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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

123. 
Врз основа на член 136 став (8) од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), минис-
терот за економија, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕНЕР-
ГЕТСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДИТЕ(

*
) 

 
Член 1 

Во Правилникот за енергетски карактеристики на 
зградите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.94/13) во членот 1 точката 9) се менува и гласи:  

„формата и содржината на потврдата со која се пот-
врдува дека минималните барања за енергетска ефикас-
ност кои се содржани во основниот проект се во сог-
ласност со минималните барања за енергетска ефикас-
ност;”. 

 
Член 2 

Во членот 3 точката 5) се менува и гласи: 
„Други видови на згради кои не се опфатени со точ-

ките 1), 2), 3) и 4) од овој член.“. 
 

Член 3 
Во членот 4 точка 9) точката и запирката се замену-

ваат со сврзникот „и“. 
Точката 10) се брише. 
Точката 11) станува точка 10). 
 

Член 4 
Насловот на Главата IV се менува и гласи: 
„НАЧИН НА КОНТРОЛА НА УСОГЛАСЕНОСТА 

НА ЗГРАДИТЕ И ГРАДЕЖНИТЕ ЕДИНИЦИ, УРЕДИ 
И ПОСТРОЈКИ И ФОРМА И СОДРЖИНА НА ПОТ-
ВРДАТА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ СО МИНИМАЛНИТЕ 
БАРАЊА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА 
ЗГРАДИТЕ“. 

 
Член 5 

Во членот 16 став (1) зборовите: „изјава за усогла-
сеност на основниот проект за градење или рекон-
струкција со минималните барања за енергетски карак-
теристики на зградите“ се заменуваат со зборовите: 
„потврда со која се потврдува дека минималните бара-
ња за енергетска ефикасност кои се содржани во основ-
ниот проект се во согласност со минималните барања 
за енергетска ефикасност“. 

 
Член 6 

Во членот 17 зборовите: „изјавата за усогласеност 
на основниот проект за градење или реконструкција со 
минималните барања за енергетски карактеристики на 
зградите“ се заменуваат со зборовите: „потврда со која 
се потврдува дека минималните барања за енергетска 
ефикасност кои се содржани во основниот проект се во 
согласност со минималните барања за енергетска ефи-
касност“. 

 
                                                                 
() Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското 
законодавство. 

Член 7 
Во членот 28 став (2) зборовите: „заедно со попол-

нетата изјава од Прилогот 5 од овој правилник за усог-
ласеност на основниот проект за градење или рекон-
струкција со минималните барања за енергетски карак-
теристики од член 7 ставови (1) и (2) од овој правил-
ник“ се бришат. 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„Сертификатот за енергетските карактеристики на 

зграда се издава најмалку во три оригинални приме-
роци, од кои најмалку еден примерок му се предава на 
инвеститорот, односно сопственикот на зградата или 
градежната единица, еден примерок се доставува во 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Агенција) и еден примерок се чува 
во архивата на трговецот поединец, односно правното 
лице кое го издало. Примерокот до Агенцијата се дос-
тавува во рок од 15 дена денот на издавањето на серти-
фикатот за енергетски карактеристики на зграда за пот-
ребите од водење на евиденција.“. 

 
Член 8 

Во членот 30 ставот (1) се менува и гласи: 
„Сертификат за енергетските карактеристики на 

зградите за нови згради и градежни единици како и за 
згради и градежни единици кои биле предмет на значи-
телна реконструкција се издава врз основа на податоци 
од основниот проект, проектот на изведена состојба и 
одобрението за градење, како и визуелна контрола на 
зградата. 

Во ставот (2) зборовите: „извештајот за спроведена-
та енергетска контрола“ се заменуваат со зборовите 
„извештајот по спроведената општа енергетска кон-
трола“. 

 
Член 9 

Во членот 31 ставот (4) се менува и гласи: 
„Енергетската класа за нестанбени згради и градеж-

ни единици графички е прикажана на сертификатот, 
даден во Прилогот 6, точка 6.2 од овој правилник. 
Енергетската класа се определува со одредување на ре-
лативната вкупна специфична годишна испорачана 
енергија за греење во [kWh/m2 годишно], која се 
пресметува согласно равенката: 

 
QH,nd,rel = (QH,nd / QH,nd,max) x 100 [%], 

 
каде се: 
- QH,nd,rel - релативна вкупна специфична годишна 

испорачана енергија за греење; 
- QH,nd [kWh/m2 god] - специфична годишна испора-

чана енергија за греење и 
- QH,nd,max [kWh/m2 god] - максимално дозволена 

специфична годишна испорачана енергија за греење. За 
нестанбени згради и градежни единици максимално 
дозволената специфична годишна испорачана енергија 
за греење изнесува 150 kWh/m2 годишно“. 

 
Член 10 

Прилозите 5 и 6 се заменуваат со нови Прилози 5 и 
6 кои се составен дел на овој правилник.  

 
Член 11 

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

 
Бр.12-369/1  

12 јануари 2015 година Министер за економија, 
Скопје Беким Незири, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

124. 
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за игрите 

на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.24/11, 51/11, 148/11, 74/12 и 
171/12, 27/14 и 139/14), министерот за труд и социјална 
политика, донесе 

 
Г О Д И Ш Н А  П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АК-
ТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВАЛИД-
СКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НИВНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА 
И НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА, НА ЗДРУЖЕНИЈА 
ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО 
И НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ОД ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ НА СРЕЌА 

И ОД ЗАБАВНИ ИГРИ ВО 2015 ГОДИНА 
 

I. Појдовна основа 
 
Приходите остварени од приредувањето на игри на 

среќа и забавни игри се приход на Буџетот на Републи-
ка Македонија и истите се користат за финансирање на 
националните инвалидски организации, нивните здру-
женија и нивната асоцијација, на Националното ко-
ординативно тело за еднакви права на лицата со инва-
лидност, на здруженија за борба против семејното на-
силство и за Црвениот крст на Република Македонија. 
Износот на средствата за овие намени е определен во 
висина од 50% од остварениот приход од игри на среќа 
и забавни игри во претходната календарска година, но 
не помалку од 60 милиони денари и не повеќе од 120 
милиони денари. Распределбата на средствата ја врши 
Владата на Република Македонија врз основа на доста-
вената Програма од страна на Министерството за труд 
и социјална политика, која што е изготвена врз основа 
на поднесени проекти од страна на националните инва-
лидски организации, нивните здруженија и нивната 
асоцијација, на здруженија за борба против семејното 
насилство и на Црвениот крст на Република Македо-
нија.  

Врз основа на  доставените Предлог – Програми  од 
страна на Националниот Совет на инвалидски органи-
зации (НСИОМ) кој што претставува асоцијација на се-
дум Национални инвалидски организации (Национален 
сојуз на слепите на Република Македонија, Национа-
лен сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија, 
Национален сојуз на лица со телесен инвалидитет на 
Македонија – Мобилност Македонија, Републички 
центар за поддршка на лица со интелектуална попрече-
ност -  Порака, Национален сојуз на цивилни инвалиди 
од војната на Македонија, Национална федерација за 
спорт и рекреација на инвалиди на Македонија – Маке-
донски параолимписки комитет и Национален сојуз на 
инвалиди на трудот на Република Македонија), на На-
ционалното координативно тело за еднакви права на 
лицата со инвалидност на Република Македонија, на 
здруженијата за борба против семејното насилство и на 
Црвениот крст на Република Македонија, Министер-
ство за труд и социјална политика ја изработи оваа 
програма за нивно финансирање преку распоредување 
на приходите од игри на среќа и забавни игри за 2015 
година.  

II.Програмски активности на националните инва-
лидски организации, нивните здруженија и нивната 

асоцијација кои што ќе се финансираат 
 
Средствата во износ од 55.000.000 денари наменети 

за финансирање на Националниот Совет на инвалидски 
организации на Македонија (НСИОМ) кој како асоци-
јација на седум национални инвалидски организации, 
во 2015 година ќе ги спроведува следните активности:  

- Доследна примена на ОН Конвенцијата за правата 
на лицата со инвалидност во сите области содржани во 
Конвенцијата и предлагање на измени на постојните 
законски решенија кои се однесуваат на лицата со ин-
валидност со цел нивното усогласување со европското 
законодавство, 

- Унапредување и изедначување на основните чове-
кови права на лицата со инвалидност со правата на 
другите граѓани особено во однос на вработувањето, 
социјалната заштита, образованието, здравството, ма-
теријалното обезбедување, набавка на помагала, дос-
тапност, спорт и рекреација на инвалидите, 

- Покренување иницијативи до надлежните инсти-
туции за подобрување на правата на лицата со инва-
лидност преку организирање и учество во јавните дис-
кусии, 

- Организација на работата на органите и телата на 
Националниот Сојуз на инвалидските организации на 
Македонија, 

- Активности за вклучување на националните инва-
лидски организации во донесувањето на сите прописи 
кои се однесуваат на лицата со инвалидност, 

- Јакнење на улогата на инвалидските организации 
во граѓанското општество и трајно решавање на проб-
лемот со  нивното финансирање, 

- Соработка со организациите кои што работат на 
заштитата и унапредувањето на правата на лицата со 
инвалидност, 

- Меѓународна соработка  (учество на Европскиот 
форум за инвалиди и други меѓународни организации, 
како и соработка со слични асоцијации во соседните 
земји). 

 Средства во висина од 950.000 денари наменети за 
изградба на инклузивно детско игралиште за лица со 
попреченост и набавка на опрема за потребите на чле-
новите на Националниот сојуз на лица со телесен инва-
лидитет на Македонија – Мобилност Македонија; 

Средства во висина од 600.000 денари наменети за 
стандардизација на знаковниот јазик,  обуки за толку-
вачи на знаковен јазик и програмски активности на На-
ционалниот сојуз на глуви и наглуви на Република Ма-
кедонија; 

 Средства во висина од 950.000 денари наменети за 
набавка на тифлотехнички помагала и за програмските 
активности на Националниот сојуз на слепи на Репуб-
лика Македонија; 

Средства во висина од 500.000 денари наменети за 
финансирање на годишните програми на РЦПЛИП 
“Порака“ за набавка на опрема за Дневни центри и за 
потребите на членовите на сојузот. 

 
1. Националниот сојуз на лица со телесен инва-

лидитет на Македонија – Мобилност Македонија, 
како асоцијација на 17 општински и меѓуопштински 
здруженија, своите програмски активности во текот на 
2015 година ќе ги насочи кон реализација на следните 
активности: 
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- Активно вклучување во проектот на Владата на 
Република Македонија “Македонија без бариери до 
2015 година”; 

- Анализа на домашната легислатива која што се 
однесува на лицата со телесен инвалидитет и нејзина 
компарација со мерките предвидени со ОН Конвенци-
јата за правата на лицата со инвалидност; 

- Анализа на домашната легислатива која се одне-
сува на лицата со телесен инвалидитет и изготвување 
на листа на потребни измени и дополнувања на закон-
ски одредби во насока на постигнување на еднаквост и 
недискриминација на лицата со инвалидност; 

- Целосно и ефективно учество на и вклучување на 
лицата со телесен инвалидитет во сите сфери на оп-
штествениот живот; 

- Подигање на нивото на свеста кај поединци, се-
мејста, институции и целокупната јавна свест кај сите 
граѓани за способностите и можностите на лицата со 
телесен инвалидитет, преку средствата за јавно инфор-
мирање, организирање на советувања, трибини, рабо-
тилници, сопственото гласило Мобилност и веб стра-
ната www.mobilnost.mk и др. 

