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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 

3698. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Владата 

на Република Северна Македонија, на седницата, од-

ржана на 12 ноември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е2 - КО-

МУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА (БЕНЗИНСКА 

ПУМПНА СТАНИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР) КО 

ГЛУВО  БРАЗДА, ОПШТИНА  ЧУЧЕР  САНДЕВО 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објект со намена Е2 - комунална супрас-

труктура (бензинска пумпна станица и услужен цен-

тар) КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево. 
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Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 11072 м2, 

ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

  

Бр. 45–5279/1 Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3699. 

Врз основа на член 44 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 

215/15 и „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ бр.153/19) Владата на Република Северна Ма-

кедонија, на седницата, одржана на 12 ноември 2019 

година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРА-

ЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БАКАР, 

ЗЛАТО И СРЕБРО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПЛАВИЦА 

И ЦРН ВРВ“ ОПШТИНА КРАТОВО, ОПШТИНА 

ПРОБИШТИП И ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ НА 

РУДАРСКО ИНДУСТРИСКИ КОМБИНАТ СИЛЕКС  

АД – КРАТОВО 

 

1. Договорот за концесија за детални геолошки ис-

тражувања на минерална суровина – бакар, злато и 

сребро на локалитетот „Плавица и Црн Врв“ Општина 

Кратово, Општина Пробиштип и Општина Свети Ни-

коле бр.24-4363/1 од 27.7.2018 година, еднострано се 

раскинува поради битна повреда на одредбите на дого-

ворот.  

2. Во име на Владата на Република Северна Маке-

донија, министерот за економија во рок од 15 дена од 

денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го из-

вести концесионерот за едностраниот раскин на Дого-

ворот за концесија од точка 1 од оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за доделување на конце-

сија за детални геолошки истражувања на минерална 

суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот „Пла-

вица и Црн Врв“ Општина Кратово, Општина Пробиш-

тип и Општина Свети Николе на Рударско Индустрис-

ки Комбинат Силекс АД - Кратово бр.42-5058/1 од 

26.7.2016 година („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.142/16). 

4. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-7593/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3700. 

Врз основа на член 44 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 

215/15 и „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ бр.153/19) Владата на Република Северна Ма-

кедонија, на седницата, одржана на 12 ноември 2019 

година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРА-

ЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БА-

КАР, ЗЛАТО И СРЕБРО НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

„ПЛАВИЦА И ЦРН ВРВ“ ОПШТИНА КРАТОВО 

И ОПШТИНА ПРОБИШТИП НА РУДАРСКО ИН-

ДУСТРИСКИ КОМБИНАТ СИЛЕКС АД – КРАТОВО 

 

1. Договорот за концесија за детални геолошки ис-

тражувања на минерална суровина – бакар, злато и 

сребро на локалитетот „Плавица и Црн Врв“ Општина 

Кратово и Општина Пробиштип бр.24-4362/1 од 

27.7.2018 година, еднострано се раскинува поради бит-

на повреда на одредбите на договорот. 

2. Во име на Владата на Република Северна Маке-

донија, министерот за економија во рок од 15 дена од 

денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го из-

вести концесионерот за едностраниот раскин на Дого-

ворот за концесија од точка 1 од оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за доделување на конце-

сија за детални геолошки истражувања на минерална 

суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот „Пла-

вица и Црн Врв“ Општина Кратово и Општина Про-

биштип на Рударско индустриски комбинат СИЛЕКС 

АД - Кратово бр.42-5057/1 од 26.7.2016 година („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.142/16). 

4. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-7594/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3701. 

Врз основа на член 86 став (3) од Законот за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата, одржана на 12 ноември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 

РЕПУБЛИКА НАМИБИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕ-

ВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Се отвора Почесен конзулат на Република Намиби-

ја во Република Северна Македонија, со седиште во 

Скопје. 
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Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-8445/1 Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3702. 

Врз основа на член 93 став (3) од Законот за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата, одржана на 12 ноември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОЧЕ-

СЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА НАМИБИЈА ВО РЕПУБ-

ЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО  

СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Се дава согласноcт Дарко Бабамов да се именува за 

Почесен конзул на Република Намибија во Република 

Северна Македонија, со седиште во Скопје. 

 

Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-8449/1 Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3703. 

Врз основа на член 40-а став (12) од Законот за ми-

нерални суровини  („Службен весник на Република 

Македонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 

129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Вла-

дата на Република Северна Македонија, на седницата, 

одржана на 12 ноември 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕК-

СПРЕСЕН ПАТ А3, ШТИП – КОЧАНИ, ДЕЛНИЦА 

ШТИП – КРУПИШТЕ И ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИ-

ТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА РЕГИОНА-

ЛЕН ПАТ P1205, ДЕЛНИЦА ПРОБИШТИП – КРУ-

ПИШТЕ НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БАЗАЛТ  

НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ 

ПАТИШТА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЕЖЕВО БРДО“, 

ОПШТИНА КАРБИНЦИ 

 

1. На Јавното претпријатие за државни патишта се 

доделува концесија за експлоатација за потребите за 

изградба на експресен пат А3, Штип – Кочани, делница 

Штип – Крупиште и проект за рехабилитација и рекон-

струкција на регионален пат P1205, делница Пробиш-

тип – Крупиште на минерална суровина – базалт на ло-

калитетот „Ежево брдо“, Општина Карбинци, со пов-

ршина на простор на концесија за експлоатација дефи-

ниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 

точките дефинирани со координати како е дадено во 

табелата и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 

0.147419 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука е до 29.2.2020 година. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 
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6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Северна Маке-

донија, Договорот за концесија ќе го потпише министе-

рот за економија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика  Северна Македонија”.         

 

Бр. 45-8722/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3704. 

Врз основа на член 36, став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр.59/00, 26/01, 13/03, 55/05, 

37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 

196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 но-

ември 2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ 

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА ЗА 2019 

ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобруваат средства во износ од 

34.000.000,00 денари наменети за поправка на локални-

от пат кој води кон Армискиот полигон Криволак низ 

с.Криволак и од с.Пепелиште кон Армискиот полигон  

Криволак.  

 

Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука се обезбедени 

од Буџетот на Министерството за одбрана за 2019 го-

дина, Раздел 05001, Програма 5 –Недвижности и ус-

луги, Потпрограма 5Б – Изградба и реконструкција на 

објекти и инфраструктура, категорија 48-Капитални 

расходи, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС.  

  

Член 3 

Се задолжува Министерството за одбрана обезбеде-

ните средства од член 1 на оваа одлука да ги префрли 

на посебна наменска сметка на Општината Неготино. 

Член 4 

Се задолжува Општината Неготино, да отвори по-

себна наменска сметка за поправка на локалниот пат 

кој води кон Армискиот полигон Криволак низ с.Кри-

волак и од с.Пепелиште кон Армискиот полигон Кри-

волак. 

 

Член 5 

Се задолжува Општината Неготино, по завршување 

на активностите поврзани со поправката на локалниот 

пат кој води кон Армискиот полигон Криволак да дос-

тави извештај до Владата на Република Северна Маке-

донија за начинот на искористување на одобрените 

средства, а неискористените средства по завршување 

на активностите да ги врати во Буџетот на Република 

Северна Македонија. 

 

Член 6 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-8888/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3705. 

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користе-

ње и  располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на  Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на  Републи-

ка Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија,  на седницата, одржана на 

12 ноември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КИЧЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кичево 

за потребите на ОСУ „Мирко Милески“- Кичево. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Кичево, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 
 

      Бр. 45-8991/1 Претседател на Владата 
12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 
              Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3706. 
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и  располагање со стварите во државна сопственост и 

со стварите во општинска сопственост („Службен весник на  Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 
190/16 и 21/18 и „Службен весник на  Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Се-
верна Македонија, на седницата, одржана на 12 ноември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 
ВЕЛЕС 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Велес 

за потребите на ОСУ „Јовче Тесличков” – Велес. 
  

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Велес, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 
 

      Бр. 45-8992/1 Претседател на Владата 
12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 
            Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3707. 
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 
153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 ноември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  
КУМАНОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кума-

ново за потребите на СОУ „Перо Наков“- Куманово. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Куманово, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 
 

         Бр. 45-9033/1 Претседател на Владата 
12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 
              Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3708. 

Врз основа на член 16 став 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 
и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19,153/19 и 180/19) Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 ноември 2019 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ ИНФЕКЦИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Македонија за 2019 година  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.4/19) во насловот на Програмата зборовите „Република Ма-
кедонија” се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија”.  

Во делот V. „Потребни финансиски средства (обем, цена и вкупни средства)” Табела 1 се заменува со нова 
табела, која гласи: 
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Делот VI. „Финансирање (извори на обезбедување 

на средствата - Буџет на Република Македонија дона-

ции и други извори)” се менува и гласи: 

„Вкупните средства за реализација на оваа програ-

ма изнесуваат 87.700,000,00 денари. Оваа програма ќе 

се реализира во рамките на средства обезбедени од Бу-

џетот на Република Северна Македонија за 2019 годи-

на и тоа: 62.700,000,00  денари од основен буџет и 

25.000,000,00 денари од буџет на самофинансирачки 

активности на Министерство за здравство, додека дел 

од активностите и мерките ќе се реализираат во рамки-

те на постоечките буџети на јавните здравствени уста-

нови. ” 

Низ целиот текст на Програмата зборовите „Репуб-

лика Македонија” се заменуваат со зборовите „Репуб-

лика Северна Македонија”. 

                                                                                           

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија”. 

 

Бр. 45-8490/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3709. 

Врз  основа на член 47  од Законот за безбедност и 

здравје при работа („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 

164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/15 и 30/16), министе-

рот за труд и социјална политика донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗНА-

ЦИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА(*) 

 

Член 1 

Во Правилникот за знаци за безбедност и здравје 

при работа(
*
) („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.107/19), во членот 13 запирката се за-

менува со точка, а зборовите до крајот на реченицата 

се бришат. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во  „Службен весник  на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 08-8495/1 Министер за труд 

14 ноември 2019 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3710. 

Судскиот совет на Република Северна Македонија,  

врз основа на член 36 став 1 алинеја 13 од Законот за 

Судски совет на Република Северна Македонија 

(„Службен весник на РСМ“ бр.102/2019) и член 44 од 

Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 

58/2006, 35/08, 150/10 и 83/18 и „Службен весник на 

РСМ“ бр.96/2019) на седницата одржана на ден 

12.11.2019 година, донесе 

 

О Д Л У КА 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 

БР.02-2114/1 ОД 1.12.2015 ГОДИНА 

 

Бројот на судии во Врховниот суд на Република Се-

верна Македонија се утврдува на 28 судии, вкучувајќи 

го и претседателот на судот. 

Во останатиот дел Одлуката бр.02-2114/1 од 

1.12.2015 година. останува неизменета. 

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето 

и ќе се објави во „Службен весник на РСМ“. 

 

Бр. 08-1827/1 Судски совет на Република 

12 ноември 2019 година Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Киро Здравев, с.р. 

_________ 

3711. 

