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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1520.
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија” бр. 52/91) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.06.2010 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО РЕПУБЛИКА БЕЛОРУСИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО МИНСК
Член 1
Република Македонија отвора Почесен конзулат во Република Белорусија, со седиште во Минск.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-3326/1
22 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
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1521.
Врз основа на член 19 став 1 точка 9 од Законот за
одбрана („Службен весник на Република Македонија“
бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Владата на Република

Македонија,

на

седницата

одржана

на

22.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ
„ЛЕТЕН КАМПУС 2010“
1. Вежбовната активност „Летен кампус 2010“ ќе се
одржи во Центарот за обука „Пепелиште“ на воениот
полигон „Криволак“ во Република Македонија во периодот од 28.06.2010 до 8.07.2010 година, со цел овозможување на питомците да се запознаат и да ги усвојат
теоретските и практичните знаења за функциите и
спроведување на менаџментот со одбранбените ресурси во демократските општества, како и да се запознаат
со предизвиците кои ги демнат во идните меѓународни
воени операции.
2. На вежбовната активност ќе учествуваат питомци од Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, претставници од Министерство за одбрана и Армијата на Република Македонија, како и
припадници на воените академии, односно соодветните
воено-образовни институции од Република Албанија,
Република Словенија, Република Србија, Република
Турција и САД. Како предавачи свое учество ќе земат
и реномирани професори и експерти од Република Македонија, САД и Република Турција.
3. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, ќе ги обезбеди Министерството за
одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-3411/1

Заменик на претседателот

22 јуни 2010 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

Бр. 84 - Стр. 3

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
1522.
Врз основа на член 3 став 4 од Законот за лизинг
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/02,
49/03, 13/06 и 88/08), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ ФИНАНСИСКИ
ЛИЗИНГ
Член 1
Во Правилникот за начинот и условите за добивање
дозвола за вршење финансиски лизинг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/06) во членот 3
точката 2 се менува и гласи:
„Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица кој се води во Централниот регистар на Република Македонија дека против
правното лице не е изречена споредна казна:
- забрана за добивање дозвола за вршење финансиски лизинг;
- забрана за основање на нови правни лица;
- одземање на дозвола за вршење финансиски лизинг и
- привремена или трајна забрана за вршење финансиски лизинг".
Во точката 5, по зборот "дека" се додаваат зборовите "над правното лице".
Во точката 8 зборовите "Дирекцијата за спречување
на перење пари" се заменуваат со зборовите "Управата
за спречување на перење пари и финансирање на тероризам".
Точката 9 се менува и гласи:
„Информација за економско финансиската состојба
на субјектот издадена од Централниот регистар на Република Македонија, со толкување на показателите за
оценка според кое правното лице е кредитно способно,
остварува тековна ликвидност и работи со добивка.“
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 12-20988/1
21 јуни 2010 година
Скопје

Заменик претседател на Влада
и министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
1523.
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на
тарифни квоти („Службен весник на Република Македонија” бр.101/2007 и 168/2008), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за второ полугодие од 2010 година, за кои ќе се користи принципот на
распределба “прв дојден, прв корисник” (first come, first served) и тоа
ЛИСТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА (НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО
РАМКИ НА КВОТИ)

28 јуни 2010
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1524.
ЛИСТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА
(КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Бр. 84 - Стр. 5
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1525.
ЛИСТА
НА РИБА И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА
(НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)
Анекс V (в)

(наведено во член 28(2)

1526.
ЛИСТА
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА (НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)
Анекс III

28 јуни 2010

1527.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 84 - Стр. 7

ЛИСТА
НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА
(КОНЦЕСИЈА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

1528.
ЛИСТА
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
ВЗАЕМНИ ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА

1529.

ЛИСТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА
АЛБАНИЈА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА
ЦАРИНА ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА

Анекс 3.4. Табела 2

Стр. 8 - Бр. 84
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1530.
ЛИСТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА МОЛДОВА
КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА
ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА
Анекс 3.4. Табела 2

28 јуни 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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ЛИСТА
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ
УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА

28 јуни 2010

1532.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 84 - Стр. 11

ЛИСТА
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА

1533.
ЛИСТА
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА
ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА
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1534.
ЛИСТА
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ
ОД НОРВЕШКА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА

Бр. 11-5042/2
21 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
Фатмир Бесими, с.р.