 
Здравствена заштита и помагала 
 
- Иницирање измени на Законот за здравственото 

осигурување со што ќе се обезбеди целосно ослободу-
вање на лицата со телесен инвалидитет од партиципа-
цијата на сите здравствени услуги, а особено за помага-
лата, лековите и болничкото лекување, враќање на пра-
вото на банско-климатско лекување, набавка на орто-
педски помагала; 

- Иницирање на формирање на стручно тело (орто-
педи, уролози, физијатри и лица со телесен инвалиди-
тет) при Фондот за здравствено осигурување на Маке-
донија во кое задолжително ќе има претставник од Мо-
билност Македонија, кое на Управниот Одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување  ќе му предлага усвоју-
вање на листи на ортопедски помагала кои ги задово-
луваат пропишаните стандарди, а кои ќе бидат понуде-
ни од страна на овластени добавувачи со кои фондот 
има склучено договор; 

- Иницирање измени и дополненија на Правилни-
кот за индикациите за остварување на право на орто-
педски и други помагала, со цел обезбедување на пок-
валитетни и пософистицирани ортопедски помагала, 
зголемување на референтните цени за одредени видови 
помагала (инвалидски колички, ортози, протези и сред-
ства за инконтиненција, антидекубитални перничиња), 
остварување на право на активна инвалидска количка, 
право на инвалидска количка на електромоторен погон, 
право на тоалетна количка, обезбедување на правото на 
гаранција, одржување и сервисирање на помагалата; 

- Иницирање измени и дополнувања на прописите 
со што ќе се обезбеди целосно укинување на царините 
и даноците на помагалата; 

- Обезбедување соодветна парична помош на чле-
новите во случаи кога треба да платат или партиципи-
раат за користење на неопходни здравствени услуги 
или помагала согласно можностите и актите на Соју-
зот; 

- Интензивирање на заложбите за отстранување на 
сите видови дискриминација на лицата со телесен ин-
валидитет при користење на здравствената заштита 
(непристапни здравствени установи, неприлагодена оп-
рема, необезбеден персонален асистент во услови на 
домашно лекување и др.). 

Воспитание и образование 
 
- Покренување иницијативи за навремено вклучува-

ње на децата со телесен инвалидитет во редовниот вос-
питно-образовен процес; 

- Помош на социјално загрозените семејства во 
обезбедување на училишни помагала за децата со теле-
сен инвалидитет, едукација на лицата со телесен инва-
лидитет со посебни програми за работа со компјутери 
и странски јазици; 

- Покренување иницијатива за донесување на за-
конска одредба со цел ослободување од партиципација 
на лицата со телесен инвалидитет во сите степени на 
образованието, обезбедување бесплатен превоз, асис-
тенција и технички помагала. 

 
Работа и вработување 
 
- Активно вклучување во водењето на политиката 

на Посебниот фонд за обезбедување на услови за вра-
ботување и работење на инвалидни лица. 

- Евидентирање на членовите кои имаат потреба од 
вработување и нивно целосно информирање за мож-
ностите и поволностите што ги пружа Законот за  вра-
ботување на инвалидни лица; 

- Евидентирање на работодавците кои имаат потре-
ба од вработување на лица со телесен инвалидитет и 
посредување помеѓу нив и телесните инвалиди и еви-
дентирање на работодавците кај кои се вработени лица 
со телесен инвалидитет и следење на исполнувањето 
на нивните права од работниот однос; 

- Информирање на сите надлежни органи за забеле-
жаните неправилности и злоупотреби во примената на 
Законот за вработување на инвалидните лица и подза-
конските акти како и за другите кршења на правата од 
работниот однос за вработените лица со телесен инва-
лидитет. 

 
Лична подвижност 
 
- Олеснување на пристап до квалитетни ортопедски 

помагала, асистивни технологии и форми на лична 
асистенција и посредници; 

- Организирање обуки на лица со телесна инвалид-
ност за вештините на подвижност од страна на специја-
листи кои работат со оваа категорија на лица; 

- Обезбедување на материјална поддршка со цел 
олеснување на подвижноста на оваа категорија на 
лица; 

- Ослободување на лицата со телесен инвалидитет 
од плаќање на данок и царински давачки  при набавка 
на патнички возила за лична употреба и други помага-
ла со кои се обезбедува нивна подвижност.  

 
Опоравок и рехабилитација  
 
- Вложување на средства за обновување на инвента-

рот во сместувачките капацитети во Охрид и презема-
ње на други мерки за одржување и подобрување на ус-
ловите за престој во истите; 

- Закуп на пансиони во центрите за бањско и кли-
матско  лекување во Македонија, пред се за членовите 
од Охрид и Струга кои не ги користат апартманите во 
Охрид. 
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Спорт и рекреација  
 
- Организација на 27-ти Републички спортски игри 

на лицата со телесен инвалидитет на Македонија; 
- Организирање на 27-то Државно шаховско првен-

ство на лицата со телесен инвалидитет на Македонија; 
- Организирање на лига натпревари по одделни 

спортови и тренинг кампови; 
- Изградба на инклузивно детско игралиште за лица 

со телесен инвалидитет; 
- Учество на меѓународни спортски натпревари;  
- Поддршка на тренажниот процес на репрезента-

тивците од редот на лицата со телесен инвалидитет; 
- Учество на спортисти од Мобилност Македонија 

на спортски игри на сродните сојузи од земјите од ре-
гионот. 

 
Културно – забавни активности  
 
- Организирање на 21-ти Музички средби на лица 

со телесен инвалидитет со учество на членови на Мо-
билност Македонија и претставници на организации на 
лицата со телесен инвалидитет од други држави; 

Организирање на 21-ви Републички квиз натпревар 
во општо знаење на лицата со телесен инвалидитет со 
учество на 18 екипи со по три члена; 

- Организирање на 6-та меѓународна ликовна коло-
нија со учество на ликовни уметници од Република 
Македонија и странство. 

 
Останати активности 
 
- Издавање на 4 броја на списанието Мобилност во 

тираж од 1200 примероци, информирање на членството 
преку семинари, советувања, трибини и издавање на 
збирка на прописи за правата на лицата со телесна ин-
валидност; 

- Меѓународна соработка со соодветни асоцијации 
на лицата со телесен инвалидитет од другите држави, 
како и со меѓународни асоцијации активни во Македо-
нија а кои во својата програма имаат активности на 
планот на подобрување и унапредување на положбата 
на граѓаните воопшто и на лицата со инвалидност. 

 
2. Националниот  сојуз на глуви и наглуви на Ре-

публика Македонија, како асоцијација на 17 општин-
ски и меѓуопштински здруженија, своите програмски 
активности планирани за 2015 година ќе ги насочи кон 
реализација на следните активности: 

-Залагање за доследна примена на одредбите од 
Конвенцијата на ОН за правата на лицата со инвалид-
ност, со акцент на реализирање на долгорочната акцио-
на програма на Светската федерација на глуви и Европ-
скиот форум на лицата со инвалидност. 

 
Образование 
 
- Соработка со установите за рехабилитација и об-

разование на деца и младинци преку своите општински 
организации со цел пружање подршка  во навременото 
откривање, евидентирање и категоризација на глувите 
лица, со цел што поголем број  на деца да бидат упате-
ни на рехабилитација и редовно школување; 

- Организирање на советувања на национало и ме-
ѓународно ниво за проблемите на образованиието на 
глувите лица, со учество на експерти од Светска феде-
рација на глуви и други стучњаци од оваа област; 

- Подготовка на посебна програма за унапредување 
на образованието на глувите и наглувите лица; 

- Организирање обуки за работа со компјутери со 
цел поголема застапеност на информатиката во сите 
степени на образованието на глувите лица; 

- Залагање за активна употреба на знаковниот јазик 
во образованието на глувите, за што  потребно е да би-
де изготвен учебник наменет за глувите ученици. 

 
Вработување  
 
- Доставување на предлози и решенија на  Законот 

за вработување на лица со инвалидност; 
- Посредување при спорови со работодавците и из-

наоѓање на слободни работни места; 
- Залагање за измена и дополнување на постојните 

законски прописи во насока на регулирање на бенефи-
циран работен стаж на глувите лица. 

 
Унапредување на правата на глувите и наглуви-

те лица 
 
- Актуализирање на прашањето за набавка на 

слушни и други помагала, бенефиции во користење на 
телефонски услуги и бенефиции во користење на пат-
ниот сообраќај; 

- Печатење на знаковен речник за потребата на глу-
вите ученици во основното образование; 

- Обуки за толкувачи на знаковен јазик; 
- Афирмирање на јазикот на знаците преку органи-

зирање на обуки за оспособување на лицата да го вла-
деат јазикот на знаците, обуки за професионални пре-
ведувачи на знаковен јазик, обуки за почетници и ро-
дители на глувите деца. За оваа цел Комисија за знако-
вен јазик ќе изготви соодветна програма; 

- Залагање за воведување и други емисии, покрај 
вестите, од образовен, културен, документарен и друг 
карактер и истите да бидат  преведувани со помош на 
јазикот на знаците; 

- Соработка со локалната самоуправа преку оства-
рување контакти со градоначалници со цел давање 
подршка на инвалидските здруженија и реализирање 
на едукативни, културни социјални и спортски актив-
ности согласно одредбите на ОН Конвенцијата за ед-
накви права на лицата со инвалидност; 

- Поддршка на културно уметничко друштво Мирче 
Ацев, организирање на јавни настапи на глувите умет-
ници и изложби; 

- Меѓународна соработка - учество на Конференци-
јата на глуви на Европската унија на глуви (ЕУД). 

 
3. Национален сојуз на слепите на Република 

Македонија (НССРМ), како асоцијација на 17 оп-
штински и меѓуопштински здруженија, своите програ-
мски активности планирани за 2015 година ќе ги насо-
чи кон реализација на следните активности: 

- Предлагање измени и дополнувања на законските 
решенија со цел унапредување на правата кои што ги 
остваруваат слепите лица, особено на Законот за врабо-
тување на инвалидни лица со цел усогласување со за-
конодавството на Европската Унија; 

- Промоција на проблематиката на слепите лица во 
општеството; 
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- Пронаоѓање на субјекти за соработка и за под-
дршка на програмските цели и задачи согласно годиш-
ната програма за работа на Националниот сојуз на сле-
пите на Република Македонија ;  

- Организирање на јавни манифестации, промотив-
ни активности, конфререции за печат и прес-конфе-
ренции; 

- Лобирање и присутност во јавноста потсетувајќи 
на проблемите со кои што се соочуваат слепите лица; 

- Поттикнување и самостојно организирање на нај-
различни промотивни активности (изложби, концерти, 
претстави, публикации). 