Судскиот совет на Република Северна Македонија,  

врз основа на член 46 од Законот за Судски совет на 

Република Северна Македонија („Службен весник на 

РСМ“ бр.102/2019), објавува 

 

О  Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА 3 (ТРОЈЦА) СУДИИ НА ВРХОВНИОТ 

СУД  НА  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

ЗА ГРАЃАНСКА ОБЛАСТ 

 

Кандидатите за избор на судија на Врховниот суд 

на Република Северна Македонија треба да ги испол-

нуваат условите предвидени во член 45 и член 46 став 

1 точка 5 од Законот за судовите („Службен  весник на 

РМ“ бр.58/2006, 35/08, 150/10 и 83/18 и „Службен вес-

ник на РСМ“ бр.96/2019). 

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со пот-

ребна документација  во оригинал или заверена фотокопија 

на нотар да ги достават до Судскиот совет на Република 

Северна Македонија, ул. Македонија бр. 5, Скопје, во рок 

од 15 дена од денот на објавувањето во Службен весник на 

РСМ. Образецот за пријава може да се подигне во елек-

тронска форма на web-страната н Судскиот совет на Репуб-

лика Северна Mакедонија на следната адреса: 

http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ostanati-dokumenti. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.  



18 ноември 2019  Бр. 238 - Стр. 11 

 
 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат 

психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 

од Законот за изменување и дополнување на Законот за 

судовите („Службен  весник на РМ“ бр.150/2010). Од 

страна на Судскиот совет на Република Северна Mаке-

донија ќе бидат спроведени психолошкиот тест и тес-

тот за интегритет за кандидатите кои ги немаат поло-

жено тестовите, како и проверка на знаење на практич-

на работа со компјутери. По однос на термините за по-

лагање на тестовите и проверка на знаење на практич-

на работа со компјутери, кандидатите ќе бидат допол-

нително известени од страна на Судскиот совет на Ре-

публика Северна Македонија. Трошоците за полагање 

на психолошкиoт тест и тестот за интегритет паѓаат на 

товар на кандидатите. 

 

Бр. 08-1828/2 Судски совет на Република 

12 ноември 2019 година Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Киро Здравев, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3712. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 

и член 149 од Законот за енергетика (“Службен весник 

на РМ” бр. 96/2018 и “Службен весник на РСМ” 

бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на 

највисоки малопродажни цени на одделни нафтени де-

ривати и горива за транспорт (“Службен весник на 

РСМ” бр. 103/2019 и 212/2019), а имајќи ги во предвид 

Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 

32/2001...120/18 и “Службен весник на РСМ” 

бр.108/2019, 143/2019 и 225/2019), Законот за данокот 

на додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 

44/99...198/18 и “Службен весник на РСМ” бр.98/2019 

и 124/2019), Законот за животната средина (“Службен 

весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начи-

нот на утврдување, пресметување и уплатување на на-

доместокот за задолжителни резерви на нафта и нафте-

ни деривати што се плаќаат при увоз и/или производ-

ство на нафтени деривати (“Службен весник на РМ“ 

бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергети-

ка и водни услуги на Република Северна Македонија, 

на седницата одржана на 18.11.2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-

ДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И  

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 

 

Член 1 

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените 

деривати и горива за транспорт, изнесуваат:  

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

- 68,00 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС – 98 

- 70,00 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

-                       62,00 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

- 51,00 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС -   33,344 (денари/килограм) 

 

(2) Трговците на големо и трговците на мало со 

нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги 

формираат цените на одделни нафтени деривати и го-

рива за транспорт и пониско од највисоките цени ут-

врдени од став (1) од овој член.  

(3) Највисоките малопродажни цени формирани 

согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо 

со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата. 

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани 

согласно овој член содржан е данокот на додадена 

вредност согласно Законот за данокот за додадена 

вредност. 

 

Член 2 

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-

те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 

од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни 

цени, кои изнесуваат: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

- 28,595 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

- 30,364 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

- 30,520 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

- 30,164 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 26,368 (денари/килограм) 

 

Член 3 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука, содржан е  надоместок за 

трошоци за работење преку склад и трговска маржа, 

кој за Еуросупер БС-95 и за Еуродизел БС (Д-Е V) е во 

износ од 5,600 денари/литар, за Еуросупер БС-98 е во 

износ од 5,546 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е 

во износ од 5,646 денари/литар, додека за мазутот М-1 

НС надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм. 

 

Член 4 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука, со исклучок за мазутот М-1 

НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци 

од склад до бензински станици во износ од  0,75  де-

нари/литар за сите нафтени деривати. 
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Член 5 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука содржан е надоместокот за 

финансирање на активностите во областа на животната 

средина кои согласно Законот за животната средина го 

плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

- 0,080 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС – 98 

- 0,080 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

- 0,030 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

- 0,040 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС -  0,050 (денари/килограм) 

 

Член 6 

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

- 0,890 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

- 0,890 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

- 0,300 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

- 0,300 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 0,740 (денари/килограм) 

 

Член 7 

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

- 21,712 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС – 98 

- 21,692 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

- 15,342 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

-  6,320 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС -  0,100 (денари/килограм) 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 19.11.2019 

година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија” и на веб-страницата на 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија. 

 

 Бр. 02-3455/1  

18 ноември 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ 

3713. 

Врз основа на член 33, став (4) од Законот за 

инспекциски надзор („Службен весник наРепублика 

Северна Македонија“ бр. 102/19), Инспекцискиот со-

вет, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ГОДИШНИОТ 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ИНСПЕКЦИСКА СЛУЖБА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат содржината и 

формата на годишниот план за работа на инспекциска 

служба (во натамошниот текст: Годишен план). 

 

Член 2 

(1) Годишниот план се изработува во електронска и 

печатена верзија, на хартија во бела боја, во А4 фор-

мат. 

(2) Формата и содржината на насловната и остана-

тите страници на годишниот план се дадени во Прилог, 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Со денот на отпочнувањето на примена на овој пра-

вилник, престануваат да важат Правилникот за форма-

та и содржината на годишната програма за работа на 

инспекциските служби („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 44/15) и Правилникот за формата и 

содржината на кварталниот план за работа на секој 

инспектор („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 44/15). 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-

нува со денот на отпочнувањето на примената на Зако-

нот за инспекциски надзор („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр.102/19). 

 

         Бр.01-923           Инспекциски совет 

7 ноември 2019 година Претседател, 

    Скопје м-р Магдалена Филиповска-Грашкоска, с.р. 
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3714. 

Врз основа на член 34, став (4) од Законот за инспекциски надзор („Службен весник наРепублика Северна 

Македонија“ бр. 102/19), Инспекцискиот совет донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ ПЛАН ЗА РАБОТА НА СЕКОЈ ИНСПЕКТОР 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на месечниот план за работа на секој инспектор 

(во натамошниот текст: Месечен план). 

 

Член 2 

(1) Месечниот план се изработува во електронска и печатена верзија, на хартија во бела боја, во А4 фор-

мат. 

(2) Формата и содржината на насловната и останатите страници на месечниот план се дадени во Прилог, 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник, престанува да важи Правилникот за формата 

и содржината на месечниот план за работа на инспекциските служби („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 44/15). 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на Законот за 

инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/19). 

 

         Бр.01-924 Инспекциски совет 

7 ноември 2019 година Претседател, 

                Скопје   м-р Магдалена Филиповска-Грашкоска, с.р. 
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3715. 

Врз основа на член 35, став (6) од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 102/19), Инспекцискиот совет, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТА НА ИНСПЕКЦИСКАТА СЛУЖБА ЗА 

ПРЕТХОДНИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦИ И НА ГОДИШНИОТИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА 

ИНСПЕКЦИСКИТЕ СЛУЖБИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата содржината и на извештајот за работа на инспекциската служ-

ба за претходните шест месеци (во натамошниот текст: шестмесечен извештај) и на годишниот извештај за 

работа на инспекцискитеслужби(во натамошниот текст: годишен извештај). 

 

Член 2 

(1) Шестмесечниот извештај и годишниот извештај се изработуваат во електронска и печатена форма, на 

хартија во бела боја, во А4 формат. 

(2) Формата и содржината на насловната и останатите страници на шестмесечниот извештај се дадени во 

Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник. 

(3) Формата и содржината на насловната и останатите страници на годишниот извештај се дадени во При-

лог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Со денот на отпочнување на примена на овој правилник, престануваат да важат Правилникот за формата и 

содржината на годишниот извештај за работата на инспекциската служба („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 44/15) и Правилникот за формата и содржината на кварталниот извештај за работа на секој 

инспектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/15). 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на Законот за 

инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/19). 

 

         Бр.01-925                                     Инспекциски совет 

7 ноември 2019 година                                        Претседател, 

                Скопје                                                м-р Магдалена Филиповска-Грашкоска, с.р. 
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3716. 

Врз основа на член 42, став (7) од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 102/19), Инспекцискиот совет, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ОБУКА ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ЛИЦЕНЦА  

ЗА ИНСПЕКТОР 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата исодржината на програмите за обука за стекнување со лиценца 

за инспектор (во натамошниот текст: „Програма за обука“). 

 

Член 2 

Обуката за стекнување со лиценца за инспектор се спроведува во согласност со: 

- Програма за интерактивна обука и 

- Програма за практична работа и обука на работно место. 

 

Член 3 

(1) Програмата за обука се изработува во електронска и печатена верзија, на хартија во бела боја, во А4 

формат. 

(2) Формата и содржината на насловната и останатите страници на програмата за обука се дадени во При-

лог, кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на Законот за 

инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/19). 

 

         Бр.01-926                              Инспекциски совет 

7 ноември 2019 година                                    Претседател, 

                Скопје м-р Магдалена Филиповска-Грашкоска, с.р. 
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3717. 

Врз основа на член 43, став (11) од Законот за 

инспекциски надзор („Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 102/19), Инспекцискиот со-

вет, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТОТ 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ЛИЦЕНЦА ЗА ИНСПЕКТОР 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот за 

спроведување на испитот за стекнување со лиценца за 

инспектор (во натамошниот текст: „Испит“). 

 

Член 2 

(1) Испитот се полага во два дела, општ и практи-

чен, соодветно по завршување на интерактивната и 

практичната обука.Кандидатот за инспектор може да 

ги полага општиот и практичниот дел од испитот, нај-

многу два пати. 

(2) Општиот дел од испитот се организира и спро-

ведува од старана Инспекцискиот совет (во натамош-

ниот текст „Советот“), во просторијакоја е материјално 

и технички опремена со соодветна информатичко-ко-

муникациска опрема за спроведување на испитот. 

(3) Општиот дел од испитот се организира и спро-

ведува во четири сесии во јануари, април, јули и ок-

томври, во термини (ден и час на полагањето) кои Со-

ветотги утврдува најдоцна до 30 дена пред терминот за 

полагање и ги објавува на веб страницата на Советот. 

 

Член 3 

(1) Од страна на Советот најдоцна до 15 дена пред 

одржувањето на испитот, по електронска пошта,се из-

вестува кандидатот за инспектор, кој ја завршил обука-

та согласно Законот за инспекциски надзор, за времето 

и местото на полагање. 

(2) Од страна на Советот најдоцна до 15 дена пред 

одржувањето на испитот, по електронска пошта, се из-

вестува и кандидатот за инспектор, кој не го положил 

испитот во првиот обид. 