28 јуни 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
1535.
Врз основа на член 5, член14 и член 24 став (9), од
Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на РМ“ бр. 69/2004 и бр. 81/2007)
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА
НА ЖИВОТНИ ОД ∗1 ВИДОТ СВИЊИ
I. Општа одредба
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат:
- Периодот од раѓање или увоз до прво обележување, формата и содржината на средствата за идентификација на животните од видот свињи, како и висината
на надоместокот за издавање на замена на средства за
идентификација што треба да ја плати одгледувачот;
- Форма, содржина, начин и постапка на водење на
регистарот на одгледувалиште;
- Форма и содржина на документите за движење;
- Форма, содржина, начин и постапка на водење на
централниот регистер и компјутерската база на податоци; и
- Содржина и форма на записникот за инспекциска
контрола и годишниот извештај.
II. Периодот од раѓање или увоз до прво обележување, формата и содржината на средствата за идентификација на животните од видот свињи, како и висината на надоместокот за издавање на замена на
средства за идентификација што треба да ја плати
одгледувачот
Член 2
(1) Согласно член 14 од Законот за идентификација
и регистрација на животните, (во понатамошниот текст
„Законот") животните од сите одгледувалишта треба да
бидат обележани согласно член 3 од овој правилник,
пред напуштање на одгледувалиштето каде што се родени.
(2) При увоз на свињи кои не се наменети за колење
– истите треба да бидат обележани пред напуштање на
карантинот, а најдоцна до 30 дена од денот на увозот.
∗ 1
Со овој правилник се врши усогласување со Директива на
Советот 2008/71ЕЦ од 15ти јули 2008 за идентификација и регистрација на свињи 32008L071; Одлука на Советот од 23 октомври
2000 за детални правила за регистрација на одгледувалишта во
националната база на податоци за свињи, како што е предвидено
со Директивата на Советот 64/432/ЕЕЦ 32000D0678; Одлука на
Советот од 1ви февруари 2006 за назначување одредени земји
членки за можност за дерогација на член 23 од Директивата на
Советот 91/102/ЕЕЦ за идентификација и регистрација на
животни32006D0080.
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Член 3
Средства за идентификација на животните од видот
свињи се:
- ушни маркици и/или
- тетоважи, и тоа:
а) за животни кои потекнуваат од одгледувалишта
со годишно производство помало од 100 свињи од сите
категории - една ушна маркица со индивидуален број,
аплицирана на левото уво;
б) за животни кои потекнуваат од одгледувалишта
со годишно производство поголемо од 100 свињи од
сите категории - една ушна маркица аплицирана на левото уво и/или тетоважа аплицирана на левата раменолопатична регија на телото, со број на одгледувалиште;
в) за животни родени во одгледувалишта на територија на Република Македонија, наменети за приплод,
покрај обележувањето од точките: а) и б) од овој член
– се дозволува употреба на дополнителен автономен
систем за обележување на двете уши и/или по телото
со употреба на ушни маркици или тетоважи;
г) животните увезени од земји во кои се применува
систем за идентификација и регистрација за животни
од ЕУ, ја задржуваат оргиналната идентификација на
земјата од која се увезуваат.
Член 4
(1) Ушните маркици од член 3 точка а) на овој правилник се аплицираат од страна на овластени организации согласно член 21 од Законот, пред животните да го
напуштат одгледувалиштето каде што се родени.
(2) Ушните маркици и тетоважите за животни од
член 3 точка б) на овој правилник се аплицираат од
страна на одгледувачот.
Член 5
(1) Ушните маркици се составени од машки и женски дел.
(2) Машкиот и женскиот дел од ушната маркица од
член 3 точка а) на овој правилник, содржат идентични
податоци и тоа:
- Код на Управата за ветеринарство („УВ МЗШВ"),
- Код на држава („МК“)
- Алфанумерички код вклучувајќи го и контролниот број.
(3) Машкиот и женскиот дел од ушната маркица од
член 3 точка б) на овој правилник, содржат идентични
податоци и тоа:
- Код на Управата за ветеринарство („УВ МЗШВ"),
- Код на држава („МК“)
- Алфанумерички код на одгледувалиштето.
(4) Првите знаци од алфанумеричкиот код од став
(2) на овој член ја означуваат земјата на одгледувалиштето во кое животното за првпат е идентификувано,
со користење на кодови на земјите со применет систем
за идентификација на животните на Европската унија
наведени во Прилог бр.1 кој е составен дел на овој правилник.
За животни родени во Република Македонија се користи кодот МК.
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(5) Нумеричките знаци кои следат по кодот на земјата од две букви се состојат од:
- 9 цифри за животни идентификувани во Република Македонија (родени во Република Македонија или
кои потекнуваат од земја која не го применува системот за идентификација на ЕУ), или
- најмногу до 12 цифри за животни кои доаѓаат од
земји кои го применуваат системот за идентификација
на ЕУ.
(6) Записот на ушната маркица од член 3 точка а)
на овој правилник ги има следните димензии:
- Логото „УВ МЗШВ" (најмалку 3 мм висина),
- „МК" (најмалку 4 мм висина),
- Индивидуален нумерички код на животното со 9
цифри, со најмалку 5 мм висина кој се состои од идентификациски осумцифрен растечки број, проследен со
контролна цифра која се добива како резултат на формулата:
(10-((dig1*3)+(dig2*1)+(dig3*3)+(dig4*1)+(dig5*3)
+(dig6*1) +( dig 7*3)+( dig 8*1) ) mod 10) mod 10;
(7) Записот на ушната маркица од член 3 точка б)
на овој правилник ги има следните димензии:
- Логото „УВ МЗШВ" (најмалку 3 мм висина),
- Нумерички код на одгледувалиште со 9 цифри со
најмалку 5 мм висина
(8) Тетоважата пропишана во член 3 точка (б) на
овој правилник се состои од:
- Код на држава („МК“) со најмалку 4 мм висина
- Индивидуален нумерички код на одгледувалиште
составен од 9 цифри .
(9) Изгледот на ушните маркици е даден во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 6
Овластените организации од член 21 точка а) алинеја 3 од Законот треба да водат евиденција за:
а) задолжени ушни маркици,
б) аплицирани/издадени ушни маркици,
в) оштетени ушни маркици,
г) вратени ушни маркици од одгледувачите,
д) вратени ушни маркици до надлежниот орган,
ѓ) издадени клешти за апликација на ушни маркици,
е) издадени клешти за апликација на тетоважа,
ж) задолжени документи за движење,
з) искористени документи за движење.
Член 7
(1) Одгледувачите од член 4 став (2) на овој правилник, најдоцна до 31 декември треба да поднесат барање
за задолжување на ушни маркици до надлежниот орган
преку овластената организација, за потребите на ушни
маркици за наредната календарска година.
(2) Барањето од став (1) на овој член содржи:
- код на идентификација на одгледувалиштето;
- податоци за одгледувачот;
- предвидените потреби за ушни маркици кои се чуваат на одгледувалиштето;
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- бројна состојба на одгледувалиштето по категории
на животни;
- преостаната залиха на неискористени маркици од
тековната година;
- датум и потпис на одгледувачот.
(3) Формата на образецот на Барањето за задолжување ушни маркици е дадена во Прилог бр. 3 koj е составен дел на овој правилник.
(4) Надлежниот орган ги одобрува ушните маркици
од барањето, земајќи ја во превид состојбата на залиха
на ушни маркици. Одобрената количина може да е помала или еднаква на наведената во барањето.
(5) Одгледувачот треба да води евиденција за ушни
маркици, односно да ја заведува количината на задолжени ушни маркици, бројот на аплицирани ушни маркици на животните, оштетени и вратени до надлежниот
орган, изгубени и тековната состојба на залихата на
ушните маркици. Евиденцијата на ушни маркици се води на образец даден во Прилог бр. 4 кој е составен дел
на овој правилник.
(6) Надлежниот орган обезбедува клешти за тетовирање за одгледувалиштата од член 4 став (2) на овој
правилник. Одгледувачот треба сам да обезбеди мастило за тетовирање.
Член 8
(1) Доколку индивидуалната ушна маркица е нечитлива, оштетена или изгубена, одгледувачот треба да
побара од овластената организација замена на ушната
маркица, за што треба да плати 90 денари.
(2) Одгледувачот треба да ја евидентира заменетата
ушната маркица во регистарот на одгледувалиште. Во
случај кога оригиналната идентификација на животното кое е повторно обележано не може да се утврди, во
регистарот на одгледувалиште треба да се заведат
следните информации:
- Идентификациски код за одгледувалиштето каде
се врши повторно обележување и
- Изјава од одгледувачот дека животното било родено на одгледувалиштето или дека потекнува од друго
одгледувалиште, вклучувајќи го и идентификацискиот
код на одгледувалиштето.
Член 9
(1) Ушните маркици треба лесно да продираат и
фиксираат при нивната апликација. При апликацијата
ушната маркица не треба да го дере увото и да предизвикува воспаление или трајна раздразнетост на раната.
Апликацијата на ушната маркица не треба да предизвикува голема рана и не треба да зафаќа влакна и кожа во
раната. Ушната маркица не треба да има остри агли на
рабовите и груба површина.
(2) Ушните маркици не треба да предизвикуваат
алергија или други реакции кои негативно би влијаеле
на заздравувањето на раните, да се заштитени од насобирање на нечистотија и да не содржат загадувачки материи како и да можат да се рециклираат.
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(3) Иглата е прицврстена за машкот дел на ушната
маркица и треба да е остра и изработена од метал или
материјал со иста цврстина и некорозивна. Материјалот не смее да предизвикува воспаление на увото на
местото каде што се пробива. Машкиот и женскиот дел
од ушната маркица треба да се ротираат на местото каде што се поврзани.
(4) Ушните маркици треба да бидат за еднократна
употреба, да се заштитени од фалсификување и да ги
содржат само податоците пропишани со член 5 на овој
правилник. Ушните маркици се трајни во текот на целиот живот на животното и за тој период треба да останат читливи, флексибилни и цврсто прикачени.
(5) Ушните маркици се со портокалова боја, јасно
видлива, која не треба да избледува и не треба да постои можност за отстранување на податоците на ушната маркица со гребење или со употреба на растворувачи. Податоците на ушната маркица треба да се ласерски испечатени.
(6) Ушните маркици треба да се направени од флексибилен пластичен материјал, отпорен на стареење, со
висока еластичност на температури од -20°Ц до +50°Ц
и висока отпорност на излитување, отпорни на хидролиза, УВ зрачења, бактерии и озон.
(7) Месецот и годината на производство на ушната
маркица треба да биде втиснат без обележување со боја.
(8) Ушните маркици може да се отстранат од животното со раздерување на увото или со кршење на пинот. По спојувањето на двата дела, ушната маркица
треба да се деформира за да биде заштитена од повторна употреба. Минималната сила за раздвојување на деловите на ушната маркица треба да изнесува 280 Н
(Њутни) и останува непроменета во текот на целиот
живот на животното.
(9) Тетоважите треба да се аплицираат внимателно
и без предизвикување на страв или поголема возбуда
кај животните. По апликацијата цифрите треба да бидат јасно читливи.
(10) Мастилото за тетовирање треба да е нештетно
по здравјето на животните, да не предизвикува воспалителни и алергиски реакции при апликацијата.
III. Форма, содржина, начин и постапка на водење
на регистерот на одгледувалиште
Член 10
Регистар на одгледувалиште
(1) Секој одгледувач тековно надополнетиот регистер на одгледувалиштето треба да го води рачно или