 
Вработување 
 
- Покренување иницијативи за приоритетно врабо-

тување на работни места соодветни на капацитетите на 
слепите лица;  

- Иницирање законски измени со цел создавање ус-
лови за подеднакви пристап до вработување на лица со 
инвалидност; 

- Создавање еднакви можности и услови за работа 
на нововработените слепи лица со другите вработени 
преку приспособување на работните услови, набавка 
на соодветна опрема, уреди и помагала.  

 
Образование 
 
- Преземање активности со цел откривање на слепи 

деца и младинци и нивно интегрирање во рамките на 
сите степени на редовното образование  во Државното 
училиште за рехабилитација на деца и младинци со 
оштетен вид ,,Димитар Влахов„„ во Скопје; 

- Пружање материјална поддршка со цел вклучува-
ње на слепите деца и младинци во редовниот образо-
вен процес преку своите општински и меѓуопштински 
здруженија; 

- Покренување иницијатива за измени и дополнува-
ња на Законот за основното образование и Законот за 
средното образование со цел надминување на пробле-
мот за опфаќање на слепите деца во предучилишната 
возраст; 

- Обезбедување на  соодветни помагала, учебници, 
стручна литература, списанија за потребите на слепите 
ученици и студенти  на Брајово писмо и во звучна тех-
ника усогласени според наставните програми што се 
применуваат во образовниот процес во Република Ма-
кедонија, со проширување на бројот на учебници на 
Брајово писмо и со печатење на нови изданија на Бра-
јово писмо; 

- Набавка на тифло-технички помагала и опрема 
специјално наменета за потребите на слепите лица 
(сметачи, компјутерска опрема, Брајов ред, касето-
фони, диктафони, репродуктори, помагала за пишу-
вање, Бел стап, Брајови и говорни саати, говорни пома-
гала и др.); 

- Набавка на опрема за релјефно прикажување на 
сликовниот материјал, што би помогнало во изработка 
на учебниците за учениците во редовните училишта ка-
ко и во специјалното училиште, а посебно во обука на 
масерите и физиотерапевтите; 

- Покренување на иницијатива за обезбедување на 
финансиска и стручна помош од државата во задоволу-
вањето на специфичните потреби на слепите ученици и 
студенти; 

- Организирање на курсеви за описменување на 
Брајово писмо, за оријентација во просторот, курсеви 
за изучување на странски јазици компјутери на лицата 
кои подоцна го загубиле видот; 

- Набавка и воведување на сметачот како основно 

помагало кај одреден број слепи лица, ученици и сту-

денти, наставници вработени во Државното училиште 

,,Димитар Влахов„„ - Скопје и организирање на совету-

валишта за користење на истиот; 

- Изработка на општо наставна програма, прирач-

ници за учениците за курсеви и нивно печатење, бро-

шура за достапност на помагала и користење на тифло-

техничките помагала.  

 

Културна, издавачко-информативна и библио-

течна дејност  

- Активности за поттикнување и реализирање на 

севкупните творечки потенцијали на слепите лица со 

цел афирмација на нивното културно-уметничко тво-

решто; 

- Распишување конкурси за литературни и поетски 

творби, организирање литературни натпревари, натпре-

вари во брзо читање на Брајовото писмо; 

- Организирање на заеднички посети на театарски 

претстави, концерти и други културни манифестации; 
- Поддршка  во работата на КУД Билјана и КУД Ка-

раѓуле; 
- Печатење на специјализирани списанија на Брајо-

вото писмо; 
- Соработка со сите меѓународни институции кои 

имаат сродни интереси како и Национален сојуз на сле-
пите на Република Македонија. 

 

4. Национален Сојуз на цивилни инвалиди од 

војната на Македонија, како асоцијација на 14 оп-
штински и меѓуопштински здруженија, своите програ-
мски активности планирани за 2015 година ќе ги насо-
чи кон реализација на следните активности: 

- Намалување на социјалната исклученост преку от-
странувањето на архитектонските и информативните 
бариери на лицата со инвалидност, преку организира-

ње работилници за подигнување на јавната свест и пру-
жање финансиска поддршка на членовите на Сојузот 
при набавка на специфичните ортопедски помагала; 

- Унапредување на законската регулатива со цел 

што поголема вклученост на цивилните инвалиди во 

општеството, за таа цел ќе бидат организирани рабо-

тилници со цел запознавање со постојната законска ре-

гулатива и предлагање мерки за подобрување на ис-

тата; 

- Превентива од заостанат експлозивен материјал, 

дистрибуирање на двата документарни филма до ос-

новните и средните училишта и до електронските ме-

диуми, организирање изложби и предавања; 

- Воспоставување соработка со Црвениот крст на 

Република Македонија, Министерството за внатрешни 

работи и Министерството за одбрана, одржување на 

предавања во неколку општински основни училишта за 

опасностите од заостанатиот експлозивен материјал; 

- Меѓународна соработка – учество на годишното 

Собрание на Европскиот Сојуз на цивилните инвалиди 

од војната.  
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5. Националната федерација за спорт и рекреа-
ција на инвалидите на Македонија – Македонски па-
раолимписки комитет, како асоцијација на 17 меѓуоп-
штински и општински здруженија, своите програмски 
активности планирани за 2015 година ќе ги насочи кон 
реализација на следните активности: 

- Спроведување систем на натпревари во повеќе 
спортови на ниво на општински, регионални и државни 
првенства; 

- Организирање на натпревари  на државно и на ме-
ѓународно ниво по одделни спортови; 

- Учество на меѓународни натпревари – Европски 
првенства, Светски купови на спортистите од дисцип-
лините стрелаштво, пинг-понг и атлетика во рамките 
на што се планирани тренажни подготовки и учество 
на повеке купови; 

- Одржување на традиционалните спортски актив-
ности на лицата со инвалидност, збогатување на истите 
со нови содржини и евидентирање на спортистите на 
општинско ниво за своите категоризирани спортисти; 

- Интензивирање на работата на Комисиите со цел 
изнаоѓање на можности за квалитетни подготовки за 
учество на спортисти и параолимписки кандидати за 
остварување на минимум олимписки норми за учество 
на Параолимписките игри;  

- Организирање на контролни натпревари и подго-
товки на репрезентациите, тренинг кампови во сите 
спортови од програмата со учество на  натпреварувачи 
кои ќе бидат селектирани од стручните лица; 

- Вршење селекција на најдобри натпреварувачи во 
стрелаштво, пинг-понг и атлетика, како можни канди-
дати за настап на меѓународни натпревари; 

- Меѓународна соработка со државите од регионот 
и Параолимписките комитети на државите во непосре-
дно опкружување; 

- Ангажирање стручни лица за спроведување на 
тренажен процес; 

- Набавка на спортски реквизити; 
- Организирање еднодневни рекреативни средби на 

членовите од страна на општинските сојузи за спорт и 
рекреација на инвалиди, за што средствата ќе бидат 
обезбедени од буџетите на единиците на локалнита са-
моуправа; 

- Интензивирање на соработката со Федерацијата за 
училишен спорт со цел запознавање со можноста за 
програмиран  тренажен процес и организирано занима-
вање со спорт, евидентирање и првична селекција на 
потенцијалните спортисти;  

- Соработка со други организации и институции. 
 
6. Републички центар за поддршка на лица со 

интелектуална попреченост – Порака, како асоција-
ција на 19 меѓуопштински и општински центри, своите 
програмски активности планирани за 2015 година ќе ги 
насочи кон реализација на следните активности: 

- Одржување и развивање на мрежа на социјални 
сервисни служби (дневни центри) односно одржување 
на континуитет во работата на веќе оформените соци-
јални сервисни служби за лица со интелектуална по-
пречености и создавање на услови и изнаоѓање на мож-
ности за оформување и промовирање на други видови 
на сервисни служби (сервисни служби за рана ин-
тервнција, мал групен дом, сервисна служба за самос-
тојно живеење, социјални клубови, сервисна служба за 
поддршка во домот, центри за времено опфаќање); 

- Унапредување на законските можности за оства-
рување на човековите права на лицата со интелектуал-
на попреченост особено во областа на социјалната заш-
тита, образованието, здравството и вработување; 

- Републички центар за поддршка на лица со инте-
лектуална попреченост -ПОРАКА како членка на ЕАС-
ПД – Европска асоцијација на обезбедувачи на сервис-
ни служби за лица со попречност, ќе ги пренесува ини-
цијативите од Стратегијата за попреченост (2010-2015) 
на Европската комисија и Акционен план за попрече-
ност (2006-2015) на Совет на Европа и ќе даде придо-
нес во унапредувањето на законските можности и по-
литики во однос на правата на сите лица со попрече-
ност; 

- Покренување кампањи за подигнување на јавната 
свест во однос на правата и потребите на лицата со ин-
телектуална попреченост; 

- Имплементација на локалните акциони планови за 
унапредување на положбата на лицата со попреченост 
на општинско ниво и иницирање за вклучување на ло-
калната самоуправа во процесот на одржливоста и от-
варањето нови дневни центри; 

- Координација и стручно – методолошка поддршка 
на локалните организации на Републичкиот центар за 
поддршка на лица со интелектуална попреченост - ПО-
РАКА; 

- Истражување и анализа за состојбите во Републи-
ка Македонија во однос на имплементацијата на Кон-
венцијата на Обединетите Нации за правата на лицата 
со инвалидност во областа на социјална заштита, обра-
зование, здравствена заштита, вработување;  

- Подготовка на програма која ќе биде интегрирана 
во локалните акциони планови во Охрид, Куманово, 
Виница и Радовиш, со цел унапредување на положбата 
на лицата со попреченост на општинско ниво;  

- Партнерство и учество во програми на други орга-
низации; 

- Органзирање на спортски и рекреативни актив-
ности; 

- Меѓународна соработка – акции кои произлегува-
ат од членство во европските асоцијации; 

- Издавачка и информативна дејност, печатење на 
гласилото ПОРАКА, ажурирање на содржините на веб-
страната www.poraka.org.mk и др. 