(3) Доколку кандидатот за инспектор, кој е уредно 

поканет, а неоправдано не се појави на испитот или се 

откаже во текот на полагање на испитот, се смета дека 

не го положил истиот. 

(4) За време на полагањето на општиот дел од испи-

тот не треба: 

- да се употребува било каква литература,  

- да се употребуваинформатичко-комуникациска 

опрема, вклучувајќи мобилни телефони, преносни ком-

пјутери и слично, освен опремата и уредите кои се дел 

од организацијата на испитот, 

- да се препишува, 

- да има вербална или друга комуникација помеѓу 

кандидатите, и 

- да се напушта просторијата во која се изведува по-

лагањето. 

(5) Кандидат за инспектор кој при полагањето на 

општиот дел од испитот постапува спротивно на став 

(4) на овој член, ќе биде отстранет од испитот и ќе се 

смета дека не го положил испитот. 

Член 4 

(1) Општиот дел од испитот се полага со одговара-

ње на електронски тест на компјутер. 

(2) Тестот од став (1) на овој член,се состои од 

45случајно одбрани испитни прашања, по 15 од секој 

степен на сложеност, за кои се понудени по четири 

можни одговори, од кои само еден е точен.  

(3) Испитните прашања од став (2) на овој член, 

имаат три степени на сложеност и се вреднуваат со раз-

личен број на бодови кој е назначен видно до праша-

њето, и тоа:  

- ниска сложеност – 1 бод, 

- средна сложеност – 2 бода, и 

- висока сложеност – 3 бода. 

(4) Вкупниот збир на бодови за сите испитни пра-

шања вклучени во тестот изнесува 90. 

(5) Испитот се смета за положен, доколку кандида-

тот за инспектор освои најмалку две третини од вкуп-

ниот збир на бодови, односно најмалку 60 бодови. 

(6) Резултатот, односно бројот на освоени бодови, 

како и исходот од полагањето на испитот – поло-

жен/неположен, е достапен за кандидатот веднаш по 

завршувањето на полагањето на екранот од компјуте-

рот. 

(7) Од страна на Советот најдоцна до 10 дена по 

завршувањето на испитот, писмено се известува соод-

ветната инспекциска служба за резултатите и исходот 

од испитот. 

 

Член 5 

(1) Испитните прашања од член 4 на овој правил-

ник, се одбираат од база на најмалку 600 испитни пра-

шања, која ја формира Советот. 

(2) Базата на испитни прашања од став (1) на овој 

член, како и информациите и литературата потребна за 

подготовка на кандидатот за инспектор за полагање на 

испитот, се објавуваат на веб страницата на Советот. 

(3) Базата на испитни прашања од став (1) на овој 

член се ажурира по потреба и при промена на релеван-

тните законски прописи на кои се засновани испитните 

прашања. 

 

Член 6 

Времетраењето за полагање на општиот дел од ис-

питот изнесува 90 минути. 

 

Член 7 

(1) Со практичниот дел од испитот се врши провер-

ка на оспособеноста на кандидатот за инспектор, за са-

мостојно вршење на работите поврзани со инспекцис-

киот надзор, за кои се обучувал за време на практична-

та работа и обуката на работното место. 

(2) Практичниот испит се организира и спроведува 

од страна на инспекциската служба каде е вработен 

кандидатот за инспектор, преку Комисија за полагање 

на практичен испит, во која учествуваат менторот на 

кандидатот за инспектор, двајца инспектори од инспек-

циската служба, од кои еден раководен инспектор, и 

членот на Советот за соодветната област. 
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(3) Практичниот испит се полага најрано до 15 дена 

пред истекот, а најдоцна до истекот на практичната ра-

бота и обука на работното место. 

(4) Менторот на кандидатот за инспектор, најдоцна 

до 45 дена пред истекот на практичната работа и обука 

на работното место, писмено го известува раководите-

лот на инспекциската служба за потребата од организи-

рање и спроведување на практичен испит. 

(5) Врз основа на известувањето од став (5) на овој 

член, раководителот на инспекциската служба, ги оп-

ределува времето и местото за полагање и за тоа нај-

доцна до 30 дена пред терминот за одржување на испи-

тот, писмено го известува кандидатот за инспектор. 

(6) Копија од писменото известување од став (6) на 

овој член, се доставува и до Комисијата за полагање на 

практичниот испит. 

 

Член 8 

(1) Практичниот испит се состои од самостојно 

спроведување на симулиран инспекциски надзор, со 

коефициент на сложеност соодветен на нивото на кан-

дидатот за инспектор. 

(2) Вкупниот збир на бодови за практичниот испит 

изнесува 90 и тоа: 

- планирање и подготовка за инспекциски надзор – 

15 бодови, 

- спроведување на инспекциски надзор – 30 бодови, 

- затворање на инспекциски надзор – 30 бодови. 

- документирање на инспекциски надзор – 15 бо-

дови. 

(3) Испитот се смета за положен, доколку кандида-

тот за инспектор освои најмалку две третини од вкуп-

ниот збир на бодови, односно најмалку 60 бодови, при 

што е потребно да има освоено најмалку половина од 

бодовите за секојаалинеја од став (2) на овој член. 

(4) Резултатот, односно бројот на освоени бодови, 

како и исходот од полагањето на испитот – поло-

жен/неположен, е достапен за кандидатот најдоцна три 

дена по завршувањето на испитот. 

 

Член 9 

(1) Времетраењето за полагање на практичниот дел 

од испитот изнесува вкупно шест часа, при што поеди-

нечното времетраење на секоја од фазите наброени во 

член 9, став (2) од овој Правилник, не може да изнесу-

ва повеќе од 90 минути. 

 

Член 10 

(1) За спроведениот практичен испит, од страна на 

Комисијата се составува записник кој ги содржи след-

ните податоци: датум, време и место на одржување на 

испитот, состав на Комисијата, листа на кандидати за 

инспектор кои го полагале испитот со освоените бодо-

ви и вкупниот исход и печат на инспекциската служба. 

(2) Записникот од став (1) на овој член, се објавува 

на интернет страницата на Советот. 

 

Член 11 

Со денот на отпочнувањето на примена на овој пра-

вилник, престанува да важи Правилникот за начинот 

на полагањето на испитот за инспектор, како и форма-

та и содржината на барањето за полагање на испит и на 

лиценца за инспектор („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 21/16). 

 

Член 12 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-

нува со денот на отпочнувањеto на примената на Зако-

нот за инспекциски надзор („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр.102/19). 

 

         Бр.01-927           Инспекциски совет 

7 ноември 2019 година Претседател, 

    Скопје м-р Магдалена Филиповска-Грашкоска, с.р. 

__________ 

3718. 

Врз основа на член 44, став (4) од Законот за 

инспекциски надзор („Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 102/19), Инспекцискиот со-

вет, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 

ЗА ЛИЦЕНЦА ЗА ИНСПЕКТОР 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и сод-

ржината на образецот за лиценца за инспектор (во на-

тамошниот текст: „Образец за лиценца“). 

 

Член 2 

(1) Образецот за лиценцата е печатен на хартија во 

бела боја, во А4 формат. 

(2) Формата и содржината на образецот за лиценца 

е даден во Прилог, кој е составен дел на овој правил-

ник. 

 

Член 3 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој 

правилник, престанува да важи Правилникот за начи-

нот на полагањето на испитот за инспектор, како и 

формата и содржината на барањето за полагање на ис-

пит и на лиценца за инспектор („Службен весник на 

Република Македонија“ број 21/16). 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-

нува со денот на отпочнувањето на примената на Зако-

нот за инспекциски надзор („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр. 102/19). 

 

         Бр.01-928           Инспекциски совет 

7 ноември 2019 година Претседател, 

    Скопје м-р Магдалена Филиповска-Грашкоска, с.р. 
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3719. 

Врз основа на член 46, став (4) од Законот за 

инспекциски надзор („Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 102/19), Инспекцискиот совет 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕ-

ЦОТ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА И 

ЗНАЧКАТА НА ИНСПЕКТОРОТ, КАКО И НА-

ЧИНОТ НА  НИВНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ  

ВО ИНСПЕКЦИСКИТЕ СЛУЖБИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и сод-

ржината на образецот на службената легитимација (во 

натамошниот текст: „Легитимација“) и значката на 

инспекторот (во натамошниот текст: „Значка“), како и 

начинот на нивното издавање и одземање во инспек-

циските служби. 

 

Член 2 

(1) Легитимацијата и значката на инспекторот се 

сместени во внатрешнитестрани на дводелен кожен по-

вез, со димензии 65 х 190 мм, во црна боја. 

(2) Легитимацијата е со правоаголна форма израбо-

тена од поликарбонат со заштитни елементи, со димен-

зии 54,99х 84,99 мм и дебелина од 0,76 мм, која е смес-

тена во внатрешната горна страна на дводелниот кожен 

повез, во светло сина боја (RGB 84-165-219) за инспек-

торите вработени во инспекциските служби од член 26, 

став (1), алинеи 1 и 2 од Законот за инспекциски над-

зор и портокалова боја (RGB 243-129-31) за инспекто-

рите вработени во инспекциските служби од член 26, 

став (1), алинеја 3 од Законот за инспекциски надзор. 

Образецот на Легитимацијата е во согласност со гра-

фичките стандарди на Владата на Република Северна 

Македонија. 

(3) Значката на инспекторот е изработена од метал 

(бронза), во форма на штит со димензии 40 х 45 мм, 

под кој е поставен правоаголник со димензии 40 х 7,5 

мм,која е сместена во внатрешна долна страна на дво-

делниот кожен повез. 

(4) Легитимацијата и значката му се издава на 

инспектор веднаш по стекнувањето со лиценца за 

инспектор. 

(5) При издавањето на легитимацијата и значката се 

генерира регистарскиот број кој претставува шестци-

френ број разделен со цртичка после втората цифра. 

(6) Првите две цифри од регистарскиот број од став 

(5) на овој член означуваат припадност на инспекцис-

ката служба, додека останатите четири цифри означу-

ваат реден број на издадената легитимација односно 

значка во инспекциската служба, почнувајќи од бројот 

0001. 

(7) Образецот на Легитимацијата и значката е даден 

во Прилог, кој е составен дел на овој Правилник. 

 

Член 3 

Инспекциската служба ги евидентира издадените 

легитимации, и тоа: 

- име и презиме на инспекторот, 

- датум и место на издавање на легитимацијата, 

- регистарски број на легитимацијата, 

- датум на враќање односно губење на легитимаци-

јата, 

- причина за враќање односно губење на легитима-

цијата, 

- престанок на работен однос, 

- суспензија согласно закон, 

- замена на оштетена, загубена или украдена леги-

тимација. 

- датум на повторно задолжување односно издава-

ње  на легитимацијата, 

- датум на уништување на легитимација. 

 

Член 4 

(1) Легитимацијата и значката се заменуваат со 

нови: 

- при промена на личното име на инспекторот, и 

- при оштетување на легитимацијата или нејзино 

губење односно кражба. 

(2) Во случај кога легитимацијата и значкатасе ош-

тетени, инспекторот при издавањето на нова легитима-

ција ја враќа старата на инспекциската служба. 

(3) Во случај кога лигитимацијата и значката се из-

губени односно украдени, инспекторот ја известува 

инспекциската служба најдоцна до три дена од дозна-

вањето. 