компјутерски, според образецот даден во Прилог бр. 5
кој е составен дел на овој правилник.
(2) Регистерот на одгледувалиште ги содржи следниве податоци:
- Регистерски број на одгледувалиштето (РБО) и
код на земјата;
- Име и презиме и адреса на одгледувачот;
- Адреса на одгледувалиштето и географски координати или еквивалентни индикации на географската
локација на одгледувалиштето;
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- Вкупен број на животни на одгледувалиштето по
секоја промена на состојбата;
- Угинати животни;
- Заклани животни за сопствени потреби;
- Вид и капацитет на производство;
- Податоци за здравствената состојба на одгледувалиштето, санитарни мерки и во случај на постоење на
забрани за движење на животните од тоа одгледувалиште.
- Извршени контроли на одгледувалиштето од страна на официјален ветеринар (датум на извршената контрола, име, презиме, печат и потпис на официјалниот
ветеринар).
IV. Форма и содржина на документите
за движење
Член 11
(1) За секое движење на животни одгледувачот треба да пополни документ за движење според образецот
даден во Прилог бр. 6 кој е составен дел на овој правилник.
(2) Документот за движење кој се издава во оригинал и три копии, содржи:
- Единствен број на документот за движење;
- Идентификацискиот код на одгледувалиштето од
каде животното потекнува и име, презиме и адреса на
одгледувачот;
- Идентификацискиот код на одредишното одгледувалиште и името, презимето и адресата на следниот
одгледувач.
- Кога животното се испраќа во кланица, идентификацискиот код, назив и локацијата на кланицата.
- За секоја група животни идентификувани со групна идентификација со број на одгледувалиште, вкупниот број на животни кои се движат;
- За секое животно идентификувано со индивидуална идентификација, броевите на ушните маркици;
- Податоците кои се однесуваат на превозните
средства и превозникот вклучувајќи го називот односно името на превозникот, бројот на дозволата на превозникот и регистарскиот број на возилото;
- Број на здравственото уверение;
- Датум на заминување;
- Датум на пристигнување;
- Датум на колење за животни испратени во кланица;
- Причина за заминувањето;
- Потпис на обата одгледувачи и превозникот.
(3) Една копија од документот за движење останува
на одгледувалиштето од кое животните заминуваат,
втората копија е наменета за одгледувалиштето на кое
животните пристигнуваат, додека останатите две копии се наменети за овластените ветеринарни организации во регионите од каде животните заминуваат односно пристигнуваат.
(4) Одгледувачите се должни да го пријавуваат движењето од/на одгледувалиштето во рок од седум дена
и да ги чуваат документите за движење три години, заедно со сите останати документи за одгледувалиштето.
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V. Форма, содржина, начин и постапка на водење на
централниот регистер и компјутерската база на
податоци
Член 12
(1) При регистрација на одгледувалиштето, надлежното ветеринарно друштво треба да врши попис на одгледувалиштето со сите податоци потребни за регистарција во Централната база на податоци.
(2) Во формуларот за попис на одгледувалиштето
се внесуваат следниве податоци:
- Податоци за одгледувачот (име, презиме, адреса,
матичен број и телефонски број,
- Назив, адреса, телефонски број и даночен број на
фирма,
- Адреса на одгледувалиштето и географски координати или еквивалентни индикации на географската
локација на одгледувалиштето,
- Вид на производство (гоеници, приплодни свињи,
свињи за сопствени потреби) и максимален капацитет
на одгледувалиштето,
- Овластено ветеринарно друштво
- Официјален ветеринар
- Поле за податоци резервирано за Управата за ветеринарство во кое се внесуваат информации за здравствената состојба на животните, ограничување на движењето, статусот или другите релевантни информации
за животните во одгледувалиштата.
(3) Формата и содржината на образецот на пописниот формулар е даден во Прилог бр. 7 кој е составен
дел на овој правилник.
Член 13
(1) Одгледувачи кои одгледуваат само една свиња
наменета за сопствени потреби не треба да се регистрираат во Централната база на податоци.
(2) Лицето кое одгледува една свиња треба да ја
пријави купо-продажбата во надлежното ветеринарно
друштво, при што освен името и презимето при пријавувањето е должен да ја запише и адресата на живеење, матичниот број и телефонски број.
Член 14
(1) Надлежниот орган воспоставува и води компјутерска база на податоци која ги содржи сите податоци
неопходни за функционирање на системот за идентификација и регистрација за свињи.
(2) Внесувањето на податоците во компјутерската
база на податоци се врши од страна на надлежните ветеринарни друштва.
(3) Системот за идентификација на свињите може
да се води на два начини и тоа преку:
- Систем на пишани документи; и
- Компјутерски систем.
(4) Компјутерската база на податоци треба да ги содржи следните информации за секое одгледувалиште:
а) Идентификациски код на одгледувалиштето,
б) Адреса на одгледувалиштето и географски координати или еквивалентни индикации на географската
локација на одгледувалиштето,
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в) Податоци за одгледувачот (име, презиме, назив,
адреса, матичен/даночен број и телефонски број,
г) Вид на животни кои се чуваат на одгледувалиштето
д) Вид на производство (гоеници, приплодни свињи, свињи за сопствени потреби) и максимален капацитет на одгледувалиштето,
ѓ) Движење во и надвор од одгледувалиштето:
- Вкупен број на животни и ушните маркици или
тетоважа на животни кои се движеле,
- Идентификациски код на одгледувалиштето на заминување,
- Датум на заминување и пристигнување,
- Идентификациски код на одгледувалиштето на
пристигнување,
е) Овластено ветеринарно друштво,
ж) Официјален ветеринар,
з) Поле за податоци за Управата за ветеринарство
во кое се внесуваат информации за здравствената состојба на животните, ограничување на движењето, статусот или други релевантни информации за животните
во одгледувалиштата.
VI. Содржина и форма на записникот за инспекциска контрола и годишниот извештај
Член 15
Записник за инспекциска контрола
(1) Записникот од инспекциска контрола е во формат А4.
(2) Содржината и формата на образецот на записникот од став (1) на овој член е даден во Прилог бр.8 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 16
Годишен извештај
(1) Ветеринарниот инспектор подготвува годишен
извештај за извршените контроли.
(2) Годишниот извештај треба да ги обезбеди следните информации:
- Број на регистрирани одгледувалишта.
- Број на контролирани одгледувалишта.
- Број на извршени контроли.
- Констатирани неправилности во одгледувалишта.
- Број на движења на животни.
- Број на извршени контроли во движење на животни.
- Констатирани неправилности во движење.
- Изречени мерки.
VII. Завршна одредба
Член 17
Овој правилникот влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр.11-1839/2
22 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
1536.
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2009), министерот за труд и социјална политика донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ОХРИД
1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Охрид, број 02451/1донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 26.05.2010 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 10-4191/2
23 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
Џељаљ Бајрами, с.р.
_________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
1537.
Врз основа на член 64 став 5 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 68/04, 127/06 и 114/2009) министерството за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ТОВАРНИОТ ЛИСТ ЗА ВНАТРЕШЕН ПРЕВОЗ НА СТОКА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на товарниот лист за внатрешен превоз на стока.
Член 2
Товарниот лист за внатрешен превоз на стока се издава на образец кој е едноделен и во четири само копирачки примероци, во бела боја со правоаголна форма. Еден примерок од товарниот лист е за испорачателот,
еден примерок за превозникот, еден примерок за примачот на стоката и еден резервен примерок. Димензиите
на товарниот лист се: 300 мм на 210 мм.
Товарниот лист за внатрешен превоз на стока го содржи следниот текст:
“ ТОВАРЕН ЛИСТ ЗА ВНАТРЕШЕН ПРЕВОЗ НА СТОКА “, број на товарниот лист, испраќач /продавач
(име,адреса ,место), примач/купувач (име, адреса, место), превозник (име,адреса,место), регистарски број на
возило, дата на утовар, дата на истовар, место на утовар, место на истовар, податоци за стоката (ознака и број,
број на пакети, вид на амбалажа, вид на стока, бруто тежина, запремина м3), посебна колона за забелешки и
ограничувања на превозникот, посебна колона за допонителни инструкции при превозот на стоката, посебна
колона за примо предавање на робата, потпис и ознака на испраќачот, потпис и ознака на превозникот, потпис
и ознака на примачот со дата и место.
Образецот од став 1 на овој член е даден во прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 01-9078/1
15 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.
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1538.
Врз основа на член 51 став 3 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 68/04, 127/06 и 114/09), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИ
ДОЗВОЛИ ЗА СЛОБОДЕН ПРЕВОЗ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистарот на издадени дозволи за слободен превоз во меѓународниот патен сообраќај.
Член 2
Регистарот на издадени дозволи за слободен превоз во меѓународниот патен сообраќај се води во форма на
книга со димензии 420/297мм, изработена од тврди корици и нумерирани внатрешни страни во бела боја.
На предната страна на регистарот отпечатен е назив: “РЕГИСТАР ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА СЛОБОДЕН ПРЕВОЗ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ“.
Внатрешната страна на регистарот содржи: реден број, назив и седиште на превозникот, датум на издавање
на дозволата, вид на дозволата, релација и земја на дозволата која се издава.
Образецот на регистарот за издадени дозволи за слободен превоз во меѓународниот патен сообраќај е даден
во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Регистарот за издадени дозволи за слободен превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај се води
во пишана или во електронска форма.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 01-9081/1
15 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.
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1539.
Врз основа на член 9 став 5 од Законот за превоз во
патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06 и 114/09), министерот за
транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ЛИЦЕНЦИ И ИЗВОДОТ
ОД ЛИЦЕНЦАТА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на регистарот за издадените лиценци и изводот
од лиценцата.
Член 2
Регистарот за издадени лиценци и изводот од лиценцата се води во електронска форма и ги содржи
следните податоци: реден број, назив и седиште на
превозникот, даночен број на превозникот, датум на
издавање на лиценцата, вид на лиценцата, број на лиценца, рок на важење, тип на возилата за кои е издаден
извод од лиценцата, регистарски број на возилата за
кои е издаден извод од лиценцата, видот на превозот
што може да се врши со возилото согласно со издадената лиценца, податоци за извршени промени во текот
на важење на лиценцата.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-9083/1
15 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.
___________