 
7. Националниот Сојуз на инвалиди на трудот на 

Република Македонија, како асоцијација на 30 оп-
штински и меѓуопштински здруженија, своите програ-
мски активности планирани за 2015 година ќе ги насо-
чи кон реализација на следните активности: 

- Развивање и унапредување на превентивната деј-
ност, заради одстранување на причините што ги довеле 
инвалидите на трудот во положба на социјална неси-
гурност преку покренување на активности за промови-
рање и спроведување на лекарски прегледи на вработе-
ните лица, отстранување на мобингот, организирање на 
советувања за облиците, формите и активностите преку 
кои треба да се развива и унапредува превенција на ин-
валидноста; 

- Иницирање на  донесување и измена на постоеч-
ките законски решенија во насока на подобрување на 
положбата на инвалидите на трудот; 

- Спроведување на општествено корисни акции за 
задоволување на одредени општествени социјални пот-
реби на инвалидите на трудот (ослободување од парти-
ципација за лекарства, радиодифузна такса, телевизис-
ка такса, телекомуникациски трошоци, сообраќај, на-
малување на трошоците за комунални услуги и др.); 
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- Покренување на иницијативи за ослободување од 
плаќање на партиципација на инвалидите на трудот, 
обезбедување на бесплатни лекови за инвалидите на 
трудот, оформување на мобилни екипи за домашно ле-
кување на инвалидите на трудот; 

- Координирање, насочување и контролирање на 
работата на здруженијата на инвалиди на трудот на те-
риторија на Република Македонија; 

- Организирање трибини на тема материјална по-
ложба на инвалидите на трудот, распоредување на ли-
цата со професионална неспособност за работа на со-
одветни работни задачи. 

 

III. Програмски активности на Национално коорди-
нативно тело за еднакви права на лицата со инва-

лидност кои што ќе се финансираат 
 
Национално координативно тело за еднакви права 

на лицата со инвалидност своите програмски активнос-
ти планирани за 2015 година за кои што се планирани 
средства во износ од 1.000.000 денари , ќе ги насочи 
кон: 

- Спроведување и мониторинг на Националната 
стратегија за изедначување на правата на лицата со ин-
валидност во Република Македонија (Ревидирана) 
2010-2018, како и на Оперативниот план за истата; 

- Работните групи во состав на националното тело 
перманентно ќе ги анализираат постигнатите резултати 
(работна група за следење и спроведување на Нацио-
налната стратегија за изедначување на правата на лица-
та со инвалидност во Република Македонија, работна 
група за здравство, работна група за локална самоуп-
рава, работна група за спорт и рекреација, работна гру-
па за следење на Законот за инвалидски организации); 

- Залагање за  целосно вклучување на претставни-
ците на лицата со инвалидност во процесот на креира-
ње на политиката, измени и дополнувања на одредени 
закони и правилници кои што ги третираат прашањата 
од суштинска важност за лицата со инвалидност; 

- Целосна анализа на домашната легислатива која 
се однесува на лицата со инвалидност преку обединето 
делување на владиниот сектор (претставници од над-
лежните министерствата и институциите) и невладини-
от сектор (национални инвалидски организации), со 
цел усогласување и хармонизација со законодавството 
на Европската Унија и подобрување на правата на ли-
цата со инвалидност;  

- Воспоставување меѓународна соработка  и разме-
на на искуства со државите во регионот. 

  

IV. Програмски активности на здруженија за борба 
против семејното насилство кои што ќе се финанси-

раат со средства во висина од 1.000.000 денари, сог-

ласно Правилникот за начинот и постапката за до-
делување на средства на здруженија за вршење на 

одредени работи од областа на социјална заштитa 
 
а)Појдовна основа 
 
Семејното насилство е глобален феномен кој се по-

јавува во најразлични облици во сите епохи на развојот 
на човечката цивилизација. Соодветна рамка за превен-
тивно делување и целисходен третман на последиците 

од семејно насилство може да се најде во меѓународни-
те конвенции и документи: Конвенција за човековите 
права; Конвенција за правата на детето; Конвенција за 
укинување на сите облици на дискриминација на жени-
те и др. Во националното законодавство: Законот за 
превенција, спречување и заштита од семејно насил-
ство (,,Службен весник на Република Македонија„„ бр. 
138/14); и Законот за социјална заштита („Службен 
весник на Република Македонија„„бр. 79/09, 36/11, 
51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13 187/13, 38/14, 44/14 и 
116/14). 

Интегрираните политики на национално ниво кон-

тинуирано се преземаат, сметано од 2008 година кога 

беше донесена првата Националната стратегија за заш-

тита од семејно насилство 2008-2011 година. Врз осно-

ва  на оцената  за постигнатото влијание од  имплемен-

тацијата на овој документ, како континуирана заложба 

на Владата на Република Македонија на ова поле, усво-

ена е Националната стратегија за спречување и зашти-

та од семејно насилство 2012-2015 година,  со пет стра-

тешки области,  и тоа: спречување, заштита, помош и 

поддршка на жртвите на семејно насилство; гонење на 

сторителите; мултисекторска соработка и подигнување 

на институционалните капацитети; следење и евалуа-

ција. 

Со цел  подобрување на превенцијата и заштитата 

од семејното насилство,  на 17 септември  2014 година, 

донесен  е Законот за превенција, спречување и зашти-

та од семејно насилство кој системски, сеопфатно и ко-

ординирано ќе ги уреди  и унапреди областите на делу-

вање во полето на семејното насилство.   

Потребата од донесување на нов системски Закон 

за превенцијата, спречувањето и заштита од семејно 

насилство, се наметнува од причина што е потребно 

националната правна рамка да се усогласи со совреме-

ните европски стандарди и добри практики на ова 

поле, како и со релевантните меѓународни документи и 

конвенции.  

Законот има за цел преземање на мерки насочени 

кон превенција и заштита на жртвите на семејно насил-

ство, почитување на основните човекови слободи и 

права, живот, личен интегритет, недискриминација и 

родова еднаквост, со должно внимание на сите надлеж-

ни институции, граѓани и невладини организации за 

интересите и потребите на жртвата. 

За успешна  имплементација на Законот за пре-

венција, спречување и заштита од семејно насилство и 

Националната стратегија за спречување и заштита од 

семејно насилство 2011-2015 година, ќе се преземат 

конкретни мерки и активности со цел подобрување на 

квалитетот на заштита со системски мерки во облас-

тите/домените на  превенција, интервенција, едукација, 

следење  и меѓусекторска координација, заради ефек-

тивно и ефикасно делување  за справување со семејно-

то насилство со обезбедување на единствен став и 

пристап. 

Со приментата на ваков  интегриран пристап  со си-

те клучни  актери  од владините институции и граѓан-

скиот сектор се воспоставува соодветен и сеопфатен 

систем за превенција и третман за заштита од семејно 

насилство. 



 Стр. 22 - Бр. 7                                                                                    16 јануари 2015 
 

б) Цел на програмата 
 
Програмата за  превенција, спречување и заштита  

од семејно насилство има за цел континуирано да се 
преземат активности за функционирање и надоградува-
ње   на веќе воспоставениот сеопфатен и ефикасен сис-
тем за превенција и третман за заштита  од семејно на-
силство во Република Македонија.  

Оваа програма е насочена кон  следните активности 
кои се насочени кон  спречување на појавата на семеј-
но насилство и тоа: 

- Промовирање на децентрализирани и стандарди-
зирани  услуги со  што ќе се  овозможи ефикасен и ед-
наков пристап за жртвите на семејно насилство; Овие 
услуги  да се базира на принципите на почитување на 
достоинството, приватноста и интегритетот на жртвите 
на семејно насилство; 

- Унапредување на системот на поддршка која ќе се 
обезбеди теренски и еднаков пристап  на услуги за сите 
жртви независно од нивното место на живеење, етнич-
ка или верска припадност. Оваа активност  има за цел 
развивање и спроведување на услугите за поддршка на 
жртвите на семејно насилство и  поддршка и поддршка 
на СОС- линија; 

- Едукација на професионални структури; 
- Унапредување на граѓанско - правниот систем на 

заштита; 
- Организирање на кампањи за заштита од семејно 

насилство. 
 
в) Финансиска рамка 
 
Согласно Законот за игрите на среќа и забавните 

игри (Службен весник на Република Македонија 
бр.24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14 и 139/14), 
средствата остварени по сите основи од приредувањето 
на игри на среќа и забавни игри се користат за финан-
сирање на здруженија на граѓани за борба против се-
мејното насилство.  

Средствата остварени по сите основи од приредува-
ње на игри на среќа и забавни игри кои ќе бидат наме-
нети за финансирање на здруженија на граѓани за бор-
ба против семејното насилство, ќе бидат распределени 
согласно Законот за социјална заштита („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11 , 51/11, 
166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14 и 
116/14) и Правилникот за  начинот и постапката за до-
делување на средства на здружение на граѓани за врше-
ње на одредени работи од областа на социјалната заш-
тита (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.79/09, 36/11 , 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 
187/13, 38/14, 44/14 и 116/14). 

 
V. Програмски активности на Црвениот крст на 

Република Македонија кои што ќе се финансираат  
со средства во износ од 6.000.000 денари, во рамките 
на  програмата за 2015 година ќе ги реализира следните 
активности: 

- Нормативна рамка за работа на Црвен крст на Ре-
публика Македонија е круцијален приоритет на нацио-
налното друштво, а новото уредување на законските 
одредби ќе придонесе кон зајакнато функционирање и 
поголема стабилност на организацијата на национално 
и локално ниво; 

- Спроведување на стратешките определби на орга-
низацијата на национално и локално ниво кои овозмо-
жуваат да се креираат програми за подобрување на 
здравјето на луѓето и унапредување на социјана интег-
рација на населението во заеднициите, како и унапре-
дување на системот за подготвеност и дејствување при 
катастрофи; 

- Примена на политики на Црвен крст на Република 
Македонија на локално ниво; 

- Примена на стандардите за брендирање кои ја 
имаат улогата на пропишани правила за изедначен об-
лик, големина, квалитет, контрола и начин на следење 
на примената на логото на Црвен крст на Република 
Македонија; 

- Заокружување на процесот на сертификација 

претставува можност од страна на Меѓународната фе-

дерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина 

да се даде потврда на националното друштво за пости-

гнато високо ниво на компетентност; 

- Надградба на капацитети на човечки ресурси пре-

ку користење на широк опсег на алатки за надградба на 

капацитетите за да се обезбедат сеопфатни услуги за 

ранливото население. Работејќи на планот за надградба 

на капацитетите на човечките ресурси, создавање нови 

квалитети, поуспешни наставни програми и привлеку-

вање на волонтери, Црвениот крст на Република Маке-

донија својата работа ќе ја насочи кон понатамошен 

развој и усовршување на предвидените содржини и ак-

тивности. Посебен акцент ќе биде ставен на натамош-

ното усовршување на вработените на Црвениот крст на 

Република Македонија; 

- За остварување на социјално – хуманитарните ак-

тивности на Црвениот крст ќе се развиваат опертивни 

сојузи со владините институции граѓанскиот сектор, 

како и бизнис секторот во Република Македонија; 

- Организирање на традиционалните социјално – 

хуманитарни активности со цел намалување на ранли-

воста на населението; 

- Воспоставување на пунктови за ефективно приби-

рање, дистрибуирање и менаџирање на употреблива 

облека; 
- Психо – социјална поддршка на ранливите групи 

на населението во соработка со владините институции, 
граѓанскиот и корпоративниот сектор; 