(4) Во случај кога лигитимацијата и значката се из-

губени односно украдени, инспекциската служба нај-

доцна до три дена од пријавувањето ги објавуваво 

„Службен весник на Република Северна Македонија“. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-

нува со денот на отпочнувањето на примената на Зако-

нот за инспекциски надзор („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр.102/19). 

 

         Бр.01-929           Инспекциски совет 

7 ноември 2019 година Претседател, 

    Скопје м-р Магдалена Филиповска-Грашкоска, с.р. 



18 ноември 2019  Бр. 238 - Стр. 53 
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3720. 

Врз основа на член 57, став (8) од Законот за 

инспекциски надзор („Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 102/19), Инспекцискиот со-

вет, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕ И ФОРМАТА И СОД-

РЖИНАТА  НА  ОБРАЗЕЦОТ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА  

УЧИНОКОТ НА ИНСПЕКТОРИТЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваначинот на оцену-

вање и формата исодржината на образецот за оценува-

ње на учинокот на инспекторите (во натамошниот 

текст: „Образец за оценување“). 

 

Член 2 

(1) Образецот за оценување е отпечатен на хартија 

во бела боја во А4 формат. 

(2) Формата и содржината на Образецот за оценува-

ње е даден во Прилог,кој е составен дел на овој правил-

ник. 

 

Член 3 

(1) Од страна на непосредно претпоставениот рако-

водител односно раководителот на инспекциската 

служба, во случаите кога инспекторот нема непосредно 

претпоставен раководен службеник, се врши оценува-

њето на инспекторот преку спроведување на интервју 

со него, при што го утврдува: 

- соодносот меѓу вкупниот број на планирани 

инспекциски надзори утврдени во месечните планови 

за инспекциски надзор и вкупниот број на извршени 

инспекциски надзори прикажан во шестмесечните из-

вештаи за работа, 

- нивото на почитување на законските рокови за 

подготвување на записници и донесување на инспек-

циски акти, 

- квалитетот во водењето на записници и решени-

јата, уредноста во водењето на предметите и квалите-

тот на писменото изразување, 

- нивото на реализација на другите работни цели и 

задачи,нивото на реализација на индивидуалниот годи-

шен план за стручно усовршување и обука на инспек-

торот, и 

- обемот на работните задачи и цели за наредната 

година, имајќи ги во вид годишниот план за работа на 

инспекциската служба и индивидуалниот план за 

стручно усовршување и обука на инспекторот. 

(2) Врз основа на постигнувањата утврдени за вре-

ме на интервјуто, претпоставениот му доделува на 

инспекторот соодветен број на бодови, согласно Зако-

нот за инспекциски надзор, и тоа: 

- оценката  „А – особено се истакнува“, покажува 

дека учинокот на инспекторот е над очекуваното, од-

носно дека тој дава исклучителен придонес кон оства-

рување на плановите за инспекциски надзори на 

инспекциската служба, со макисмално почитување на 

законските рокови за подготвување на записници и 

инспекциски акти, највисок квалитет во работата, це-

лосна вклученост во реализацијата на другите работни 

задачи кои му се доделени, како и целосно реализира-

ње на индивидуалниот план за стручно усовршување и 

обука, 
- оценката  „Б – се истакнува“, покажува дека учи-

нокот на инспекторот е во границите на очекуваното, 
односно дека тој дава значителен придонес кон оства-
рување на плановите за инспекциски надзори на 
инспекциската служба, со значително ниво на почиту-
вање на законските рокови за подготвување на запис-
ници и инспекциски акти, значителен квалитет во ра-
ботата, значителна вклученост во реализацијата на дру-
гите работни задачи кои му се доделени, како и значи-
телно реализирање на индивидуалниот план за стручно 
усовршување и обука, 

- оценката  „В – задоволува“, покажува дека учино-
кот на инспекторот е во границите на очекуваното, од-
носно дека тој дава просечен придонес кон остварува-
ње на плановите за инспекциски надзори на инспек-
циската служба, со просечно ниво на почитување на за-
конските рокови за подготвување на записници и 
инспекциски акти, просечен квалитет во работата, про-
сечна вклученост во реализацијата на другите работни 
задачи кои му се доделени, како и просечно реализира-
ње на индивидуалниот план за стручно усовршување и 
обука, 

- оценката  „Г – делумно задоволува“, покажува де-
ка учинокот на инспекторот е под очекуваното, однос-
но дека тој дава потпросечен придонес кон остварува-
ње на плановите за инспекциски надзори на инспек-
циската служба, со потпросечно ниво на почитување 
на законските рокови за подготвување на записници и 
инспекциски акти, потпросечен квалитет во работата, 
потпросечна вклученост во реализацијата на другите 
работни задачи кои му се доделени, како и потпросеч-
но реализирање на индивидуалниотплан за стручно 
усовршување и обука, 

- оценката  „Д – не задоволува“, покажува дека учи-
нокот на инспекторот е исклучително низок, односно 
дека тој дава низок придонес кон остварување на пла-
новите за инспекциски надзори на инспекциската 
служба, со ниско ниво на почитување на законските 
рокови за подготвување на записници и инспекциски 
акти, низок квалитет во работата, мала вклученост во 
реализацијата на другите работни задачи кои му се до-
делени, како и низок степен на реализирање на индиви-
дуалниотплан за стручно усовршување и обука. 

 
Член 4 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој 
правилник, престанува да важи Правилникот за форма-
та и содржината на образецот за годишна оцена за ус-
пешност на инспектор („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 21/16). 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-
нува со денот на отпочнувањето на примената на Зако-
нот за инспекциски надзор („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.102/19). 

 
         Бр.01-931           Инспекциски совет 
7 ноември 2019 година Претседател, 

    Скопје м-р Магдалена Филиповска-Грашкоска, с.р. 
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3721. 

Врз основа на член 61, став (4) од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 102/19), Инспекцискиот совет, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА ИСОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ  НА УЧИНОКОТ 

НА ИНСПЕКТОРИТЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваформата исодржината на извештајот за оценување на учинокот на 

инспекторите (во натамошниот текст: „Извештај“). 

 

Член 2 

(1) Извештајот се изработува во електронска и печатена верзија, на хартија во бела боја, во А4 формат. 

(2) Формата и содржината на насловната и останатите страници на извештајот се дадени во Прилог, кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Со денот на започнување на примена на овој правилник, престанува да важи Правилникот за формата и 

содржината на образецот за годишна оцена за успешност на инспектор („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 21/16). 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на Законот за 

инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/19). 

 

         Бр.01-932 Инспекциски совет 

7 ноември 2019 година Претседател, 

            Скопје м-р Магдалена Филиповска-Грашкоска, с.р. 
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3722. 

Врз основа на член 51, став (5) од Законот за 
инспекциски надзор („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 102/19), Инспекцискиот со-
вет, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНА НАГРАДА ЗА 
ИНСПЕКТОР 

 
Член 1 

Со ова упатство се пропишувадоделувањетона па-
рична награда на инспектор (во натамошниот текст: 
„Упатство“). 

 
Член 2 

(1) За посебно ангажирање во извршувањето на ра-
ботата се смета доколку при последното оценување на 
учинокот инспекторотги почитувал законските рокови 
за подготвување на записници и донесување на инспек-
циски акти во над 95% од инспекциските надзори кои 
ги извршил. 

(2) За квалитет во извршувањето на работата се 
смета доколку во претходната година инспекторот не 
бил дисциплински или материјално казнуван и при по-
следното оценување на учинокот остварил одличен 
квалитет во водењето на записниците и решенијата во 
хартиен и/или електронски формат, уредноста во воде-
њето на предметите по кои постапувал и квалитетот на 
писменото изразување. 

(3) За значителен придонес во остварувањето на 
функцијата на инспекциската служба се смета доколку 
при последното оценување на учинокот инспекторот 
остварил над 95% реализација на другите работни цели 
и задачи. 

(4) За процент на реализација на годишната програ-
ма за надзор се смета доколку при последното оценува-
ње на учинокот инспекторот остварил над 95% реали-
зација на планираните инспекциски надзори. 

 
Член 3 

(1) Врз основа на предлог од непосредниот раково-
дител или лицето кое го заменува, на инспекторот му 
се доделува парична награда доколку кумулативно ги 
има исполнето активностите од член 2 од овој правил-
ник. 

(2) Предлогот од став (1) на овој член, содржи: 
- образложение на значителноста на исклучителни-

от резултат и придонесот на инспекторот, 
- изјава од организациската единица за човечки ре-

сурси дека на инспекторот не му е изречена мерка за 
дисциплинска или материјална одговорност, и 

- копија од образецот за последното оценување на 
учинокот на инспекторот. 

 
Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува со 
денот на отпочнувањето на примената на Законот за 
инспекциски надзор („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.102/19). 

 
         Бр.01-930           Инспекциски совет 
7 ноември 2019 година Претседател, 

    Скопје м-р Магдалена Филиповска-Грашкоска, с.р. 

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3723. 
Врз основа на член 12 став (4) од Законот за нота-

ријатот ("Службен весник на РМ" бр.72/16, 142/16 и 
233/18), Претседателот на Нотарската комора на Ре-
публика Северна Македонија на ден 18 ноември 2019 
година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА 
 
1. На именуваниот нотар: 
- Љупчо Јорданов - нотар за подрачјето на Основ-

ниот суд во Радовиш, 
 како ДЕН ЗА ПОЧЕТОК ЗА РАБОТА се определу-

ва  20 ноември 2019 година. 
2. Решението стапува на сила веднаш со неговото 

донесување. 
3. Решението да се објави во „Службен весник на 

Република Северна  Македонија“. 
 

Бр. 02-2455/1 Нотарска комора на РСМ 
18 ноември 2019 година Претседател 

Скопје Васил Кузманоски, с.р. 
 

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 
3724. 

Врз основа на член 203 одЗаконот за работните од-
носи („Службен весник на Република Македонија“ број 
62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 
50/2010,  52/2010,  124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 
13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 
20/2015, 33/2015, 72/2015 и 129/2015, 27/2016, 120/2018 
и „Службен весник на Република Северна Македонија, 
бр. 110/2019), а во врска со член 5 од Општиот колек-
тивен договор за јавниот сектор на Република Македо-
нија, („Службен весник на Република Македонија“ број 
10/2008 и 85/2009), Министерството за одбрана и Неза-
висниот синдикат на одбраната, склучија 

 
КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 
 

А) ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој колективен договор се уредуваат, односно 

доуредуваат правата и обврските од работен однос на 
работниците во Министерството за одбрана (во ната-
мошниот текст: Министерството) и Армијата на Репуб-
лика Северна Македонија(во натамошниот текст: Ар-
мијата), од една страна и Министерството како работо-
давец од друга страна, како и условите и начинот на 
остварувањето на правата и обврските од работните 
односи или во врска со работните односи. 

 
Член 2 

Работодавец во смисла на овој колективен договор, 
е Министерството, претставувано од министерот за од-
брана (во натамошниот текст: министерот). 