1540.
Врз основа на член 7 став 3 и член 8 став 6 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06 и 114/09),
министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА ЈАВЕН ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ
И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ И
ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ КАКО И ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА АВТОТАКСИ
ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на лиценците за вршење на одделни видови на јавен превоз
во патниот сообраќај и начинот и постапката за добивање и одземање на лиценците како и за продолжување
на лиценцата за автотакси превоз на патници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/07), во
член 3 став 1 и член 4 став 1 зборот „јавен“ се брише.
Член 2
Членовите 7 и 8 се бришат.
Член 3
Во член 13 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:
„Со барањето од став 2 на овој член превозникот
поднесува:

Бр. 84 - Стр. 29

- копија од сообраќајна дозвола за возилото регистрирано на име на фирмата, заверена на нотар;
- важечки сертификат со кој се докажува исполнувањето на техничките и безбедносни стандарди согласно
ЕКМТ резолуцијата (заверен од производител или негов
овластен дистрибутер) или копија од потврдата за исполнетост на посебните техничко експлоатациони услови за моторните возила наменети за вршење на одделни
видови на превоз во патниот сообраќај издадена од станиците за технички преглед на моторните возила;
- доказ дека има потребен број на возачи во редовен
работен однос во зависност од бројот на возилата кои
ги поседува;
- доколку возилото за кое се бара извод од лиценца,
ќе го употребува во меѓународниот патен сообраќај,
сертификат на возач за учество во меѓународниот патен сообраќај;
- доколку возилото за кое се бара извод од лиценца,
ќе го употребува во меѓународниот патен сообраќај,
доказ за располагање со сопствен капитал согласно
член 8-а од Законот за превоз во патниот сообраќај“.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-9085/1
15 јуни 2010 година
Скопје

Министер за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.
__________

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ
1541.
Сојузот на синдикатите на Македонија и Организацијата на работодавачи на Македонија, на 18.06.2010
година, утврдија пречистен текст на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството.
Пречистениот текст на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството,
ги опфаќа: Општиот колективен договор за стопанството на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/09) и Усогласувањето на
Општиот колективен договор за стопанството на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр 60/10)
ОПШТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР
ЗА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ОД ОБЛАСТА
НА СТОПАНСТВОТО
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Колективен договор се уредуваат и доуредуваат, во согласност со закон и други прописи, правата, обврските и одговорностите на договорните страни
кои го склучиле овој договор, а особено склучувањето,
содржината и престанокот на договорот за вработување и други прашања од работните односи или во врска
со работните односи во стопанството на РМ, како и начинот и постапката за решавање на меѓусебните спорови.
Член 2
Овој колективен договор се применува непосредно
и е задолжителен за работодавачите и вработените во
приватниот сектор.