- Борба против трговија со луѓе преку имплемента-

ција на превентивни активности (организација на еду-
кативни тренинзи и работилници); 

- Превенција од сексуална злоупотреба и педофи-
лија; 

- Здравствено – превентивна дејност ќе биде насо-
чена кон подобрување на здравствената состојба на 
најранливите групи односно превенција на ХИВ тран-

смисија, подобрување на контролата на туберкулозата 
на локално ниво, зравствената грижа на стари и изне-
моштени лица и намалувањето на влијанието на кли-
матските промени врз здравјето на човекот; 

- Редуцирање на ризиците во секојдневните несреќи 
преку прва помош односно едукација, зајакнување на 
постојните материјални и човечки капацитети во обез-

бедување на ефикасни и квалитетни услуги, спроведу-
вање на курсеви по прва помош за кандидати за возачи, 
за работни организации и др.); 
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- Спроведување на програмата за организирање и 

унапредување на крводарителството; 

- Волонтерите како лидери во зајакнување на капа-

цитетите на локалната заедница и општеството (орга-

низираат настани, учествуваат во собирање на сред-

ства, обезбедуваат техничка поддршка, обезбедуваат 

ресурси и логистичка поддршка, имплементираат и 

развиваат програми, промотивни настани и др.); 

- Мобилизирање фондови за подобрување на фи-

нансиската стабилност и самостојност; 

- Унапредување на системот на внатрешна и надво-

решна комуникација на Црвен крст на Република Ма-

кедонија; 

- Унапредување и воспоставување на партнерски 

сојузи; 

- Проектна работа и иницијативи за унапредување 

на програмски активности на локално ниво; 

- Воспоставување на ефикасен систем за монито-

ринг и евалуација; 

- Информирање - Црвениот крст на Република Ма-

кедонија заедно со своите општински организации про-

должува да создава нови критериуми, преку голем број 

на разновидни информации за Црвениот крст наменети 

за различни категории на посетители. Неделните изда-

нија на електронскиот весник на Црвениот крст - ИН-

ФО претставуваат пример на успешна алатка за инфор-

мирање на нашите волонтери, партнери, соработници и 

поддржувачи за активностите кои ги реализираме на 

локално, национално и меѓународно ниво; 

- Црвениот крст на Република Македонија во рам-

ките на својата издавачка дејност редовно издава про-

мотивни материјали за дисеминирање на своите актив-

ности – во текот на 2015 година редовно ќе се публику-

ваат специјализирани едукативни материјали во вид на 

брошури, флаери, постери, прирачници, доплатни мар-

ки и друг вид на изданија; 

- Меѓународна соработка - Ефикасното работење 

наложува обезбедување на меѓународна програмска 

поддршка за имплементација на активностите на наци-

оналното друштво. Во изминатите години, Црвениот 

крст на Република Македонија, како членка на Меѓуна-

родното Движење на Црвениот крст и Црвена полуме-

сечина гради партнерски односи, обезбедува фондови 

и разменува искуства со голем број на национални 

друштва на Црвен крст и Црвена полумесечина, Меѓу-

народната Федерација на Црвен крст и Црвена полуме-

сечина и Меѓународниот Комитет на Црвен крст. 

Плодната соработка се остварува и со агенциите на 

Обединетите Нации, Европската Унија и други  меѓу-

народни организации. 

 

VI. Средства за финансирање на Програмата 

 

Во Буџетот на Република Македонија за 2015 го-

дина, во рамките на разделот 150.01- Министерство за 

труд и социјална политика, Програма 1, Потпрограма 

10-Администрација, на расходна ставка 463-Трансфери 

до невладини организации, планирани се средства во 

износ од 66.000.000 денари, наменети за финансирање 

на националните инвалидски организации, нивните 

здруженија и нивната асоцијација, на Националното 

координативно тело за еднакви права на лицата со ин-

валидност,  на здруженија за борба против семејното 

насилство и за Црвениот Крст на Република Македо-

нија. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр.10-227/1  

13 јануари 2015 година Министер, 

Скопје Диме Спасов, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 

125. 

Врз основа на член 10-н став (2) од Законот за упот-

ребата на македонскиот јазик („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 5/98, 89/08, 116/10 и 187/13), 

министерот за култура, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА   

ЛЕКТОРСКАТА ЛИЦЕНЦА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на лекторската лиценца. 

 

Член 2 

На кандидатот кој го положил испитот за добивање 

на лекторска лиценца му се издава лиценца на образец 

кој се печати на тврда хартија во бела боја со А4 фор-

мат. 

Лиценцата од став 1 на овој член содржи: натпис: 

„РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА 

КУЛТУРА“; законски основ за издавање на лиценцата, 

наслов: „ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА“, број на лиценцата; 

име, татково име и презиме на носителот на лиценцата; 

година и место на раѓање; податоци за стручната под-

готовка на носителот на лиценцата; датум на дипломи-

рањето и назив на Универзитетот на кој дипломирал; 

ден, месец и година кога носителот на лиценцата го по-

ложил испитот за добивање на лекторска лиценца и се 

стекнал со право за лекторирање; број и датум на изда-

вање на лиценцата и име и презиме и потпис на минис-

терот за култура и место за печат. 

Образецот на лекторската лиценца е даден во при-

лог и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 55 -324/1  

12 јануари 2015 година Министер за култура, 

Скопје     д-р Елизабета Канческа Милевска, с.р. 
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126. 
Врз основа на член 10-б став (2) од Законот за упот-

ребата на македонскиот јазик („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 5/98, 89/08, 116/10 и 187/13), 

министерот за култура, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ 

ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува Програмата за по-

лагање на испитот за добивање на лекторска лиценца 

(во натамошниот текст: Програмата). 

  

Член 2 

Испитот за добивање на лекторска лиценца се пола-

га според Програмата, која е дадена во прилог и е сос-

тавен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за полагање лектор-

ски испит („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 41/98). 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

   Бр. 55 -324/2  

12 јануари 2015 година Министер за култура, 

         Скопје     д-р Елизабета Канческа Милевска, с.р. 

 

 

Прилог 

 

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА 

ДОБИВАЊЕ НА ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА 

 

Карактеристики на фонетскиот и на фонолошкиот 

систем на современиот македонски јазик. Врската по-

меѓу фонетските и значенските единици. Преглед на 

фонемите во македонскиот јазик и нивната алофонија. 

Слог, структура на слогот. Акцент, акцентски це-

лости.  

Правопис и правоговор. Односот меѓу правописот и 

правоговорот. Правопис на гласовите, правописните 

правила на македонскиот стандарден јазик во однос на: 

гласовните промени, употребата на големата буква, 

слеаното и разделеното пишување на зборовите, упот-

ребата на правописните и интерпункциските знаци, 

скратувањето на зборовите и значењето на скратени-

ците, делењето на зборовите на слогови. 

Морфологија. Основните поими во морфологијата 

(морфа, аломорфа, морфема, збороформа). Лексичко и 

граматичко значење на зборовите. Зборовните групи и 

нивните граматички карактеристики. Граматичките ка-

тегории на одделните зборовни групи. Именки. За-

менки. Придавки. Броеви. Прилози. Глаголи. Посебен 

осврт кон глаголот. Прости и сложени глаголски 

форми. Нелични глаголски форми. Неменливи збо-

рови: предлози, сврзници, честички, извици, модални 

зборови.  

Зборообразување. Основни поими во зборообразу-

вањето. Основни начини на зборообразување. Зборооб-

разување и формообразување. Поим за мотивиран 

збор. Зборообразувачки тип и зборообразувачка кате-

горија. Класификација на дериватите. Зборообразување 

на именките, на придавките, на глаголите и на прило-

зите (суфиксно, префиксно, префиксно-суфиксно, со 

сложување). 

Лексикологија. Семантички односи меѓу лексеми-

те (синонимија, антонимија, хомонимија, паронимија). 

Лексиката на македонскиот јазик според: потеклото, 

сферата на употреба, процесот на обновување, експре-

сивно-стилистичка гледна точка. Лексикографија. Ви-

дови речници: толковни, двојазични, терминолошки, 

дијалектолошки, на странски зборови, на симболи, на 

синоними, антоними и сл. Македонска лексикографија 

(изданија на речници во Македонија). 

Фразеологизмите во македонскиот јазик.  

Од морфологијата кон синтаксата. Синтаксички 

средства: интонација, конотација, конкретни показа-

тели. Синтаксички односи. Синтаксички единици 

(именска група, реченица, сложена реченица). Катего-

рии на именската група: род, број, определеност, завис-

ност, обраќање. 

Поим за реченицата како синтаксичка единица. Мо-

дална и граматичка структура на реченицата. Видови 

реченици според модалната функција. Реченични чле-

нови (подмет, прирок, предмет, прилошка определба, 

атрибут, апозиција). Сложена реченица. Паратакса и 

хипотакса: синдетон и асиндетон. Класификација на 

сложените реченици. 
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Стилистиката и јазичната култура. Спецификите 

на нормата на современиот македонски јазик на сите 

рамништа. Правописната и правоговорната норма како 

појдовен критериум за квалитетен јазичен израз. Стан-

дарднојазичната норма и јазичниот узус. Стилската 

вредност и изразните можности на лексичките слоеви и 

на фразеолошките изрази. Јазичното наследство како 

цивилизациска придобивка. Раслојувањето на јазикот. 

Фигуративноста во јазикот. Функционалностилска ди-

ференцијација на јазикот. Функционалните стилови и 

степенот на службеност во комуникацијата. Факторот 

на традицијата во оформувањето и статусот на одделни 

функционални стилови. Узус, норма, кодификација. 

Стандард и супстандард.  

Принципи на лекторирањето. Местото на лектори-

рањето во подготвувањето на текстот. Авторска слобо-

да во лектурата. Дискреционо право на лекторот.  

Збороредот-граматички или стилистички услове-

на категорија. Функционалните стилови и збороре-

дот. Туѓото влијание во збороредот. Актуелни проб-

леми на конгренцијата на синтагматско и на рече-

нично рамниште. Нормата и интерпункцијата. За-

конски акти за употреба на македонскиот стандар-

ден јазик. 
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Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Законот 

за здравственото 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, 50/2010, 

156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112 и 113/2014), 

Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 4 декември 

2014 година, донесе 

 

ОДЛУКA 

ЗА УТВРДУВАЊЕ  НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ 

КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА  ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар 

на  Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

 

Член 2 

Референтни цени се утврдуваат на следните лекови: 

  
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

127. 
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       Бр. 02-20500/1                                                                   Управен одбор 

9 декември 2014 година                                                            Претседател, 

           Скопје                                                                   Елена Трпковска, с.р. 
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АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА 
И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН 
ПРОСТОР И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД 
ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ 

128. 
Врз основа на член 17 од Одлуката за зголемување 

на основната главнина на Акционерското друштво за 
изградба и стопанисување со станбен простор и со де-
ловен простор од значење за Републиката-Скопје, со 
влогови преку издавање на нови акции од втора емиси-
ја по пат на приватна понуда бр. 42-11277/1 од 
23.12.2014 година на Владата на Република Македо-
нија, во својство на Собрание на Акционерското друш-
тво, Одборот на Директори на Акционерското друштво 
за изградба и стопанисување со станбен простор и со 
деловен простор од значење за Републиката, на својот 
24-ти вонреден состанок, одржан на 31.12.2014 година 
го утврди пречистениот текст на Статутот на Акцио-
нерското друштво за изградба и стопанисување со 
станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката-Скопје.  