 
Член 3 

Работник во смисла на овој колективен договор, е 
лице кое заснова работен однос на неопределено или 
определено работно време, со полно, со пократко од 
полното и со скратено работно време во Министер-
ството и во Армијата. 
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Член 4 
Синдикат, во смисла на овој колективен договор, е 

Независниот синдикат на одбраната (во натамошниот 
текст: Синдикатот), претставуван од претседателот и 
неговите овластени претставници. 

 
Член 5 

Со овој колективен договор можат да се предвидат 
одделни права кои за работниците се поповолни од 
правата што ги определува Законот за работните од-
носи, Законот за служба во Армијата, Законот за адми-
нистративни службеници, Законот за одбрана и Зако-
нот за Воената академија (во натамошниот текст: соод-
ветните закони), ако тоа не е во спротивност со закон. 

 
Член 6 

За  прашањата  кои  не  се  уредени  со  овој  колек-
тивен  договор,  се  применуваaт соодветните закони. 
 

Б) ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 
 

I. ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС 
 

I.1. УСЛОВИ, НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ЗАСНОВАЊЕ 
НА РАБОТЕН ОДНОС 

 
Член 7 

За потребата од прием на нови работници одлучува 
министерот во согласност со Правилникот  за  органи-
зација  и  работа на Министерството,  Правилникот  за 
систематизација на работните места во Министерство-
то и Актот за формација на Армијата. 

 
Член 8 

Условите, начинот и постапката за засновање на ра-
ботен однос во Министерството, начинот и постапката 
за избор на лица кои засноваат работен однос, склучу-
вањето на договор за вработување, правата, обврските 
и одговорностите што произлегуваат од работниот  од-
нос  на  работниците  во  Министерството,  содржината  
на  договорот  за вработување и други прашања од ра-
ботните односи или во врска со работните односи, се 
пропишани и се остваруваат во согласност со соодвет-
ните закони и подзаконски прописи и други акти. 

 
Член 9 

По завршување на постапката за избор, министерот 
склучува Договор за вработување (во натамошниот 
текст: Договор), со избраното лице.  

Договорот од став 1 на овој член, се склучува во 
писмена форма.  

Со потпишувањето на Договорот од став 1 на овој 
член, се заснова работен однос меѓу работникот и ра-
ботодавецот. 

 
Член 10 

Како оправдани причини за недоаѓање на работни-
кот на работното место на денот определен во Догово-
рот, односно датумот на потпишување на Договорот, 
се сметаат:  

- болест на работникот;  
- смртен случај на член на потесно семејство;  
- елементарна непогода (пожар, поплава, земјотрес 

и сл.) и 
- други случаи од објективна природа утврдени во 

Договорот.  
За причините од став 1 на овој член, работникот е 

должен писмено да го извести работодавецот, во рок 
од два работни дена пред денот утврден во Договорот 
кога требалода се јави на работа. 

I.2. ПРИПРАВНИЦИ 
 

Член 11 
Министерството може да склучи Договор за врабо-

тување со лице кое за прв пат се вработува во државна 
служба, односно административен службеник кој се 
вработува на работно место во повисоко звање од прет-
ходно стекнатото, како приправник за определено ра-
ботно место, односно како лице на пробна работа. 

 
I.3. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

 
Член 12 

Работникот кој засновал работен однос во Минис-
терството на неопределено   или определено време, ра-
боти на работно место за кое засновал работен однос.  

Во текот на траењето на работниот однос, работни-
кот може да биде распореден на друго работно место 
различно од местото на кое претходно работел по него-
во барање или по потреба на Министерството, под ус-
лови и на начин утврдени со закон и подзаконски про-
писи. 

При распоредувањето треба да се води сметка осо-
бено за:  

- работното  место  на  кое  се  распоредува  да  е  
предвидено  во  Правилникот за организација и работа 
на Министерството, Правилникот за систематизација 
на работните места во Министерството и Актот за фор-
мација на Армијата;  

- работното место на кое се распоредува да е сло-
бодно и  

- работникот да ги исполнува пропишаните услови 
за работното место на кое се распоредува. 

 
Член 13 

Во текот на траењето на работниот однос, работни-
кот може покрај работите и задачите од неговото ра-
ботно место, со решение на министерот или од него ов-
ластено лице, да биде овластен да извршува работи и 
задачи од друго работно место.  

Во случаите од став 1 на овој член, на работникот 
му следува додаток на плата во висина од 10 % од не-
говата основна плата.  

 
Член 14 

По исклучок од член 13 на овој колективен договор, 
работникот може да биде распореден на друго работно 
место и во случаи кога:  

- се вршат промени во организациската структура 
на Министерството и Армијата;  

- се вршат промени во однос на бројот на работните 
места во Правилникот за организација и работа на Ми-
нистерството, Правилникот за систематизација на ра-
ботните места во Министерството и Актот за формаци-
ја на Армијата и 

- на работното место на кое се распоредува се вр-
шат исти или слични работи со работите кои работни-
кот ги вршел пред распоредувањето, во согласност со 
неговата стручна подготовка. 

 
Член 15 

Во текот на траењето на работниот однос, работни-
кот е должен да врши и други работи и задачи различ-
ни од работите и задачите кои ги врши на местото на 
кое е распореден, а кои се во рамките на неговиот сте-
пен на образование, односно стручна подготовка во 
случаите особено:  

- кога треба да се замени привремено отсутен ра-
ботник;  

- кога е зголемен обемот на работа;  
- ако на работното место на кое работи е намален 

обемот на работа;  
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- давање стручна помош во извршување на работи и 
задачи на друг работник и  

- во случај на елементарна непогода која се случила 
или непосредно се заканува.  

Во случаите од став 1 алинеи 2, 3, 4 и 5 на овој 
член, работникот е должен да ги врши работите и зада-
чите додека траат причините, но не подолго од три ме-
сеци. 

Во случаите од став 1 на овој член, работникот има 
право на плата која ја примал на неговото работно 
место, односно платата која за него е поповолна. 

 
Член 16 

Работникот може да биде распореден на друго ра-
ботно место доколку се исполнети условите од член 13 
на овој колективен договор и во случај кога со акт на 
надлежна здравствена комисија е утврдено дека е нес-
пособен за вршење на работите и задачите од работно-
то место на кое е распореден, заради нарушена психо-
физичка или општа здравствена способност, која наста-
пила како последица од повреда при работа или профе-
сионална болест.  

Во случаите од став 1 на овој член, работникот ги 
задржува сите права од работен однос од работното 
место на кое работел пред распоредувањето. 

 
Член 17 

Работникот не може да биде распореден на друго 
работно место за време на отсуство од работа поради 
болест или повреда, бременост, раѓање и родителство, 
како и во случаите кога користи платено и неплатено 
отсуство од работа во согласност со закон. 

 
Член 18 

Во согласност со закон, решение за распоредување 
на работник во Министерството, донесува министерот 
или од него овластено лице.  

Во решението од став 1 на овој член, во согласност 
со закон, работникот има право на приговор до надле-
жен второстепен орган утврден со закон, во рок од 
осум дена од денот на приемот на истото. 

 
Член  19 

На работникот кој од неоправдани причини во рок 
од три дена од денот на врачувањето на решението за 
распоредување, не се јави на работа на работното мес-
то на кое е распореден, му престанува работниот однос 
во Министерството. 

 
II. ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И НИВНАТА  

ПОЛОЖБА 
 

II.1. РАБОТНО ВРЕМЕ 
 

Член 20 
Работното време на работниците во Министерство-

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

Работна недела, по правило, трае пет работни дена.  
Работното време може да трае и подолго од 40 часа 

во работната недела, во случаи и под услови утврдени 
во соодветните закони и подзаконски прописи.  

За работа подолга од 40 часа во работната недела, 
во согласност со закон, одлучува министерот или од 
него овластено лице. 

 
Член 21 

Во Министерството може да се воведе работно вре-
ме пократко од 40 часа во работната недела, но не по-
малку од 36 часа неделно под услови и на начин ут-
врден во соодветните закони и подзаконски прописи.  

Правата на работниците од овој став 1 на овој член, 
се изедначени со правата на работниците кои работат 
40 часа во работната недела. 

 
Член 22 

Во зависност од природата и карактерот на работи-
те и потребите на Министерството, во одделни органи-
зациски единици во Министерството, кои ги определу-
ва министерот или од него овластено лице, работата 
може да се врши во смени и трае непрекинато.  

Во случаите кога работата се врши во смени, ноќно 
време, работникот може да работи во ноќна смена, нај-
долго една седмица во текот на четири седмици.  

Ноќно време во смисла на став 2 на овој член, е пе-
риодот меѓу 22:00 часот и 06:00 часот наредниот ден.  

Работникот кој одработува ноќе најмалку една тре-
тина од полното работно време од својата годишна ра-
ботна обврска, има право на посебна заштита во сог-
ласност со закон.  

За работно време во недела се смета работното вре-
ме одминато помеѓу 00:00 часот и 24:00 часот, во ден 
недела. 

 
Член 23 

Работа подолга од 40 часа во работната недела и ра-
бота која се врши ноќно време, не се определува за:  

- работник-жена за време на бременост;  
- работник-жена која има дете на возраст до три го-

дини;  
- работник-родител на дете со посебни потреби;  
- работник-самохран родител на дете на возраст до 

шест години;  
- работник повозрасен од 52 години;  
- работник на кој според наод на надлежна лекарска 

комисија му е утврдено дека работата  во ноќно  време  
може  негативно  да  му  влијае  врз преостанатата  ра-
ботна способност и  

- работник кој работи со скратено работно време во 
согласност со прописите од пензиското и инвалидското 
осигурување (инвалидност), прописите за  здравствено 
осигурување (медицинска рехабилитација) или други 
прописи (родителски обврски). 

 
Член 24 

Работа подолга од полното работно време и работа 
ноќно време, по претходна писмена согласност може 
да врши:  

- работник-жена на дете на возраст до три години;  
- работник-родител на дете со посебни потреби;  
- работник-самохран родител на дете на возраст до 

шест години;  
- работник повозрасен од 52 години;  
- работник со намалена работна способност. 
 

II.2. ОДМОРИ И ОТСУСТВА 
 

Член 25 
Работникот кој работи со полно работно време, за 

време на дневното работно време има право на одмор 
(пауза) во траење од 30 минути.  

Работникот во Министерството кој работи пократко 
од полното работно време, но најмалку четри часа 
дневно, има право на одмор (пауза) во траење од 15 
минути.  

Паузата може да се користи најмалку по еден час 
работа и најдоцна три часа пред крајот на работното 
време.  

Времето поминато на пауза во текот на работниот 
ден, се засметува во работното време и за истото се ис-
платува плата. 
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Член 26 
Работникот има право на одмор меѓу два последо-

вателни работни дена, во траење од најмалку 12 часа.  
Работникот има право на неделен одмор во траење 

од најмалку 24 часа непрекинато, а доколку поради об-
јективни, технички, организациски и други причини е 
неопходно да работи на денот на својот неделен одмор, 
му се обезбедува  таков одмор во текот на наредната 
работна недела.  

Како ден на неделен одмор, по правило, се смета 
седмиот ден, недела. 

 
Член 27 

Работникот има право на платен годишен одмор во 
текот на една календарска година во траење од најмал-
ку 20, а најмногу 33 работни дена, под услови и на на-
чин утврдени со одредбите од соодветните закони и 
подзаконски  прописи. 