Стр. 30 - Бр. 84

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 3
Со колективен договор на ниво на гранка односно
оддел, односно на ниво на работодавач, можат да се
утврдат и други права и обврски, покрај утврдените со
закон и овој колективен договор.
Со колективен договор на ниво на гранка односно
оддел, односно на ниво на работодавач можат да се
утврдат и поголеми права на работниците од оние
утврдени со закон или со овој колективен договор.
1. Забрана на дискриминација
Член 4
Во случаите на дискриминација, утврдени со закон,
кандидатот за вработување или работникот има право
да бара надомест на штета согласно со Законот за облигационите односи.
II. ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
Член 5
Со потпишување на договорот за вработување, се
заснова работен однос меѓу работникот и работодавачот.
Член 6
Случаи кога работникот е отсутен од оправдани
причини од работа и не може да отпочне со работа на
денот определен со договорот за вработување се:
- болест;
- смртен случај на член на потесното семејство;
- елементарна непогода (пожар, поплава и сл);
- други случаи предвидени со колективен договор
или договор за вработување.
1. Посебни услови за засновање
на работен однос
Член 7
Посебните услови можат да се предвидат како услов за вработување само ако се неопходни за извршување на работите на одредено работно место.
Како посебни услови за вработување можат да се
предвидат, особено: стручната подготовка; посебни
знаења и способности за извршување на соодветни работи; работно искуство; посебна здравствена состојба;
психофизички и физички способности и други специфични услови, утврдени во колективен договор на ниво
на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач или со актот на работодавачот.
III. ОБВРСКИ НА РАБОТНИКОТ
Член 8
Работникот е должен да врши и друга работа која
не е предвидена со договорот за вработување, а е во
рамките на неговата стручна подготовка, врз основа на
писмен акт од страна на работодавачот се додека траат
причините, но не подолго од два месеци, само во случаи:
- кога треба да се замени отсутен работник;
- кога е зголемен обемот на работата;
- ако на работното место на кое работи е намален
обемот на работа;
- на елементарни непогоди кои се случиле или непосредно се закануваат;
- на неопходно завршување на започнат процес, чие
прекинување со оглед на природата на технологијата
на работата би предизвикало материјални загуби;
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- на спречување на расипување на суровини и материјали, односно отстранување на дефекти на опремата
и на средствата за работа;
- на завршување на итни и неодложни работи;
- кога тоа е неопходно за отстранување или спречување на последиците во случаите на природна непогода или друга несреќа;
- во други случаи утврдени со колективен договор.
Работникот во сите случаи кога врши друга работа
која не е предвидена со договорот за вработување, има
право на еднаква плата каква што примал на своето работно место, односно, плата која за него е поповолна.
IV. ПРОБНА РАБОТА, ПРИПРАВНИЧКИ И
ВОЛОНТЕРСКИ СТАЖ
Член 9
При склучувањето на договорот за вработување, работникот и работодавачот можат да договорат пробна
работа.
Траењето на пробната работа за одредени работни
задачи изнесува:
- за работи од I до III група сложеност, до два месеци,
- за работи од IV до V група сложеност, до четири
месеци,
- за работи од VI до IX група сложеност, до шест
месеци.
Начинот на спроведувањето и оценувањето на
пробната работа го утврдува работодавачот.
Член 10
Начинот на организирањето и спроведувањето на
приправничкиот стаж се уредува со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво
на работодавач, доколку со друг закон не е поинаку решено.
Член 11
Со договорот за волонтерски стаж може да се утврди правото на волонтерот на надомест на трошоци за
превоз и исхрана.
V. ОТКАЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
1. Откажување на договорот за вработување со
отказ од страна на работодавачот
1.1 Откажување на договор за вработување
од лични причини и причини на вина
Член 12
Со колективен договор на ниво на дејност се уредуваат случаите на однесување, на недостаток на знаење
или можности, неисполнување на посебните услови
определени со Закон како и кршењето на работниот
ред и дисциплина и неисполнувањето на работните обврски од страна на работникот кои доведуваат до откажување на договорот за вработување.
1.2 Откажување на договорот за вработување поради, економски, организациони,технолошки, структурни или слични причини - деловни причини
Член 13
Критериумите за структурата на работниците на кои
им престанува работниот однос кај работодавачот поради економски, организациони, технолошки, структурни
или слични причини - деловни причини, се утврдуваат
со колективен договор на ниво на работодавач.
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2. Откажување на договорот за вработување
од страна на работникот
Член 14
Работникот во случај на отказ согласно член 100 од
Законот за работните односи има право на испратнина
во висина утврдена согласно член 97 од Законот за работните односи, како и на обештетување најмалку во
висина на изгубената нето плата на работникот за време на отказниот рок.
VI. ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА
1. Плата
Член 15
Работникот има право на заработувачка - плата,
согласно со закон, колективен договор и договор за
вработување.
Платата на работникот за работа со полно работно
време и нормален учинок не може да биде пониска од
најниската плата утврдена со колективен договор на
ниво на гранка односно оддел.
Платата е составена од:
- основна плата;
- дел од плата за работна успешност, и
- додатоци.
1.1. Основна плата
Член 16
Основната плата се определува врз основа на барањата на работното место (стручна подготовка, стекнати
вештини, сложеноста и одговорноста на работното место), а се утврдува така што износот на најниската плата се множи со коефициентот на степенот на сложеност на одделна група на работи на која припаѓа работното место на кое работникот работи согласно договорот за вработување.
Најниската плата за одделни степени на сложеност
на работи и работни задачи претставува основна плата.
Член 17
Најниската плата за најнизок степен на сложеност
се утврдува со колективените договори на гранка односно оддел.
Најниската плата ја утврдуваат и објавуваат потписниците на колективните договори на ниво на гранка
односно оддел, најмалку еднаш годишно.
При утврдување на најниска плата ќе се поаѓа особено од: трошоците на живот; економските можности;
општото ниво на платите на дејноста; нивото на продуктивноста, економичноста и рентабилноста; социјалните давања и други економски и социјални фактори.
Најниската плата ќе се усогласува со кумулативното движење на трошоците на живот во однос на декември од претходната година, според податоците на Државниот завод за статистика со важност на почетокот
на периодот.
Најниската плата за најнизок степен на сложеност
ја објавуваат потписниците на Договорот по секое
усогласување.
Член 18
Работодавачот кај кого настанале потешкотии во
работењето, врз основа на изготвената програма со која
се обезбедува надминување на настанатите проблеми
врз основа на согласност од синдикатот може да утврди отстапување од најниската плата, со тоа што намалувањето на најниската плата не може да изнесува повеќе од 20% и не може да трае подолго од 6 месеци.
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Со колективен договор на дејност, можат да се
утврдат и други објективни околности кои битно ги нарушуваат тековите на репродукцијата, со што отстапувањето може да биде и поголемо од утврденото во ставот 1 на овој член.
Работодавачот е должен на работниците да им изврши исплата на разликата меѓу најниската плата за одделни степени на сложеност и помалку исплатената
плата во смисла на ставовите 1 и 2 на овој член, во рок
од 6 месеци по надминувањето на тешкотиите.
Член 19
Работите, односно работните места се групираат во
групи на сложеност, како што следува:
Група

Степен на
сложеност

I - Едноставни, повторливи и разновидни работи....
II - Помалку сложени, повторливи и разновидни
работи.......................................................................
III - Сложени, разновидни, повторливи и со повремена појава на нови работи...............................
IV - Посложени, разновидни работи за кои е потребна самостојност и иницијативност.................
V - Посложени, разновидни работи за кои е потребна голема самостојност и иницијативност....
VI - Значајно сложени работи кои бараат самостојност и иницијативност .....................................
VII - Мошне сложени работи кои бараат голема
самостојност, креативност и иницијативност.......
VIII - Мошне сложени работи кои бараат голема
самостојност, креативност, иницијативност и
специјализираност...................................................
IX - Најсложени, специјализирани, креативни и
самостојни работи...................................................