Пречистениот текст на Статутот на Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен прос-
тор и со деловен простор од значење за Републиката-
Скопје ги опфаќа Статутот на  Акционерското друштво 
за изградба и стопанисување со станбен простор и со 
деловен простор од значење за Републиката бр. 51-
6246/3 од 5.4.2011 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 50/2011), Одлуката за изменува-
ње на Статутот на Акционерското друштво за изградба 
и стопанисување со станбен простор и со деловен 
простор од значење за Републиката бр. 51-3245/1 од 
19.5.2011 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 75/2011), Одлуката за изменување на 
Статутот на  Акционерското друштво за изградба и 
стопанисување со станбен простор и со деловен прос-
тор од значење за Републиката бр. 41-5615/1 од 
20.8.2013 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.119/2013) и Одлуката за зголемување на 
основната главнина на Акционерското друштво за из-
градба и стопанисување со станбен простор и со дело-
вен простор од значење за Републиката-Скопје бр.42-
11277/1 од 23.12.2014 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.192 од 2014 година). 
 

С Т А Т У Т 
НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТО-
ПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛО-

ВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА  
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Предмет и основање 

 
Член 1 

Со овој Статут се уредуваат: фирмата и седиштето 
на друштвото; заштитниот знак, печатот и штембилот; 
предметот на работење на друштвото; износот на ос-
новната главнина; номиналната вредност на акциите, 
бројот на акциите, правата и ограничувањата на акцио-
нерите, обврските, ограничувањата и погодностите; 
предностите што за себе ги задржува основачот, поста-

пката за свикување и одржување на собранието; фир-
мата, седиштето, ЕМБС на основачот; видот, составот 
и начинот на избор на органот на управување и негова-
та надлежност; внатрешната организација; формата и 
начинот на објавувањата што ги врши Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен прос-
тор и со деловен простор од значење за Републиката 
(во натамошниот текст: Друштвото); како и други пра-
шања што се од значење за Друштвото. 

 
Член 2 

Друштвото се основа согласно Законот за тран-
сформација на Јавното претпријатие за стопанисување 
со станбен и деловен простор на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
105/09). 

Друштвото претставува правен следбеник на Јавно-
то претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија во поглед на имотот, 
средствата, вработените, правата и обврските поврзани 
со дејноста за изградба и стопанисување со станбен 
простор и со деловен простор од значење за Републи-
ката, согласно членот 5 од Законот за трансформација 
на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија.  

 
Член 3 

Во име на основачот, Владата на Република Маке-
донија ги презема без јавен повик сите акции и потпи-
шува изјава-симултано основање. 

 
Фирма и седиште 

 
Член 4 

Друштвото работи и учествува во правниот промет 
под фирма: Акционерско друштво за изградба и стопа-
нисување со станбен простор и со деловен простор од 
значење за Републиката-Скопје. 

Скратен назив на фирмата е: АД за изградба и сто-
панисување со станбен простор и со деловен простор 
од значење за Републиката – Скопје. 

Во меѓународниот правен промет Друштвото ќе го 
употребува називот: Joint stock company for construction 
and management of residential properties and commercial 
properties with significance for Republic of Macedonia – 
Skopje. 

 
Член 5 

Седиштето на Друштвото е на улица „Орце Нико-
лов“ бр.138, Скопје. 

 
Член 6 

Друштвото има печат, штембил и заштитен знак. 
Формата на печатот, штембилот и заштитниот знак 

се утврдуваат со посебен акт на Одборот на директори. 
 

Предмет на работење 
 

Член 7 
Предмет на работење на друштвото се дејностите 

што се однесуваат на изградба и стопанисување со 
станбениот простор и со деловниот простор од значење 
за Републиката и тоа особено : 

1) Подобрување на условите за стопанисување во 
постојните станбени згради и станови;  

2) утврдување на висина на закупот, склучување на 
договори за закуп на станбен простор и за деловен 
простор од значење за Републиката;  

3) стопанисување со станбен простор и со деловен 
простор од значење за Републиката;  
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4) водење на единствена евиденција на станбениот 
простор и на деловниот простор од значење за Репуб-
ликата;  

5) поттикнување на развојот и изградбата на ин-
фраструктурата за домување; 

6) изградба, реновирање и одржување на станови за 
непрофитно домување; 

7) изградба и продажба на станови и деловен прос-
тор за пазар; 

8) инвестиционо и тековно одржување на станбени-
от и деловниот простор;  

9) организирање и изградба на станбен и деловен 
простор каде што инвеститор е Република Македонија; 

10) ја реализира Годишната програма за изградба и 
одржување на станбениот простор во сопственост на 
Република Македонија, на Владата на Република Маке-
донија со која се утврдува особено: изградба на стано-
ви за лица во социјален ризик и други ранливи групи; 
изградба на станбен и деловен простор наменет за про-
дажба; стопанисување со станбен и деловен простор; 
инвестиционо и тековно одржување на станбен и дело-
вен простор, подобрување на условите на домувањето 
во постојните станбени згради и станови; утврдување 
на висината на закупот и политиката на склучување на 
договори за закуп на станбен и деловен простор; воде-
ње на единствена евиденција на станбен и деловен 
простор со кој стопанисува и организирање и изградба 
на станбен и деловен простор каде што инвеститор е 
Република Македонија; 

11) работи околу уредување и подготвување на гра-
дежно земјиште за градба и поместување на постојните 
објекти; санациски работи; организација на изградба на 
станбени објекти; инсталации; надзор при изградба и 
слично, уредување и одржување на улици и сообраќај-
ници, уредување и одржување на паркови, зелени и 
рекреациони површини; комерцијални работи во оства-
рување на функцијата во прометот на стоки и услуги. 

Друштвото врши стручно технички работи соглас-
но Програмите за  уредување на градежното земјиште, 
врз основа на договор склучен со единица на локалната 
самоуправа. 

Во Централниот регистар на Република Македо-
нија, се впишува Општата клаузула за бизнис, односно 
во рамките на своето работење во внатрешно-трговски-
от промет и во надворешно-трговскиот промет Друш-
твото ќе ги извршува сите дејности кои не се забранети 
со закон освен оние за кои е потребна посебна соглас-
ност, дозвола или друг акт на државен или друг надле-
жен орган.  

Приоритетна дејност на друштвото е: 
- 68.20 Издавање и управување со  сопствен недви-

жен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг). 
 

II. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 
 

Износ на основната главнина 
 

Член 8 
Основната главнина на друштвото при основањето 

утврдена со проценката од независен проценител изне-
сува 46.357.487 евра, односно 2.851.402.668,00 денари 
според средниот курс на Народната Банка на Републи-
ка Македонија објавен на денот пред усвојувањето на 
Статутот. 

Со Одлука за зголемување на основната главнина 
на Акционерското друштво за изградба и стопанисува-
ње со станбен простор и со деловен простор од значе-
ње за Републиката – Скопје, со влогови преку издавање 
на нови акции од втора емисија по пат на приватна по-
нуда бр. 42-11277/1 од 23.12.2014 година, донесена од 

на Владата на Република Македонија, во својство на 
Собрание на друштвото, основната главнина на друш-
твото е зголемена за 324.502,50 евра, односно 
19.963.783,20 денари според средниот курс на Народ-
ната Банка на Република Македонија објавен на денот 
пред усвојувањето на Одлуката бр.42-11277/1 од 
23.12.2014 година и изнесува 46.681.989,50 евра. 

 
Акција 

 
Член 9 

Основната главнина на Друштвото е распоредена 
на 10.070 обични акции кои ги поседува акционерот – 
Република Македонија, со номинална вредност од 
4.635,75 евра за една акција односно 285.196.90 денари, 
според средниот курс на Народната банка на Републи-
ка Македонија објавен на денот пред усвојувањето на 
Одлуката за зголемување на основната главнина на Ак-
ционерското друштво за изградба и стопанисување со 
станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката-Скопје бр.42-11277/1 од 23.12.2014 го-
дина. 

Сите права поврзани со акциите се уредуваат со од-
лука на Собранието на Друштвото. 

 
III. ФИРМА, СЕДИШТЕ И ЕМБС НА ОСНОВАЧОТ 

 
Член 10 

Фирмата на основачот е: Влада на Република Маке-
донија. 

Седиштето на основачот е во Скопје на ул.„Илин-
денска“ б.б. ЕМБС е 4064674. 

 
IV. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ 

 
Член 11 

Основачот не задржува посебни предности за себе. 
 

V. ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 12 
Органи на Друштвото се: 
- Собрание и 
- Одбор на директори. 
 

VI. СОБРАНИЕ 
 

Член 13 
Правата и обврските на Собранието на Друштвото 

ги врши Владата на Република Македонија. 
 

Член 14 
Собранието на Друштвото се свикува под услови и 

случаи определени со Законот за трговските друштва. 
Годишното собрание мора да се свика најдоцна три 

месеца по составувањето на годишната сметка, на фи-
нансиските извештаи и на годишниот извештај за рабо-
тата на Друштвото во претходната деловна година, а не 
подоцна од шест месеци од завршувањето на календар-
ската година или 14 месеца од одржувањето на послед-
ното годишно собрание. 

Собрание на Друштвото може да се свика и во вре-
мето меѓу две годишни собранија, во случаи предвиде-
ни со Законот за трговските друштва. 

 
Надлежности на собранието 

 
Член 15 

Собранието одлучува само за прашањата изречно 
определени со закон и со овој статут, а особено за:  

- донесување и измени на статутот на Друштвото; 
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- одобрување на годишната сметка, на финансиски-
те извештаи и на годишниот извештај за работата на 
Друштвото во претходната деловна година и одлучува-
ње за распределбата на добивката; 

- избор и отповикување на членовите на Одборот на 
директори; 

- одобрување на работата и на водењето на работе-
њето со Друштвото на членовите на Одборот на дирек-
тори; 

- одобрување на менаџерскиот договор што се склу-
чува помеѓу Друштвото и член на Одборот на дирек-
тори; 

- промена на правата врзани за одделни родови и 
класи акции; 

- зголемување и намалување на основната главнина 
на Друштвото; 

- издавање акции и други хартии од вредност; 
- назначување овластен ревизор за ревизија на го-

дишната сметка и на финансиските извештаи; 
- преобразба на друштвото во друга форма на 

Друштво, како и за статусните промени на Друштвото; 
- одлучување за покривање на загубите на Друш-

твото и  
- престанување на Друштвото. 
 