 
Член 28 

Ако во календарската година во која засновал рабо-
тен однос нема шест месеци работа, работникот има 
право на годишен одмор во траење од по два работни 
дена за секој месец поминат на работа, но не повеќе од 
20 работни дена.  

Доколку на работникот му престанува работниот 
однос, а нема шест месеци работа во Министерството и 
во моментот на престанокот на работниот однос не го 
искористил годишниот одмор, има право на годишен 
одмор во траење од по два работни дена за секој месец 
поминат на работа, но не повеќе од 20 работни дена.  

Постар и повозрасен работник, инвалид со телесно 
оштетување со најмалку 60% и работник кој чува и не-
гува дете со посебни потреби, има право на уште три 
работни дена годишен одмор. 

 
Член 29 

Работник кој за прв пат заснова работен однос на 
неопределено или определено време, со право на цел 
годишен одмор се стекнува по остварена непрекината 
работа од најмалку шест месеци.  

 
Член 30 

Во денови на платен годишен одмор не се пресме-
туваат: 

- неработните денови-сабота и недела;  
- празниците и неработните денови утврдени со за-

кон;  
- слободните денови;  
- отсуство од работа поради боледување и  
- други случаи на оправдано отсуство од работа во 

согласност со закон. 
 

Член 31 
Годишниот одмор, по правило, се користи во текот 

на календарската година.  
Годишниот одмор може да се користи во повеќе де-

лови во договор со работодавецот, со тоа што еден дел 
од годишниот одмор мора да трае најмалку две непре-
кинати работни недели. 

Работодавецот е должен на работникот да му обез-
беди искористување на 12 работни дена годишен од-
мор до крајот на тековната календарска година, а оста-
токот до 30 јуни наредната година.  

Годишниот одмор кој не бил искористен во теков-
ната календарска година заради отсуство од работа по-
ради боледување, повреда, породилно отсуство, отсус-
тво заради нега и чување на дете, упатување на струч-
но оспособување и усовршување за потребите на Ми-
нистерството, работникот има право да го искористи 
најдоцна до 30 јуни наредната календарска година. 

Член 32 
Работник кој по потреба на службата е упатен за 

учество на вежби, обука, во хуманитарни и меѓународ-
ни операции, во мисии и операции на НАТО и во при-
мената на правото на индивидуална или колективна са-
моодбрана, операции за кризен менаџмент и коопера-
тивна безбедност, како и за вршење на должности во 
командните структури на НАТО, дипломатските прет-
ставништва на Републиката, команди, штабови и воени 
единици на меѓународни организации во странство и 
на територијата на Републиката, а кој од објективни 
причини без своја вина не го искористил годишниот 
одмор, има право да го искористи годишниот одмор до 
крајот на наредната календарска година.  

 
Член 33 

Работникот на кој работниот однос му престанува 
поради пензионирање, по негово писмено барање, има 
право на користење на годишниот одмор пред преста-
нокот на работниот однос по овој основ. 

 
Член 34 

Должината на годишниот одмор на работникот се 
утврдува врз основа на следните критериуми:  

а) должина на пензискиот стаж;  
б) сложеност на работата на работното место;  
в) услови за работа и  
г) здравствена состојба на работникот.  
а) По основ на должината на пензискиот стаж, на 

работникот му припаѓа годишен одмор и тоа:  
- од 1-10 години работно искуство  

еден работен ден; 
- од 10-20 години работно искуство  

два работни дена; 
- од 20-25 години работно искуство  

три работни дена и 
- преку 25 години работно искуство  

пет работни дена. 
б) По основ на сложеноста на работата на работно-

то место со: 
- средно образование два работни дена; 
- воена академија и друго високо образование 

 три работни дена и 
- работи од VII/1 и VIII степен сложеност 

 четири работни дена.  
в) По основ на услови за работа: 
- за работа во трупа  

два работни дена; 
- за работни места штетни по живот и здравје 

 четири работни дена и 
- за работни места кои имаат додаток на плата за 

специфична воена служба 
 четири работни дена. 

г)  По основ на здравствена состојба: 
- за работник со намалена работна способност 

еден работен ден. 
 

Член 35 
Ако при пресметката на работните денови за корис-

тење на годишниот одмор, вкупниот збир по сите осно-
ви го надминува максимумот утврден во член 28 на 
овој колективен договор, работникот има право на го-
дишен одмор во траење од 33 работни дена. 

 
Член 36 

Работникот не може да се откаже од правото на ко-
ристење на годишен одмор, ниту тоа право може да му 
се ускрати.  
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Работникот има право еден ден од годишниот од-
мор да користи по сопствено барање, на ден  кој  сам  
ќе  го  определи,  за  што  е должен писмено  да  го  из-
вести  непосредно претпоставениот, најдоцна два дена 
пред користењето на денот од годишниот одмор.  

Работодавецот е должен да го уважи барањето на 
работникот, освен во случаи кога ќе оцени дека отсус-
твото на работникот посериозно ќе го загрози работни-
от процес. 

 
Член 37 

Кога потребата на службата, односно работата не 
дозволува користење на годишен одмор во времето ко-
га на работникот му било одобрено негово користење, 
на работникот може да му се прекине, односно одложи 
користењето на годишниот одмор, под услови и на на-
чин утврден во соодветните закони.  

Во случаите од став 1 на овој член, по негово 
писмено барање, работникот има право да го користи 
годишниот одмор веднаш по престанокот на причини-
те за тоа или истиот да го искористи најдоцна до 30 ју-
ни наредната календарска година.  

По исклучок од став 2 на овој член, односно во слу-
чај кога нема можност работникот да го искористи го-
дишниот одмор, работникот  има  право  на  обесште-
тување  сразмерно  на  неискористените  денови  на го-
дишниот одмор, но не повеќе од висината на неговата 
просечна исплатена плата. 

 
Член 38 

Кога поради потреба на службата, односно рабо-
тата, на работникот му е прекинат годишниот одмор, а 
тој започнал да го користи, по негово писмено барање, 
му се надоместуваат  патните трошоци  за  враќање  и  
хотелските  трошоци (уплати)  за преостанатите неис-
користени денови од годишниот одмор, за што е дол-
жен да приложи соодветни документи (патна исправа, 
хотелски сметки, договор со туристичка агенција, 
карта за превоз и други документи) од кои може да се 
утврди фактичката состојба.  

Кога поради потреба на службата, односно рабо-
тата, на работникот му е одложен годишниот одмор, 
Министерството е должно да му ги надомести настана-
тите трошоци, зашто е должен да приложи соодветни 
документи (хотелска резервација, договор со туристич-
ка агенција, карта за превоз и други документи), од кои 
може да се утврди фактичката состојба. 

 
Член 39 

За  прекинувањето,  односно  одложувањето  на  ко-
ристење  на  годишниот  одмор, работникот, по  пра-
вило, се  известува  писмено,  најдоцна  два  дена  пред  
денот  на прекинувањето, односно одложувањето на 
користењето на годишниот одмор.  

Во итни случаи или во случај кога од објективни 
причини нема можности за писмено известување, ра-
ботникот може да биде известен и на друг начин (усно, 
по телефон, со телеграма, по електронска пошта и дру-
ги расположливи начини на известување).  

Во случаите од став 2 на овој член, по создавање на 
услови, на работникот му се доставува писмено извес-
тување за прекинувањето, односно одложувањето на 
користење на годишниот одмор. 

 
Член 40 

По  добиено  писмено,  односно  усно  известување  
за  прекинувањето,  односно одложувањето на користе-
ње на годишниот одмор, работникот е должен да се ја-
ви на работа во утврдениот термин, но не подоцна од 
24 часа од рокот определен за враќање на работа. 

Член 41 
За распоредот за користење на годишен одмор на 

работниците, може да се донесе план кој го утврдува 
раководителот на организациската единица во Минис-
терството, а во Армијата, надлежен воен старешина во 
согласност со Законот за служба во Армијата, со кој 
треба да се обезбеди непречено континуирано извршу-
вање на работата во Министерството и во Армијата, 
при што треба да се земат предвид и можностите да се 
задоволат и барањата на работниците за терминот на 
користење на годишниот одмор.  

Работникот има право да користи годишен одмор и 
во случај кога не е донесен план за користење на годи-
шен одмор. 

 
Член 42 

За правото на користење на платен годишен одмор 
министерот или од него овластено лице донесува реше-
ние.  

Решението за користење на годишен одмор се доне-
сува најдоцна 15 дена пред денот на користење на го-
дишниот одмор на работникот. 

 
Член 43 

Под услови, на начин и во постапка утврдени во За-
конот за служба во Армијата и подзаконските прописи, 
а заради зачувување на здравјето и физичката кон-
диција, работникот има право еднаш годишно на орга-
низирана десетдневна  рекреација во спортско рекреа-
тивни центри или центри за рехабилитација под надзор 
и контрола на инструктори и лекари специјалисти.  

Рекреацијата од став 1 на овој член, се врши во сог-
ласност со план и програма за рекреација. 

 
Член 44 

Работник кој учествува во хуманитарни операции и 
меѓународни операции, во НАТО мисии и операции и 
операции во примената на правото на индивидуална 
или колективна самоодбрана, како и во операции за 
кризен менаџмент и кооперативна безбедност, кои тра-
ат шест месеци или подолго, по враќањето има право 
на отсуство од работа со надомест на плата, во траење 
од десет работни дена по враќањето. Во тој период, 
Министерството е должно да ја реализира Прогарамата 
за психолошка поддршка во траење од 3 дена. Начинот 
ќе биде регулиран со посебен правилник донесен од 
министерот. 

 
Член 45 

Работник кој е избран за член на спортска државна 
репрезентација, има право на платено отсуство од ра-
бота во траење до 30 дена во текот на една календарска 
година, заради подготовки и учество на олимписки иг-
ри и на светски и европски првенства.  

Правото од став 1 на овој член, се остварува по ба-
рање на работникот, а по претходно приложена соод-
ветна  документација,  односно  докази  за  членство  
во  спортска  државна репрезентација издадени од над-
лежен орган. 

 
Член 46 

Работникот има право на отсуство од работа со на-
домест на плата, во согласност со соодветните закони и 
подзаконски прописи. 

 
Член 47 

Отсуство од работа со надомест на плата во текот 
на една календарска година му припаѓа на работникот 
особено во случаите:  



18 ноември 2019  Бр. 238 - Стр. 67 

 
 

- за стапување во брак  
три работни дена; 

- за стапување во брак на деца  
два работни дена; 

- за раѓање/посвојување на дете  
два работни дена; 

- за смрт на сопружник или дете  
пет работни дена; 

- за смрт на родител, брат/сестра  
пет работни дена; 

- за смрт на родител на сопружник  
два работни дена; 

- за смрт на дедо/баба  
еден работен ден; 

- за полагање на стручен или друг испит за потреби-
те на Министерството и Армијата  

три работни дена; 
- за одбрана на докторат, магистратура или полага-

ње на правосуден испит  
пет работни дена; 

- за полагање на поединечен испит  
еден работен ден; 

- за селидба на семејството во исто населено место 
 два работни дена; 

- за селидба на семејството од едно во друго место 
 три работни дена; 

- за елементарни непогоди  
три работни дена; 

- прв училишен ден на прваче  
еден работен ден; 

- за учество во спортски, културни и други мани-
фестации кога го претставува Министерството 

 три работни дена и 
- за други оправдани случаи  

еден работен ден.  
Отсуството од работа од став 1 на овој член, се ко-

ристи во деновите на траење на основот и не може да 
се ускрати од страна на работодавецот.  