1,00
1,20
1,30
1,50
1,70
1,90
2,30
2,70
3,00

Член 20
Со колективен договор на ниво гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач можат да се утврдат и други групи на повисоки степени на сложеност за
типични работни места.
Со колективен договор или со акт на работодавачот
се врши распоредување на работите во пооделни степени на сложеност.
1.2. Дел од плата за работна успешност
Член 21
Критериуми и мерила за утврдување на работната
успешност се: домаќински однос; обем; квалитет; креативност и инвентивност, остварена продуктивност,
економичност; заштеди во процесот на работење; ефикасност и користење на средствата за работа и работното време и други утврдени со колективен договор на
ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач.
Работната успешност се мери, односно проценува
за поединци или групи на работници според однапред
утврдени критериуми и мерила со кои работникот се
запознава пред да почне да работи.
Резултатите од работењето на работникот ги утврдува, односно оценува работникот кој го води и организира процесот на работа.
Доколку работникот не ги достигнува работните резултати од причини што не зависат од работникот, (немање на струја и други енергенси, дефект на машините
и немање на суровини или други објективни причини
утврдени со колективен договор на ниво на работодавач), има право на основната плата.
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Член 22
Во случај кога 50% од работниците не ги исполнуваат утврдените норми и нормативи, Синдикатот може
да покрене иницијатива за нивно преиспитување.
1.3. Додатоци
Член 23
Основната плата на работникот се зголемува кога
работникот работи во услови потешки од нормалните
за определено работно место, а особено:
- Работни задачи во чие извршување работникот е
изложен на неповолните влијанија на околината (чад,
саѓе, топол пепел, прашина, влага, високи, односно ниски температури, бучава, блескава вештачка светлина,
работа во темни простории или во простории со несоодветно обоено светло);
- При работни задачи во кои согласно прописите
работникот употребува заштитни средства како што се:
заштитни чевли, гас маски, маски против прав, уреди
за доведување свеж воздух или други заштитни средства;
- Работи при кои работникот е изложен на посебни
опасности (пожар, вода, експлозија);
Со колективен договор на ниво на гранка односно
оддел, односно на ниво на работодавач, се утврдуваат
потешките услови за работа од нормалните за одделни
работни места и износот на зголемувањето по тој основ
не зависи од висината на платата на работникот, туку
се утврдува во единствен износ за сите работници што
работат во тие потешки услови на работа.
Со колективен договор на ниво на работодавач, со
методологија, се вреднуваат потешките услови за работа од нормалните за одделни работни места.
Член 24
Основната плата на работникот се зголемува по час
најмалку за:
- прекувремена работа ....................................... 35%
- работа ноќе........................................................ 35%
- работа во три смени ......................................... 5%
- работа во ден на неделен одмор.. ................... 50%
За работа во денови на празници и неработни денови утврдени со закон, работникот има право на надомест на платата што му припаѓа кога во тие денови не
работи и плата за поминатите часови на работа зголемена за 50%.
Додатоците, меѓусебно не се исклучуваат.
Правото на зголемен надоместок по основ на работа во три смени работникот го остварува само за ефективно проведено работно време во смени.
Член 25
Основната плата на работникот се зголемува за
0,5% за секоја година работен стаж.
Член 26
Работодавачот може, доколку не организирал исхрана за време на работа или нема организиран превоз
до и од работното место, на работниците да им ја зголеми платата во висина што ќе ја определи во договор
со синдикатот.
2. Дел за деловна успешност
Член 27
На работникот може да му се исплати и дел по основ на деловна успешност на работодавачот.
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3. Надоместоци на плата
Член 28
Работодавачот на работникот му исплатува надомест на плата за:
- боледување - за време на привремена неспособност за работа;
- годишен одмор;
- платен вонреден одмор;
- време на прекин на работниот процес од причини
од страна на работодавачот;
- празници и неработни денови утврдени со закон
или друг пропис;
- од работа слободни денови;
- дообразование, стручно оспособување и преквалификација, односно доквалификација согласно со потребите на работодавачот;
- синдикално образование во договор со работодавачот;
- време на отказен рок;
- и други случаи утврдени со колективен договор на
ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач.
Во случаите од претходниот став на работникот, му
припаѓа надомест на плата во висина од неговата просечна плата од последните 12 месеци, доколку со закон
поинаку не е определено.
Доколку работникот во тој период не примал плата
му припаѓа надомест во висина на најниската плата.
Член 29
Работникот има право на надомест по основ на придонес од иновации, рационализации и други видови
творештва, за потребите на работодавачот, кој се утврдува со договор склучен меѓу работникот и работодавачот.
Член 30
За време на приправничкиот стаж, на работникот
му припаѓа плата најмалку 70% од најниската плата за
одделен степен на сложеност предвидена за работното
место за кое се оспособува.
Член 31
За време на времена неспособност за работа до 7
дена, работникот има право на надомест на плата во
висина од 70% ; до 15 дена почнувајќи од првиот ден
на боледувањето од 80% и над 15 дена за сите денови
од 90% од основица утврдена со Закон.
Член 32
Надоместокот на плата на работникот за време на
прекин на работниот процес од деловни причини изнесува 70% од неговата плата за период до 3 месеци во
тековната година.
Член 33
Инвалид на трудот остварува посебна заштита и
права во согласност со прописите за пензиско-инвалидско осигурување, колективниот договор на ниво дејност и на ниво на работодавач.
Член 34
За време на штрајк кој е организиран заради повредени права на работниците уредени со закон, колективен
договор и со договорот за вработување: три неисплатени
плати; неплатени придонеси и надоместоци; непотпишување на колективен договор и необезбедени услови за
работа, работодавачот на работникот му исплатува надоместок на плата во висина од 60% од основната плата на
работникот за време од 5 работни дена.
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Работникот ќе се стекне со право на надомест од
плата само во случај ако легитимноста на штрајкот е во
согласност со актот на соодветниот синдикат, односно
ако добие легитимност од соодветниот синдикат.
4. Надоместување на трошоците
поврзани со работата
Член 35
Работникот има право на надомест на трошоците
поврзани со работа, утвредни со закон и колективен
договор и тоа:
- дневници за службени патувања во земјата во висина од 8% од основицата;
- дневници за службени патувања во странство согласно Уредбата за издатоците за службен пат и селидби во странство што на органите на управата им се
признаваат во тековни трошоци;
- теренски додаток во зависност од обезбедените
услови за работа на терен (сместување, исхрана и сл.),
во висина утврдена со колективен договор на ниво на
гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач;
- надомест за одвоен живот од семејството,во висина утврдена со колективен договор на ниво на дејност,
односно на ниво на работодавач, но не помалку од 60%
од основицата;
- надоместокот за одвоен живот се исплатува кога
работникот е распореден, односно упатен на работа
надвор од седиштетто на фирмата или надвор од местото на постојаното живеалиште;
- надомест на трошоците за користење на сопствен
автомобил за потреби на работодавачот во висина од
30% од цената на литар гориво што го корисити автомобилот за секој изминат километар;
- надомест на трошоците при селидба за потребите
на работодавачот, во висина на стварните трошоци;
- со колективен договор на ниво на дејност се утврдува висината на регресот за годишен одмор и новогодишниот надоместок;
Покрај надоместоците од став 1 на овој член согласно колективен договор, се исплатува надоместок и:
- во случај на смрт на работник на неговото семејство се исплатува надоместок во висина од три основици;
- во случај на смрт на член на семејното домаќинство на работникот му се исплатува надоместок во висина од 2 основици;
- во случај напотешки последици од елементарни
непогоди најмалку во висина од една основица;
- за непрекинато боледување подолго од 6 месеци
поради повреда на работа или професионално заболување во висина на основицата;
- за јубилејна награда во висина на основицата - за
најмалку 10 години работа кај ист работодавач.
- при заминување во пензија најмалку двократен износ од основицата.
Основицата за пресметување на надоместоците на
работниците преставува просечната месечна нето плата
по работник во Република Македонија исплатена во
последните три месеци.
Работодавачот на свој трошок на работниците може
да им организира превоз до и од работното место, како
и исхрана за време на работа. Трошоците за исхрана
може да изнесуваат најмногу до 20% од просечната нето плата по работник исплатена во претходната година,
а трошоците за превоз во висина на стварните трошоци
во јавниот сообраќај.
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На работникот му се исплатуваат и други на надоместоци согласно колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач.
VII. РАБОТНО ВРЕМЕ
Член 36
Почетокот, распоредот и завршетокот на работниото време, го утврдува работодавачот, односно работоводниот орган во согласност со закон, акт на органот
од државната управа од соодветната област, колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно
на ниво на работодавач.
Со колективен договор на ниво на работодавач се
утврдуваат исклучително тешките услови на работното
место според кои работното време пократко од 40 часа
неделно, ќе се смета за полно работно време, но не пократко од 36 часа неделно.
За работните места кај кои постои поголема опасност од повреди или здравствени оштетувања, со колективен договор на ниво на работодавач, полното работно време може да трае помалку од 36 часа неделно.
Член 37
Со колективен договор на ниво на гранка односно
оддел, односно на ниво на работодавач, се утврдуваат
случаите во кои работникот е должен на барање на работодавачот да врши работи преку полното работно
време (прекувремена работа).
VIII. ПАУЗИ И ОДМОРИ
1. Можности на поинакво уредување на
работното време со колективен договор
Член 38
Со колективен договор на ниво на гранка односно
оддел, односно на ниво на работодавач, се определува
временското ограничување на работните обврски на
работникот кој работи ноќе и во просечно минимално
траење на дневниот и неделниот одмор во случај на
сменско работење.
1.1. Привремен принуден одмор
Член 39
Со колективен договор на ниво на гранка односно
оддел, односно на ниво на работодавач се уредуваат
причините, условите и постапката за воведување на
привремен принуден одмор.
3. Определување на траењето на
годишниот одмор
Член 40
Работникот има право на годишен одмор во текот
на една календарска година во траење од најмалку 20
до 26 работни дена.
Траењето на годишниот одмор на работникот се
определува врз основа на:
1. времето поминато во работен однос;
2. сложеноста на работите на работното место;
3. условите за работа;
4. здравствената состојба на работникот;
5. работник помлад од 18 години;
Доколку работникот го надминува максимумот по
основ на критериумите во овој член има право на годишен одмор само до 26 работни дена.
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Должината на годишниот одмор, стекната по ставот
2, точките 4 и 5 од овој член, може да изнесува и повеќе од 26 работни дена.
Со колективен договор на ниво на гранка односно
