Овластеното лице за контрола на кое му престанува 
работниот однос или е распоредено на друго работно 
место, должно е веднаш да ја врати легитимацијата, а 
најдоцна во рок од 3 дена од денот на престанокот на 
работниот однос, односно од денот на распоредување-
то на друго работно место. 

 
Член 20 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
    Бр. 02 - 10434/8     Управен одбор 
21 јули 2010 година              Претседател, 
         Скопје               Елена Трпковска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2043. 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 
26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 97/10),  Ми-
нистерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

  
Просечната месечна плата по работник за месец  ју-

ли  2010 година не може да изнесува помалку од утвр-
дената на ниво на оддел и тоа: 

 
Оддел. Назив на одделот Износ 
01. Земјоделство, лов и соодветни ус-

лужни дејности 
  

9.849 
02. Шумарство, искористување на шу-

ми и соодветни услужни  дејности 
  

13.932 
05. Улов на риба, одгледување на риби и 

услужни активности во рибарството 
  

8.772 
10. Вадење на камен, јаглен и лигнит, 

вадење на тресет 
  

17.582 
13. Вадење на руди на метал 18.024 
14. Вадење на други руди и камен 15.557 
15. Производство на прехранбени про-

изводи и пијалоци 
  

12.652 
16. Производство на тутунски произво-

ди и ферментација на тутун 
  

12.918 
17. Производство на текстилни ткаенини   6.882 
18. Производство на облека; доработка 

и боење на крзно 
  

7.024 
19. Штавење и доработка на кожа, про-

изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 

  
7.007 

20.  Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и 
плетарски материјал 

  
7.741 

21. Производство на целулоза, хартија 
и производи од хартија 

  
13.435 

22. Издавачка дејност, печатење и ре-
продукција на  снимени медиуми 

  
13.785 

23. Производство на кокс, деривати на 
нафта и  нуклеарно гориво 

  
23.800 

24. Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 

  
22.456 

25. Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 

  
8.438 

26. Производство на производи од дру-
ги неметални минерали 

 
18.297 

27. Производство на основни метали 15.041 
28. Производство на метални произво-

ди во металопреработувачката фаза, 
освен машини и уреди 

 
13.407 

29. Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 

  
11.316 

30. Производство на канцелариски ма-
шини и компјутери 

  
18.138 

31.  Производство на електрични маши-
ни и апарати, неспомнати на друго 
место 

  
12.999 

32. Производство на радио, телевизиска и 
комуникациона опрема и апарати 

  
8.474 

33. Производство на прецизни меди-
цински и оптички инструменти и 
часовници 

  
19.974 

34. Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 

  
9.519 

35. Производство на други сообраќајни 
средства 

  
16.162 

36.  Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 

  
8.244 

37. Рециклажа   8.884 
40. Снабдување со електрична енерги-

ја, гас, пареа и топла вода 
  

26.806 
41.  Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 
  

13.268 
45. Градежништво 11.043 
50. Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 

  
19.173 

51. Трговија на големо и посредничка 
трговија,  освен трговија со мотор-
ни возила и мотоцикли 

  
16.872 

52. Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; по-
правка на предмети за лична упо-
треба и за домаќинствата 

  
10.069 

55. Хотели и ресторани 10.911 
60.  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 13.760 
62. Воздушен сообраќај 35.611 
63.  Придружни и помошни активности 

во сообраќајот; активности на пат-
ничките агенции 

  
21.364 

64. Поштенски активности и телекому-
никации 

  
26.843 

65. Финансиско посредување, освен 
осигурување и пензиски фондови 

  
26.104 

66. Осигурување и реосигурување,  
пензиски фондови, освен задолжи-
телна социјална заштита 

  
25.912 

67. Помошни активности во финанси-
ското посредување 

  
32.768 

70. Активности во врска со недвижен 
имот 

  
19.724 

71.  Изнајмување на машини и опрема 
без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и  за дома-
ќинствата 

  
11.935 

72. Компјутерски и сродни активности 22.695 
73. Истражување и развој 18.732 
74. Други деловни активности 12.879 
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75. Јавна управа и одбрана; задолжи-
телна социјална заштита 

  
18.541 

80. Образование 15.783 
85. Здравство и социјална работа 16.019 
90. Отстранување на отпадни води и ѓу-

бре, санитарни и  слични активности 
  

12.771 
91. Дејност на организации врз база на 

зачленување 
  

21.092 
92. Рекреативни, спортски, културни и 

забавни активности 
  

13.319 
93. Други услужни дејности   9.025 

 
Месечно даночно ослободување  7.035                                                
 
               Министер,  

Џељаљ Бајрами, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
2044. 

Врз основа на член 44 од Законот за данок на доби-
вка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007 и 
159/2008), Државниот завод за статистика го утврдува 
и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  

ЈУЛИ 2010 ГОДИНА 
 
Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари - јули 2010 година, во однос 
на просечните цени на мало во 2009 година, е повисок 
за 2,2%. 

 
                Заменик на директорот,  
             м-р Анита Стамнова, с.р. 
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