Отсуството од работа од став 1 на овој член, не мо-
же да се користи повеќе од седум работни дена во те-
кот на една календарска година.  

Отсуството од работа од став 1 на овој член, може 
да се одобри повеќе пати, со тоа што времето поминато 
на отсуство преку седум работни дена во текот на една 
календарска година по писмено барање на работникот, 
се смета во годишен одмор, освен ако отсуството е 
одобрено поради смрт на сопружник, дете, родител, 
брат или сестра.  

 
Член 48 

Заради неопходни потреби, по негово писмено ба-
рање, на работникот може да му се одобри неплатено 
отсуство од работа најмногу до 90 дена во текот на ед-
на календарска година, особено во случаите:  

- за потребите од член 47 на овој колективен дого-
вор, доколку го искористил правото на отсуство со на-
домест на плата;  

- за нега на болен член на семејството;  
- за лекување на сопствена сметка во земјата или во 

странство;  
- за патување во странство заради неодложни пот-

реби;  
- за изградба, доградба или поправка и санирање на 

семејна куќа, односно стан;  
- за учество на семинари, конгреси, конференции и 

други научни, културни и спортски манифестации;  
- за други лични и неодложни работи и  
- во други случаи во согласност со закон.  
Барањето од став 1 на овој член, се поднесува нај-

малку 10 дена пред денот на користење на неплатеното 
отсуство, а по исклучок, поради итност односно  неоп-
ходност за користење на неплатено отсуство, барањето 

се поднесува најмалку 24 часа пред денот на користе-
њето до непосредниот старешина, односно раководен 
работник.  

За правото од став 1 на овој член, со решение одлу-
чува министерот или од него овластено лице, односно 
надлежен воен старешина во согласност со закон. 

 
Член 49 

За време на неплатеното отсуство од работа на ра-
ботникот му мируваат правата и обврските од работни-
от однос. 

 
Член 50 

На работникот му мируваат правата и обврските од 
работниот однос, во случаи, под услови и на начин ут-
врдени со соодветните закони и подзаконски прописи. 

 
Член 51 

Работникот е должен да се врати на работа на денот 
утврден во решението од член 48 став 3 на овој колек-
тивен договор. 

 
II.3.БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

ПРИ РАБОТА 
 

Член 52 
Министерството  има  обврска  да  обезбеди  без-

бедност  и  здравје  при  работата  на работниците во 
согласност со закон, заради што во рамките на своите 
надлежности презема соодветни мерки неопходни за 
нивна безбедност и здравје при работа.  

Мерките  за  безбедност  и  здравје  при  работа  оп-
фаќаат  особено:  заштита  од професионални ризици, 
обезбедување информации, обука и едукација, обезбе-
дување потребни средства и услови неопходни за без-
бедност и здравје на работниците и други мерки со кои 
се подобруваат условите за работа и се штити здравјето 
на работникот. 

 
Член 53 

Мерките за безбедност и здравје при работа, опре-
мата и облеката за заштита на работниците при работа 
и начинот на нејзината употреба, се уредуваат со инте-
рен акт кој го донесува министерот за одбрана во сора-
ботка со Синдикатот. 

 
Член 54 

Мерките за безбедност и здравје при работа се обез-
бедуваат особено преку:  

- назначување на стручни лица за безбедност и 
здравје при работа;  

- обука на работниците за безбедно извршување на 
работата;  

- обезбедување опрема за лична заштита и едукаци-
ја за нејзина употреба;  

- редовно следење на здравствената состојба на ра-
ботниците;  

- задолжителни годишни здравствени прегледи и  
- други мерки утврдени со закон. 
 

Член 55 
Работникот се упатува на задолжителен лекарски 

преглед пред надлежна комисија во согласност со за-
кон, заради оценка на работната способност во случај 
на привремена спреченост односно неспособност за ра-
бота подолго од три месеци непрекинато или шест ме-
сеци со прекин.  

Во случај од став 1 на овој член, трошоците за ле-
карскиот преглед се на товар на Министерството. 
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Член 56 
Работникот е должен да ја користи опремата и лич-

ните заштитни средства за работа, да се придржува кон 
мерките за заштита при работа, правилата и упатствата 
донесени во Министерството, заради обезбедување на 
својот живот и здравје и здравјето на другите работни-
ци и на граѓаните. 

 
Член 57 

Синдикатот преку свој претставник покренува по-
стапка пред надлежните органи во Министерството  за  
обезбедување  услови  за  реализација  на  пропишани-
те  мерки  за безбедност и здравје на работниците при 
работа.  

 
II.4.ДРУГИ ВИДОВИ ПОСЕБНА ЗАШТИТА 

 
Член 58 

Синдикатот преку свој претставник има обврска да 
покренува постапка и да предлага мерки за  заштита  
на  работниците  од  дискриминација, вознемирување,  
полово вознемирување и психичко вознемирување (мо-
бинг) во текот на работата. 

 
Член 59 

При водење дисциплинска постапка против работ-
никот, потребно е комисијата за водење на дисциплин-
ска постапка да побара мислење од синдикалниот прет-
ставник на синдикалната организациска единица на ко-
јашто работникот припаѓа. 

 
Член 60 

Работникот има право и на други видови посебна 
заштита за случаите, под услови и на начин утврдени 
во соодветните закони подзаконски прописи и други 
акти. 

 
Член 61 

Посебна заштита се обезбедува особено заради:  
- заштита на работник-жена поради бременост и ро-

дителство;  
- заштита на работник кој сеуште не наполнил 18 

години;  
- потреба од родителство на татко или посвоител на 

дете;  
- заштита на работник-инвалид, односно работник 

неспособен за вршење на работите и задачите од работ-
ното место на кое е распореден и  

- заштита на работници повозрасни од 52 години. 
 

Член 62 
Работникот има право и на друг вид посебна зашти-

та во согласност со закон и подзаконски пропис. 
 

II.5. ПРАВНА ПОМОШ 
 

Член 63 
Ако против работникот се поведе или води кри-

вична, прекршочна или парнична постапка поради из-
вршување на должноста како и за учество во сообраќај-
на незгода со моторно возило при вршењето на рабо-
тата, по утврдената правна основаност на барањето, 
Министерството е должно да му обезбеди бесплатна 
правна помош во врска со водењето на постапката.   

Основаноста на барањето се утврдува врз основа на 
наредбата за извршување на задачата. 

Во случаите на учество во сообраќајна незгода со 
моторно возило при вршењето на работата, за основа-
носта на барањето се доставува писмено мислење од 
претпоставеното лице и мислење од организациската 
единица. 

За барањето за бесплатна правна помош одлучува 
министерот или од него овластено лице, по претходно 
доставено писмено барање од страна на работникот. 

 
III. ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

 
Член 64 

Министерството е должно да ги осигура работни-
ците за случај на смрт, повреда, телесно оштетување и 
губeње на работната способност.  

Осигурувањето се врши по категории, според видот 
на работите, односно должностите и условите под кои 
тие се вршат и истото трае 24 часа. 

 
IV. ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ДРУГИ 

ПРИМАЊА 
 

Член 65 
Работникот има право на плата и надоместок на 

плата под услови и критериуми утврдени во соодветни-
те закони, подзаконски прописи и други акти. 

Платата и надоместоците на плата се обезбедуваат 
од Буџетот на Министерството.  

Платата се исплатува во паричен износ најмалку ед-
наш месечно, најдоцна до 15-ти во наредниот месец.  

Платата се пресметува во бруто, а се исплатува во 
нето износ.  

Придонесите и даноците на платата на работникот 
ги плаќа Министерството со исплата на платата во сог-
ласност со закон.  

Министерството  води  евиденција  на  платите, на-
доместоците  на платите, другите надоместоци и ис-
платените придонеси и даноци и за нив за секој месец 
на работникот му издава потврда дека се исплатени. 

Поединечниот износ на утврдената и исплатена 
плата на работникот по правило, немаат јавен карактер, 
освен во случаи утврдени со закон.  

 
Член 66 

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

Вредноста на бодот за плата се утврдува согласно 
закон. За вработените во Армијата, вредноста на бодот 
се утврдува со решение на министерот, во договор со 
Синдикатот.  

 
Член 67 

Министерството  и  Армијата  активно  го  вклучу-
ваат  Синдикатот  во  процесот  на подготвување на за-
кони, подзаконски прописи и други акти кои се однесу-
ваат на плата, додатоци на плата и други надоместоци. 

 
Член 68 

Платата на работникот во Министерството за полно 
работно време и нормален учинок утврден врз основа 
на сложеноста на работата, не може да биде пониска од 
платата утврдена за најнискиот степен на сложеност.  

Платата на работникот во Министерството за полно 
работно време не може да биде пониска од минимална-
та плата утврдена според закон.  

Министерството е должно на работникот да му ја 
исплати платата од став 1 на овој член. 

 
Член 69 

Најниска  плата  на  работникот  за  најнизок  сте-
пен  на  сложеност  ја  утврдуваат потписниците на 
овој колективен договор, во согласност со финансиски-
те можности, односно средствата обезбедени во Буџе-
тот на Република Северна Македонија.  
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При утврдувањето на најниската плата, се имаат 
предвид економските можности, општото ниво на пла-
тите во Република Северна Македонија и други еко-
номски и социјални фактори. 

 
Член 70 

Платата на работникот се состои од основна плата и 
додатоци на плата.  

Основната плата се определува земајќи ги предвид 
барањата на работното место, обемот на вршењето на 
работата, квалитетот и успешноста на работникот во 
вршењето на работите и задачите и слично.  

На работникот во Министерството му се исплатува 
додаток на основната плата за вршење специфична во-
ена служба, вршење служба со висок ризик, вршење 
трупна служба,  додаток  за  посебен  степен  на  обра-
зование  и  додаток  за  застапување, во согласност со 
Законот за служба во Армијата, Законот за админис-
тративни службеници, подзаконските прописи и други 
акти. 

 
Член 71 

На работник во Министерството му се исплатува 
додаток на основната плата за посебен степен на обра-
зование - положен правосуден испит, во висина на до-
датокот на плата за посебен степен на образование ут-
врден во Законот за служба во Армијата. 

 
Член 72 

Додатоци  на  платата  се  определуваат  и  за  по-
себни  услови  при работа  кои произлегуваат од распо-
редот на работното време и тоа за:  

- работа подолга од полното работно време (прекув-
ремена работа);  

- работа ноќе;  
- работа во смени, односно турнус;  
- работа на ден на неделен одмор;  
- работа во денови на празници и неработни денови 

утврдени со закон и  
- додаток за работен стаж.  
Пресметување и исплата на платата, додатоците на 

плата и другите надоместоци на работниците во Ми-
нистерството се врши според висината, мерилата и 
критериумите и на начин утврден во Законот за работ-
ни односи, Законот за служба во Армијата, Законот за 
административни службеници, подзаконските прописи 
и други акти. 