оддел, односно на ниво на работодавач можат да се
утврдат и други критериуми со кои ќе се определува
должината на траењето на годишниот одмор.
Член 41
Со колективен договор на ниво на гранка односно
оддел се определува траењето на годишниот одмор над
26 работни дена, за работниците кои работат во исклучително тешки услови за работа.
4.Платен одмор
Член 42
Работникот има право на платен одмор заради лични и семејни околности до 7 работни дена во текот на
годината во следните случаи:
- за склучување на брак.................................... 3 дена
- за склучување брак на дете............................ 2 дена
- за раѓање или посвојвуање дете.................... 2 дена
- за смрт на сопружник или дете..................... 5 дена
- за смрт на родител, брат, сестра.................... 2 дена
- за смрт на родител на сопружник................. 2 дена
- за смрт на дедо или баба................................ 1 ден
- за полагање на стручен или друг испит за
потребите на работодавачот до....................... 3 дена
- за елементарни непогоди до.......................... 3 дена
Во случаите од став 1, отсуството од работа се обезбедува и се користи во деновите на траењето на основот врз основа на кој се остварува, без оглед на барањето на процесот на работа.
Член 43
Работникот може да отсуствува од работа без надомест на плата и придонеси од плата, најдолго 3 месеци,
во следните случаи:
- за нега на член на семејство;
- за изградба или поправка на куќа, односно стан;
- за учество на културни и спортски приредби;
- за учество на конгреси, конференции и сл.;
- за лечење за своја сметка;
- во други случаи утврдени во колективен договор
на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на
работодавач.
Одлука за отсуство од став 1 на овој член, донесува
работодавачот или лицето кое тој ќе го определи во
согласност со потребите на процесот на работата.
IX. НАДОМЕСТ НА ШТЕТА
Член 44
Со колективен договор на ниво на работодавач, се
определуваат случаи на штетни дејствија на работникот за кои се утврдува висината на паушалното обештетување, како и начинот и условите за намалување
или простување на плаќањето на обештетувањето.
X. МИРНО РЕШАВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ
И КОЛЕКТИВНИТЕ РАБОТНИ СПОРОВИ
Член 45
Индивидуален работен спор претставува спор во
врска со остварувањето на правата на работникот утврдени со Закон, колективен договор и договорот за вработување.
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Колективни работни спорови се спорови во врска
со склучувањето, измената, дополнувањето и примената на колективниот договор, остварување на правото на
синдикално организирање и штрајк.
Член 46
Споровите кои не можат да се решат со меѓусебно
спогодување, можат да се решат по пат на помирување
или по пат на арбитража.
Помирувањето е процес во кој независна, трета
страна, определена од страните во спорот, им помага
на страните во спорот во изнаоѓање на решение за спорот.
Арбитража е решавање на спор од страна на трета
страна која ја определиле страните во спорот и која одлучува за спорот.
Член 47
Лицата помирувачи, односно арбитри, страните во
спорот ги бираат од Листата на помирувачи, односно
арбитри, што ја утврдуваат самите.
Страните во спорот заеднички го определуваат
треттиот член во постапката за помирување односно
арбитража.
1. Постапка за помирување (мировен совет)
Член 48
Индивидуалните и колективните работни спорови
можат да се решаваат по пат на мирење и пред посебен
Мировен совет.
Постапката за помирување започнува со предлог од
било која страна, најдоцна во рок од 5 дена од настанувањето на спорот, во кој предлагачот на помирувањето
ја изнесува содржината на спорниот однос.
По добивањето на предлогот, другата страна е
должна да одговори во рок од 3 дена.
Страните во спорот, во Мировниот совет предлагаат свој член, а заеднички го определуваат треттиот
член на Мировниот совет од Листата на помирувачи.
Помирувачот раководи со Мировниот совет и им
помага на страните во спорот во изнаоѓање на решение
за спорот.
Во случај, другата страна да не одговори на предлогот, не именува член за Мировниот совет, не се избере
помирувач или не се постигне спогодба за решавање на
спорот, постапката за помирување се запира.
Член 49
Постапката за помирување, страните во спорот се
должни да ја завршат во рок од 15 дена, од поднесувањето на предлогот за постапка за помирување.
Спогодбата што ќе се постигне во постапката за помирување, мора да биде во писмена форма и истата е
задолжителна за страните во спорот.
Член 50
Со колективен договор на ниво на работодавач, може да се доуреди формирањето на посебен мировен совет и постапката на решавање на индивидуален или колективен работен спор.
2. Постапка пред арбитража
Член 51
Во случај на колективен работен спор, било која од
страните во спорот, може да поднесе предлог за постапка пред арбитража во рок од 8 дена од денот на настанувањето на спорот, односно од денот на запирањето на постапката за помирување.
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Арбитража може да врши еден или повеќе арбитри.
Страните во спорот, заеднички го избираат арбитерот или арбитрите од Листата на арбитри.
Арбитерот е должен да закаже расправа во рок од 5
дена од приемот на предлогот.
На расправата се повикуваат овластени претставници на страните во спорот.
Одлуката на арбитерот е конечна и извршна за
страните во спорот.
Постапката пред арбитража завршува во рок од 15
дена од денот на настанувањето на спорот.
XI. ИНФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ
Член 52
Работодавачот најмалку еднаш годишно или по потреба, обезбедува информирање на работниците за прашања кои се од значење за нивната економска и социјална положба.
Информирањето се врши на начин соодветен на информацијата што треба да се пренесе и може да се однесува за сите или за одредена група вработени.
Информирањето може да биде: писмено или усно,
преку овластен претставник.
XII. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И
ОБРАЗОВАНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ
Член 53
Програмата, времетраењето, правата и обврските на
договорните страни во однос на образованието, дошколувањето и оспособувањето на работниците во врска
со потребите на работодавачот, се уредуваат со колективен договор, односно акт на работодавачот.
XIII. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ
Член 54
Работодавачот е должен да создаде услови за извршување на активностите на Синдикатот во врска со заштитата на правата на работниците од работниот однос, утврдени со закон и колективен договор.
Активноста на Синдикатот во согласност со став 1
од овој член, не може да се спречи со акт на работодавачот.
Член 55
На барање на Синдикатот, работодавачот доставува
податоци и информации за оние прашања што имаат
најнепосредно влијание врз материјалната и социјалната положба на членовите на Синдикатот (работниците)
и ги разгледува мислењата и предлозите на Синдикатот
во постапката на донесување одлуки и решенија, што
имаат битно влијание врз материјалната и социјалната
положба, односно во остварувањето на правата на работниците.
На синдикалниот претставник му се овозможува непречено комуницирање со работодавачот или од него
овластено лице и со сите работници во претпријатието,
кога тоа е неопходно за остварување на функцијата на
Синдикатот.
На овластениот синдикален претставник кој не е
вработен кај работодавачот, мора да му се овозможи
непречена комуникација и синдикална активност од
страна на работодавачот.
Член 56
Работодавачот ја пресметува и уплатува синдикалната членарина од нето платата на работникот согласно
Одлуката на Синдикатот.
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Работодавачот обезбедува стручни, административни и технички услови за работа и остварување на функциите на Синдикатот.
Член 57
Синдикалниот претставник има посебна заштита и
не може да биде повикан на одговорност ниту доведен
во неповолна положба, вклучувајќи го и престанокот
на неговиот работен однос, освен во случај на извршување на кривично дело или предизвикување на поголема материјална штета кај работодавачот.
Како синдикален претставник, се сметаат и функционерите во синдикатот, кои се вработени кај работодавачот, а својата функција ја извршуваат волонтерски.
Посебната заштита на синдикалниот претставник
трае за време на неговиот мандат и две години потоа.
Член 58
Синдикалниот претставник не може:
- да биде упатен на привремен принуден одмор;
- да биде распореден на друго работно место без негова согласност;
- да му престане работниот однос од деловни причини.
Член 59
Со одлука на Синдикатот, се утврдува бројот на
синдикалните претставници кои уживаат заштита, а
тоа се: членовите на извршните одбори во основните
организации и бираните претставници во повисоките
органи на синдикатот.
Член 60
Работодавачот е должен на синдикалниот претставник да му овозможи платено отсуство од работа заради
ефикасно вршење на функциите на Синдикатот и синдикалното образование и оспособување.
Начинот, времето и условите на ослободување од
работа на синдикалниот претставник, се уредуваат со
колективен договор на ниво на гранка односно оддел,
односно на ниво на работодавач.
Член 61
Член на Синдикатот кој е избран, односно именуван во органите на Синдикатот, чие вршење на функцијата бара привремено да престане да работи кај работодавачот, има право, по престанување на функцијата
што ја вршел, во рок од 5 дена, да се врати кај работодавачот на работно место кое одговара на неговата
стручна подготовка, за што се склучува посебен договор со работодавачот.
XIV. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ
Член 62
Кога работникот поднел барање до работодавачот
за отстранување на прекршувањето на некое негово
право утврдено со закон, колективен договор и договор
за вработување, или за остварување на истото, работодавачот е должен да соработува со синдикалните претставници за спогодбено решавање на настанатиот спор.
Член 63
Работникот има право да присуствува во постапката пред органот кој одлучува за поднесеното барање во
втор степен и притоа да биде застапуван од Синдикатот.
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Работникот кој отсуствува од работа заради присуство во постапката кај органот од ставот 1 на овој член,
се смета како да бил на работа и по тој основ не може
да му се намалува платата.
XV. ИЗМЕНУВАЊЕ, ДОПОЛНУВАЊЕ, ТОЛКУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР
1. Изменување и дополнување
на колективниот договор
Член 64
Секој учесник може да предложи изменување и дополнување на овој колективен договор.
Предлогот за изменување и дополнување на овој
колективен договор во писмена форма се доставува до
другиот учесник кој е должен да се изјасни во рок од
30 дена.
Во случај ако другиот учесник не го прифати или
не се изјасни по предлогот во рокот од ставот 2 на овој
член, учесникот - предлагачот може да започне постапка за усогласување.
Член 65
Постапката за усогласување започнува на барање
на еден од учесниците на колективниот договор и треба да заврши во рок од 60 дена од поднесувањето на
барањето.
Во рок од 10 дена од поднесувањето на барањето за
усогласување се формира Комисија за усогласување.
Секој од учесниците именува по два члена во Комисијата за усогласување.
Членовите на Комисијата договорно избираат претседател.
Секое усогласување што учесниците ќе го постигнат мора да биде во писмена форма.
Со усогласените ставови, учесниците задолжително
пристапуваат кон изменување и дополнување на колективниот договор.
2. Следење на примената на колективниот
договор
Член 66
За следење на примената на овој колективен договор, учесниците формираат Комисија.
Секој од учесниците на овој колективен договор,
именува по 3 члена во Комисијата од ставот 1 на овој
член, во рок од 30 дена од склучувањето на овој колективен договор.