VII. УПРАВУВАЊЕ СО ДРУШТВОТО 
 

Член 16 
Управувањето со Друштвото е организирано спо-

ред едностепен систем, при што орган на управување 
на Друштвото е Одбор на директори. 

За членови на првиот Одбор на директори се назна-
чуваат: 

1. Цветко Грозданов, 
2. Тони Димитриоски,  
3. Драган Настески, 
4. Решат Менга,   
5. Шукри Лимани. 

 
Состав и начинот на избор на членови на Одборот 

на директори 
 

Член 17 
Одборот на директори е составен од 5(пет) члена, 

од кои 1(еден) извршен и 4 (четири) неизвршни чле-
нови, при што 1(еден) од неизвршните членови е неза-
висен член. 

Членовите на Одборот на директори се избираат за 
време од 4 години со право на реизбор. 

Собранието ги избира членовите на Одборот на ди-
ректори со мнозинство гласови од вкупниот број гла-
сови.  

При изборот на членовите на Одборот на директори 
се назначува коj член се избира како независeн член на 
Одборот на директори. Независниот член на Одборот 
на директори се избира од редот на неизвршните чле-
нови на Одборот на директори. 

Од избраните членови Одборот на директори назна-
чува извршен член на Одборот на директори, со мно-
зинство гласови од вкупниот број членови на Одборот 
на директори. 

Извршниот член на Одборот на директори го носи 
називот Генерален директор. 

Неизвршен член на Одборот на директори не може 
да биде избран во повеќе од пет Одбори на директори 
како неизвршен член, како ни во повеќе од пет надзор-
ни одбори на акционерски друштва со седиште во Ре-
публика Македонија. 

Извршниот член на Одборот на директори не може 
да биде избран за извршен член, односно член на упра-
вен одбор во други акционерски друштва со седиште 
во Република Македонија, но може да биде избран за 
неизвршен член, како и за член на надзорен одбор нај-
многу во пет други акционерски друштва со седиште 
во Република Македонија. 

 
Претседател на одборот  

на директори 
 

Член 18 
Одборот на директори, од редот на своите неиз-

вршни членови, со мнозинство гласови од вкупниот 
број на членови на одборот на директори, избира прет-
седател на одборот. 

Одборот на директори може да го разреши претсе-
дателот во кое било време и да избере нов претседател.  

Претседателот на одборот на директори ги свикува 
и претседава со состаноците, одговорен е за водењето 
евиденција за состаноците и организирањето на други-
те начини (форми) на работа и одлучување на одборот 
на директори. 

Ако претседателот од кои и да е причини не е во 
можност да ја врши функцијата претседател или ако е 
отсутен, со состаноците на Одборот на директори прет-
седава друг неизвршен член, со мнозинство гласови на 
присутните членови на одборот на директори. 

 
Права и обврски на членовите на Одборот  

на директори 
 

Член 19 
Членовите на Одборот на директори, во согласност 

со нивната положба имаат исти права и обврски, без 
оглед на тоа како се распределени правата и обврските 
меѓу нив во органот. Работите ги вршат според овлас-
тувањата определени со закон и според работите што 
им се доверени со закон и со овој Статут. 

Одборот на директори на својот конститутивен сос-
танок донесува Деловник за работа. 

 
Член 20 

Правата и обврските на извршниот член на Одборот 
на директори, покрај правата и обврските определени 
со закон, може да се определат со Договор за уредува-
ње на односите меѓу Друштвото и извршниот член на 
Одборот на директори (Менаџерски договор). 

Договорот од став 1 од овој член со извршниот 
член, од името на Друштвото го склучуваат неиз-
вршните членови на Одборот на директори, а го потпи-
шува претседателот на Одборот на директори по прет-
ходно добиена согласност од Владата на Република 
Македонија, во својство на собрание на друштвото. 

 
Овластувања и надлежност на  

Одборот на директори 
 

Член 21 
Одборот на директори во рамките на овластувањата 

определени со законот и статутот и овластувањата што 
изречно му се дадени од Собранието, управува со 
Друштвото. Одборот на директори има најшироки ов-
ластувања во управувањето со Друштвото во рамките 
на предметот на работењето на Друштвото и во деј-
ствувањето во сите околности од името на Друштвото, 
со исклучок на овластувањата што изречно им се даде-
ни на неизвршните членови на Одборот на директори. 
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Член 22 
Одборот на директори во рамките на својата над-

лежност, ги врши следните работи: 
- ја утврдува деловната политика; 
- донесува Програма за работа и развоен план на 

Друштвото, Годишен оперативен план за работа, Годи-
шен финансиски план, Годишен план за јавни набавки, 
Програма за инвестициони вложувања; 

- поднесува тримесечни извештаи кои содржат по-
казатели за финансиското работење на Друштвото до 
Собранието на Друштвото; 

- го усвојува елаборатот за попис на средствата, по-
барувањата, и обврските на Друштвото; 

- усвојува годишна сметка, годишни финансиски 
извештаи и годишен извештај за работењето на Друш-
твото по истекот на деловната година; 

- одлучува за расходување и оттуѓување на основни 
средства; 

- поднесува предлог за изменување и дополнување 
на Статутот; 

- одобрува склучување на договори од поголемо 
значење и со подолг период на траење кои не се опфа-
тени со планот за јавни набавки;  

- донесува одлука за употреба на посебната резерва 
заради покривање на загубата на Друштвото; 

- одлучува за вршење отпис на средствата, побару-
вањата и обврските, 

- одлучува за склучување на колективниот договор; 
- одлучува за внатрешната организација и система-

тизација на работните места; 
- одлучува за назначување на лица со посебни ов-

ластувања и одговорности (раководни лица кои го вр-
шат секојдневното водење на работењето на Друш-
твото); 

- ги донесува општите акти на Друштвото;  
- на барање на Собранието на Друштвото  подгот-

вува општи акти и одлуки, чие донесување е во негова 
надлежност; 

- одлучува за разрешување на работниците со по-
себни овластувања и одговорности (раководни лица); 

- се грижи и презема потребни дејствија за испол-
нување на со Закон пропишаните обврски на Друш-
твото; 

- формира комисии од редот на членовите на Одбо-
рот на директори и од други лица; 

- одлучува за издавање под закуп на основните 
средства на Друштвото, 

- одлучува за барање од надлежен орган и институ-
ции; 

- ги определува овластените потписници на Друш-
твото; 

- ги утврдува цените на услугите на Друштвото со 
писмена одлука; 

- врши и други работи кои не се во надлежност на 
Собранието на Друштвото; 

- одлучува во втор степен по приговори на работни-
ци за правата, обврските и одговорностите на работни-
ците од работниот однос; 

- одлучува за технолошки, економски, организацио-
ни и слични промени и за отказ на договорот за врабо-
тување од деловни причини и 

- одлучува и за други работи кои со закон, овој ста-
тут, колективен договор и други акти се ставени во не-
гова надлежност.  

 
Овластување на извршниот член 

 
Член 23 

Генералниот директор го води работењето на 
Друштвото и има најшироки овластувања да ги врши 
работите поврзани со раководењето, спроведувањето 
на одлуките на Одборот на директори и вршење на те-

ковните активности на Друштвото и да дејствува во си-
те околности во име на Друштвото, со исклучок на ов-
ластувањата што со закон изречно им се дадени на Од-
борот на директори. 

Генералниот директор го претставува и застапува 
Друштвото во односите со трети лица. 

Генералниот директор може да даде овластување на 
други лица за застапување на Друштвото. 

 
Член 24 

Во остварувањето на своите овластувања, Генерал-
ниот директор ќе ги извршува следниве активности: 

- предлага и спроведува деловна политика на друш-
твото; 

- предлага програми и планови на Друштвото и се 
грижи за нивно  спроведување; 

- му поднесува на одборот на директори најмалку 
еднаш во три месеци извештај  за работењето на Друш-
твото, а по истекот на деловната година и годишна 
сметка, годишни финансиски извештаи и годишен из-
вештај за работењето на Друштвото; 

- раководи со деловниот процес и активностите, 
непосредно и преку  раководните работници на Орга-
низационите единици; 

- ги извршува одлуките на Одборот на директори и 
на Собранието на Друштвото; 

- дава предлози за утврдување на внатрешната орга-
низација на Друштвото; 

- до Oдборот на директори доставува предлози по 
кои расправа и одлучува Собранието; 

- одлучува по однос на вработувањето, распореду-
вање и престанување на работниот однос во согласност 
со закон и другите прописи на Друштвото; 

- одлучува за правата и обврските од работен однос, 
прекршување на работната дисциплина, неисполнува-
ње на работните задачи и обврските на вработените за 
извршување на одредените задачи во согласност со за-
кон и другите прописи на Друштвото; изрекува дис-
циплински мерки; 

- склучува договори со трети лица и 
- врши и други работи определени со закон, овој 

Статут и другите акти на Друштвото. 
 

Овластување на неизвршните членови во вршење 
на надзор 

 
Член 25 

Неизвршните членови вршат надзор над работење-
то од страна на извршниот член. 

Неизвршните членови имаат право да вршат увид и 
да ги проверуваат книгите и документите на друш-
твото, како и имотот, особено благајната на друштвото 
и хартиите од вредност и стока.  

Неизвршните членови за вршење одделни стручни 
работи од надзорот можат да задолжат кое било врабо-
тено лице во друштвото или друго стручно лице. 

 
Овластувања коишто не можат да се пренесат врз 

извршниот член 
 

Член 26 
Одборот на директори не може да ги пренесе соп-

ствените овластувања на извршниот член кога се одлу-
чува за: 

- затворање (престанување) или пренос на друштво 
или на негов дел што учествува со над 10% во прихо-
дот на Друштвото; 

- намалување или проширување на предметот на 
работење на Друштвото; 
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- суштествени внатрешни организациони промени 
на Друштвото што се определуваат со акт на Друшт-
вото; 

- воспоставување долгорочна соработка со други 
Друштва од суштествено значење за друштвото или 
нејзино прекинување; 

- основање и престанување на трговско друштво 
што учествува со над една десеттина во основната 
главнина на Друштвото и 

- основање и престанување на подружници на 
Друштвото.  

 
Свикување, учество, одлучување и евиденција на 

состаноци на Одборот на директори 
  

Член 27 
Одборот на директори работи и одлучува на соста-

ноци. 
Одборот на директори може да работи и да одлучу-

ва ако на состанокот се присутни најмалку половина од 
сите негови членови.  

Одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од 
утврдениот кворум од ставот 2 од овој член. 

Гласот на претседателот на Одборот на директори, 
а во негово отсуство на претседавачот кој го заменува, 
е одлучувачки во случај на поделба на гласовите. 

 
Член 28 

Одборот на директори одржува состанок ако тоа го 
налага извршувањето на работите во рамките на него-
вите надлежности. 