28 јуни 2010

3. Толкување на колективниот договор
Член 67
Комисијата од членот 66 на овој колективен договор дава толкување на одредбите на овој колективен
договор.
XVI ПОСТАПКА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ НА
КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР
Член 68
Овој колективен договор може да се откаже три месеци пред истекот на неговата важност.
Откажувањето на овој колективен договор се врши
во писмена форма, при што се образложуваат причините за откажувањето.
Другата страна, на предлогот за откажување на колективниот договор, е должна да одговори или да ја започне постапката за преговори, најдоцна во рок од 15
дена, од денот на приемот на поднесениот отказ.
Член 69
Доколку во рокот од членот 67 ставот 3 страната не
се произнесе, се продолжува важноста на колективниот
договор, најдолго 3 месеци од денот на приемот на
писмениот отказ.
XVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 70
Овој Колективен договор се склучува за време од
две години.
Важењето на овој колективен договор, се продолжува доколку страните склучат Спогодба најдоцна 30 дена
пред истекот на важењето на колективниот договор.
Член 71
Овој колективен договор и сите негови измени и
дополнувања, како и неговото откажување се доставуваат за регистрација до Министерството за труд и социјална политика, пред нивното објавување во „Службен весник на РМ”.
Член 72
Овој колективен договор стапува во сила со денот
на склучувањето, а ќе се применува од денот на неговото објавување во „Службен весник на РМ”.
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