Секој член на Одборот на директори, со барање 
поднесено во писмена форма, може со наведување на 
причините и целта да бара од Претседателот на Одбо-
рот на директори да свика состанок на Одборот на ди-
ректори. 

Ако членот кој барал свикување на состанок добие 
поддршка од најмалку една третина од членовите на 
Одборот на директори за свикување состанок, Претсе-
дателот на Одборот на директори мора да свика соста-
нок во рок од 15 дена од денот кога е поднесено бара-
њето. 

Свикувањето на состанокот се врши со известување 
до сите членови на Одборот на директори, во коешто 
се наведуваат причините, времето и местото на одржу-
вањето на состанокот. 

Одборот на директори, во текот на годината, задол-
жително одржува најмалку четири редовни состаноци 
и тоа на секои три месеца, при што еден од нив мора 
задолжително да се одржи во рок од еден месец пред 
одржувањето на годишното собрание. 

                                 
Комисии 

 
Член 29 

Одборот на директори може да формира постојани 
и повремени комисии составени од членови на одборот 
на директори, вработените во друштвото, како и други 
лица.   

Комисиите одлучуваат за прашања што се во нивна 
надлежност, согласно актите на Друштвото, извршува-
ат определени задачи и утврдуваат определени сос-
тојби, согласно актите за нивно формирање. Комисии-
те не можат да одлучуваат за прашања што се во над-
лежност на Одборот на директори, ниту можат да им се 
пренесат нивните права и обврски. 

Комисиите имаат претседател, членови и заменици. 
Вкупниот број на членовите на комисијата треба да е 
секогаш непарен.  

Комисиите работат во полн состав или со присус-
тво на мнозинството од вкупниот број на членовите на 
комисијата, што се определува во актите со кои се фор-
мира комисијата. 

Составот и начинот на работењето на комисиите 
поблиску се уредуваат со акт на Друштвото. 

Сите активности на комисиите подлежат на одобре-
ние од страна на Одборот на директори. 

 
Права на членовите на Одборот  

на директори 
 

Член 30 
Извршниот член на Одборот на директори има пра-

во на плата, односно месечен надомест, право на оси-
гурување на живот и друг вид осигурување, надомест 
на патни и на други трошоци и други права, согласно 
Законот за трговските друштва. 

Собранието со одлука го определува месечниот па-
ушал или паушалот по состанок на неизвршните чле-
нови на Одборот на директори. Неизвршните членови  
имаат право и на надомест на сите други трошоци (пат-
ни и други трошоци), право на осигурување на живот и 
друг вид осигурување, како и други права што се пов-
рзани со вршењето на нивната функција (користење ра-
ботни простории, потребни средства за работа и 
друго).  

 
VIII. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА  

И ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА 
 

Член 31 
Распределбата на добивката на Друштвото се врши 

врз основа на одлука на Собранието на Друштвото на 
предлог на Одборот на директори, а во согласност со 
Годишната сметка на Друштвото. 

Собранието на Друштвото на предлог на Одборот 
на директори може да одлучи добивката да не се дели 
во определената година и истата да се определи за ин-
вестиции, развој и други намени за друштвото. 

 
Член 32 

Доколку Друштвото со Годишната сметка покаже 
загуба, Собранието на Друштвото одлучува за покри-
вање на загубата. 

Одлуката за покривање на загубата, Собранието на 
Друштвото ја донесува на предлог на Oдборот на ди-
ректори во кој се содржани причините за настанување-
то на загубата и предлог за начинот на нејзиното пок-
ривање. 

 
IX. РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 33 

Во Друштвото се формира задолжителна општа ре-
зерва (општ резервен фонд) и посебна резерва. 

Друштвото има задолжителна општа резерва како 
општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќа-
ње на нето добивката. 

Оваа резерва се пресметува и издвојува во износ од 
5% од нето добивката, се додека резервите на Друш-
твото не достигнат износ кој што е еднаков на една де-
сеттина од основната главнина. Ако така создадената 
резерва се намали, мора да се надополни на ист начин. 



16 јануари 2015  Бр. 7 - Стр. 111 

 
 

Додека општата резерва не го надмине определени-
от износ од став 2 на овој член, може да се применува 
само за покривање на загубите. 

Во Друштвото се создава посебна резерва заради 
покривање на загуба на друштвото. 

Член 34 
Во Друштвото се создава посебна резерва заради 

покривање на загуби или други издатоци: 
- осигурување од ризик на вработените,  
- отпремнина над одобрениот износ, 
- добротворни цели, помош и спонзорства на врабо-

тените. 
Средствата од став 1 се издвојуваат од општиот 

имот на Друштвото и тие не можат да се употребат за 
друга намена освен за намената за која се создадени. 

Средствата за посебните резерви се водат на посеб-
ни сметки, одвоено од другите сметки на Друштвото. 

Начинот на создавање и вложување, организаци-
јата, начинот на употреба, висината на средствата, пла-
нот и програмата за користење на средствата од посеб-
ните резерви се утврдува со акт на Собранието на 
Друштвото. 

 
X. ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА  

НА ДРУШТВОТО 
 

Член 35 
Друштвото предметот на работењето го врши преку 

Дирекција и подружници, како рганизациони делови на 
Друштвото.  

Со Акт на Одборот на директори поблиску се уре-
дува внатрешната организација и систематизација на 
работите кои се извршуваат во Друштвото. 

 
XI. УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ  

ВО ДРУШТВОТО 
 

Член 36 
Работните односи, платите и другите права од рабо-

тен однос се уредуваат со Законот за работни односи, 
Колективен договор, Закон за трговските друштва и 
другите општи акти кои ги донесува Одборот на дирек-
тори. 

 
XII. АКТИ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 37 

Овој Статут е основен акт на Друштвото. Сите дру-
ги акти на Друштвото треба да бидат во согласност со 
овој статут. 

Односите на Друштвото се уредуваат со овој ста-
тут, правилници, деловници на органите на Друштвото 
и други општи акти. 

Ако некоја одредба од друг акт на Друштвото не е 
во согласност со статутот, се применуваат одредбите 
од статутот. 

 
Член 38 

Актите на Друштвото влегуваат во сила со денот на 
донесувањето, освен ако со актот не е поинаку опреде-
лено. 

 
XIII. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊА  

НА АКТИТЕ   
 

Член 39 
Објавувањето на актите на Друштвото се врши на 

Огласната табла на Друштвото и по електронски пат. 

XIV. ДЕЛОВНА ТАЈНА 

 

Член 40 

Друштвото има право, одредени податоци со чие 

неконтролирано откривање може да биде нанесена 

штета на неговите деловни интереси, да ги прогласи за 

деловна тајна. 

Прогласувањето на податоците за деловна тајна се 

утврдува со акт кој го донесува Одборот на директори. 

Не може да се прогласи за деловна тајна податок, 

кој согласно закон и овој Статут не може да се прогла-

си за таен податок, или е пропишано дека е јавен пода-

ток, или постои обврска јавно да се објави. 

 

XV. ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНЦИЈА 

 

Член 41 

Членовите на Одборот на директори не смеат: 

- за своја или за туѓа сметка да вршат работи коиш-

то спаѓаат во предметот на работење на Друштвото; 
- да вршат друга дејност или активност во друго 

друштво, со ист или сличен предмет на работење, пла-
тена или неплатена, за сопствена сметка или за сметка 

на друго лице; 
- да бидат членови на орган на управување или 

член на надзорен одбор, односно контролор во друго 
друштво коешто има ист или сличен предмет на рабо-
тење како и Друштвото и 

- во просториите на Друштвото да врши работи за 
своја или туѓа сметка. 

 
XVI.  ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ 

 
Член 42 

Статутот се менува со одлука за измена на статутот.  
Одлуката за измена на статутот ја донесува Собра-

нието.  

Измената на статутот влегува во сила со денот на 
донесувањето на одлуката за измена на статутот, освен 
ако со одлуката не е определен друг датум на влегува-
ње во сила. 

 

Член 43 

Иницијатива за измена и дополнување на овој ста-

тут може да поднесе: 

- Одборот на директори и 

- Акционерот.  

Во иницијативата се образложуваат причините и 

потребите од измени или дополнувања на статутот. 

Иницијативата ја разгледува Одборот на директори 

и дава мислење, доколку тој не е подносител на иници-

јативата. 

Ако Одборот на директори ја прифати иницијати-

вата, формира комисија за изготвување на нацрт на из-

мените, при што дава насока за изработка. Предлогот 

на одлуката за измени на Статутот го утврдува Одбо-

рот на директори. 

Ако Одборот на директори не ја прифати иниција-

тивата, должен е на првата наредна седница да го ин-

формира Собранието за тоа. 

Собранието одлучува за причините за прифаќање 

или одбивање на иницијативата за измени на Статутот. 
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XVII. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО 

 
Член 44 

Друштвото престанува со: 
- одлука на Собранието за престанување на Друш-

твото донесена со мнозинство гласови коешто не може 
да изнесува под две третини од акциите со право на 
глас претставени на Собранието; 

- правосилна одлука на судот со која е утврдена 
ништовност на Друштвото и на уписот на Друштвото 
во трговскиот регистар; 

- присоединување, со спојување или со поделба на 
Друштвото со раздвојување со основање и со раздвоју-
вање со преземање и 

- стечај. 
 

XVIII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАЛНАТА  
ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
Член 45 

Друштвото во согласност со закон и Колективниот 
договор обезбедува услови за работа и делување на 
синдикалната организација. 

 
Член 46 

Синдикалната организација може на Одборот на 
директори да му поднесува предлози, мислења и забе-
лешки во врска со остварувањето и заштитата на пра-
вата на работниците утврдени со Закон и Колективен 
договор. 

За поднесените предлози, мислења и забелешки Од-
борот на директори е должен да заземе став и за тоа да 
ја извести синдикалната организација. 

 

XIX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 47 
Согласно Планот за поделба на Јавното претприја-

тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија, на Друштвото се пренесува 
имотот, средствата, вработените, правата и обврските 
поврзани со дејноста за стопанисување со станбен 
простор, дејноста за стопанисување со деловен простор 
од значење за Републиката, дејноста за изградба и про-
дажба на имот, дејноста поврзана со реализирање на 
проекти од јавен интерес, како и работите за наплата 
на државните побарувања за управување со деловни 
средства по основ на трансформација преземени сог-
ласно со Законот за трансформација на претпријатијата 
со општествен капитал. 

На вработените Друштвото им обезбедува работно-
правен континуитет на сите права и обврски стекнати 
во Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија, согласно 
Закон. 

 
Член 48 

До денот на влегување во сила на актите на Друш-
твото, кои треба да се донесат во согласност со овој 
статут, ќе се применуваат актите на Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија, доколку не се во спротивност 
со закон и овој статут. 

 
Член 49 

Овој статут влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се  објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.02-16587/3 Одбор на Директори 

31 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Тони Димитриоски, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  - Скопје.  

 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.  

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