 
Член 73 

Основната плата на работникот по час се зголемува 
за:  

- работа подолго од полното работно време (пре-
кувремена работа)    35%; 

- работа ноќе    35%; 
- работа во смени,  односно турнус  5% и 
- работа во ден на неделен одмор  35% .  
За работа во денови на празници и неработни дено-

ви утврдени со закон, работникот има право на надо-
месток на плата што му припаѓа во тие денови кога не 
работи и плата за поминатите часови на работа зголе-
мена за 50%.  

Додатоците на платата од став 1 и 2 на овој член, 
меѓусебно не се исклучуваат.  

За извршените работи од став 1 на овој член, се во-
ди евиденција. Зголемувањето на платата може да се 
замени со слободни денови.  

 
Член 74 

Основната плата на работникот се зголемува за 
0,5% за секоја навршена година работен стаж, а нај-
многу за 20%. 

Член 75 
Работник со намалена работна способност (инва-

лид), чија намалена работна способност настанала во 
текот на работата во Министерството и по овој основ е 
распореден на друго работно  место,  не  може  да  при-
ма  плата  помала  од  платата  која  ја  примал  пред 
распоредувањето.  

 
Член 76 

Работник со намалена работна способност предиз-
викана од старост и истоштеност, а кој е пет години 
пред пензионирање и по овој основ е распореден на по-
малку вреднувано работно  место,  не  може  да  прима  
плата  помала  од  платата  која  ја  примал  пред распо-
редувањето. 

 
Член 77 

На работникот му се исплатува надоместок на пла-
та за:  

- годишен одмор;  
- време на привремена неспособностза работа (бо-

ледување);  
- бременост, раѓање и мајчинство;  
- нега на дете;  
- јавување на покани на судски и други органи;  
- денови на празници и неработни денови утврдени 

со закон;  
- преквалификација и доквалификација во соглас-

ност со закон;  
- стручно оспособување и усовршување за потреби-

те на Министерството;  
- учество на спортски натпревари организирани од 

Синдикатот; 
-учество на состаноци, семинари, конгреси, рабо-

тилници и слично, организирани од Синдикатот и  
- во други случаи утврдени со закон. 
 

Член 78 
Надоместокот на плата за време на користење на 

годишен одмор, се исплатува во висина на платата и 
додатоците на платата која работникот би ја примил во 
тековниот месец кога би бил на работа. 

 
Член 79 

Надоместокот на плата за време на привремена нес-
пособност за работа (боледување) изнесува: 

-за боледување до 7 дена             70%; 
-за боледување до 15 дена, започувајќи од првиот 

ден на боледувањето            80% и 
-за боледување до 30 дена, за сите денови        90%  
од платата на работникот исплатена во претходниот 

месец. 
За професионални заболувања и повреди на работа, 

надоместокот изнесува 100% од платата на работникот 
исплатена во претходниот месец. 

 
Член 80 

Надоместокот на плата за време на отсуство од ра-
бота поради бременост, раѓање и мајчинство, нега на 
дете, како и јавување на покани на судски и други ор-
гани на работникот му се пресметува и исплатува во 
висина утврдена со закон. 

 
Член 81 

За деновите на учество на состаноци, спортски нат-
превари, семинари, конгреси, работилници и слично, 
организирани од Синдикатот, работникот има право на 
надоместок на плата како да бил на работа.  

Отсуството од работа од став 1 на овој член, се до-
кажува со соодветен документ (покана, решение и 
слично) издаден од страна на Синдикатот. 
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Член 82 
Работникот има право на надоместоци на трошоци-

те поврзани со работата утврдени со закон, а особено:  
- патни, дневни и други трошоци за службени пату-

вања во земјата и во странство;  
- трошоци за користење возило во лична сопстве-

ност за службени цели; 
- трошоци за одвоен живот од семејството;  
- во случај на смрт на работникот;  
- парична помош во случај на смрт на член на по-

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

- во случај на потешки последици од елементарни 
непогоди;  

- трошоци при селидба за службени потреби (селид-
бени трошоци);  

- трошоци за превоз;  
- вршење служба на дежурство, стражарска служба 

и служба на посебни воени објекти;  
- за време поминато во трупно патување и служба 

под посебни услови;  
- за непрекинато боледување подолго од шест ме-

сеци;  
- отпремнина при одење во пензија;  
- јубилејна награда и  
- други надоместоци во согласност со закон. 
 

Член 83 
За време на службено патување во земјата на работ-

никот му се надоместуваат трошоците за дневница и за 
превоз, во согласност со закон.  

Надоместокот за дневница за службено патување во 
Републиката, се утврдува во висина определена во За-
конот за извршување на Буџетот. 

 
Член 84 

Дневницата се пресметува од часот на тргнување на 
работникот на службено патување, до часот на враќа-
њето, со превозно средство и тоа:  

- цела дневница доколку службеното патување тра-
ело повеќе од 12 часа и  

- 50% од износот на дневницата за службено пату-
вање кое траело од 8 до 12 часа.  

Ако работникот во ист ден, дел од работното време 
го помине на работното место, а еден дел од работното 
време е на службен пат, но помалку од 8 часа, часовите 
поминати на службен пат над полното работно време 
му се сметаат за прекувремена работа.  

Ако на службеното патување се покриени трошоци-
те за исхрана и превоз, на работникот му се исплатува 
20% од дневницата.  

Трошоците за ноќевање за време на службеното па-
тување се признаваат во полн износ, согласно одобре-
ните сретства во патниот налог и според приложена 
сметка, освен за хотелите од „de lux“ категорија. 

 
Член 85 

Под службено патување во Републиката, се подраз-
бира патување на кое работникот се упатува по налог 
на министерот или од него овластено лице, заради 
вршење определени службени работи надвор од место-
то на вршење на работите и задачите.  

Во налогот од став 2 на овој член, се наведуваат  
податоци за работникот кој се упатува на службено па-
тување, траењето и целта на патувањето, превозно 
средство кое ќе се користи и други потребни податоци.  

По завршувањето на службеното патување, работ-
никот е должен во рок од три дена да поднесе сметка за 
патните и други трошоци направени за време на служ-
беното патување. 

Кон сметката за патните и дневните трошоци, се 
приложуваат и патен налог за превоз, врз основа на кој 
се врши исплатата. 

 
Член 86 

Надоместокот на трошоците за службено патување 
во странство, се утврдува во согласност со прописите 
за издатоците за службен пат и селидби во странство 
што на органите на управата им се признаваат во те-
ковни трошоци. 

 
Член 87 

Ако  работникот  се  упатува  на  службено  патува-
ње  на  кое  поради  итноста  на извршувањето на рабо-
тата не можат да се користат средства во јавниот сооб-
раќај или службено возило, на работникот му се приз-
нава надоместок на трошоците за користење возило во 
лична сопственост за службени потреби, во висина од 
20% од цената на литар гориво што го користи автомо-
билот за секој изминат километар, со патен налог.  

 
Член 88 

На работникот му се исплатува надоместок на тро-
шоците за одвоен живот од семејството, во висина и 
под услови утврдени со закон. 

 
Член 89 

Во случај на смрт на работникот, се исплатува на-
доместок во согласност со Законот за работните од-
носи, Законот за служба во Армијата, Законот за адми-
нистративни службеници, Законот за извршување на 
Буџетот, подзаконските прописи и други акти. 

 
Член 90 

На работникот му се исплатува парична помош во 
случај на смрт на член на потесно семејство (родител, 
брачен другар, деца родени во брак или вон брак, поси-
ноци, посвоени деца и деца земени на издржување), во 
висина утврдена со закон.  

Паричната  помош  од  став 1  на  овој  член,  се ос-
тварува  по  писмено  барање  на работникот. 

 
Член 91 

Во случај на потешки последици од елементарни 
непогоди, во согласност со закон со кој се уредува заш-
титата и спасувањето, на работникот му се исплатува 
парична помош во висина од една последна исплатена 
просечна месечна нето плата во Министерството, во 
согласност со закон. 

 
Член 92 

На работникот му се исплатува надоместок на тро-
шоци при селидба за службени потреби (селидбени 
трошоци), во висина на стварните трошоци за превоз 
на покуќнината во согласност со закон. 

 
Член 93 

На работникот му се исплатува надоместок на тро-
шоци за превоз во согласност со закон, доколку не му е 
обезбеден организиран превоз. 

 
Член 94 

На  работникот  му  се  исплатува  надоместок  за  
вршење  служба  на  дежурство, стражарска служба и 
служба на посебни воени објекти и за време поминато 
на трупно патување и служба под посебни услови, под 
услови, на начин и во постапка утврдени со Законот за 
служба во Армијата и подзаконски пропис. 
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Член 95 
На работникот во случај на непрекинато боледува-

ње подолго од 6 месеци, му се исплатува  еднократен  
паричен  надоместок  во  висина  од  една  последна  
исплатена просечна месечна нето плата во Министер-
ството, во согласност со закон.  

На работникот во случај на повреда и оштетување 
на организмот, му се исплатува еднократен паричен  
надоместок  во  висина  од  една  до  десет  просечни  
нето плати исплатени во Министерството, за последни-
от месец пред настанување на повредата и оштетува-
њето на организмот, во согласност со закон и подза-
конски пропис. 

 
Член 96 

На работникот му се исплатува надоместок во вид 
на отпремнина при одење во пензија во висина од 5 
(пет) нето плати, пресметано од просечната месечна 
нето плата исплатена во Републиката во последните 
три месеци. 

 
Член 97 

За непрекината работа во траење од најмалку 15 го-
дини во Министерството и Армијата, на работникот му 
се доделува јубилејна награда во висина на една про-
сечна нето плата исплатена во Република Северна Ма-
кедонија во претходните три месеци. 

Исплатата се врши во тековната година во која се 
остварува правото, а најдоцна во рок од една година од 
исполнување на условот. 

Надоместокот од став 1 на овој член, на работникот 
во Министерството и Армијата му се исплатува само 
еднаш.  

 
Член 98 

На работникот во Министерството и Армијата зара-
ди покажани резултати, иницијативност и особено за-
лагање во извршување на доверените задачи, работода-
вачот може да му додели парична награда во износ од 
најмногу до две просечни нето плати исплатени во Ре-
публиката во последните три месеци.  

На работникот согласно покажаните резултати во 
извршување на доверените задачи, а по доставен пред-
лог на непосредно претпоставениот, може да му се до-
дели парична награда во износ од најмногу до две про-
сечни нето плати исплатени во Републиката во послед-
ните три месеци или да му се додели стимулативна 
мерка, за што одлучува министерот за одбрана или од 
него овластено лице.  

Резултатите се следат врз основа на мерливи крите-
риуми, и тоа:  

- Стручност;  
- Правовременост/ефикасност (кога ги завршил ра-

ботите); 
- Обем на работа/ефективност (колку задачи зав-

ршил);  
- Самостојност во работењето;  
- Доверливост;  
- Тимска работа;  
- Интердисциплинарност; 
- Способност за градење на меѓучовечки односи;  
- Лично усовршување;  
- Работа под притисок и 
- Други способности поврзани со должноста.  
Начинот на следење на постигнатите резултати, 

доставување на предлогот и начинот на доделување на 
парична награда, друг вид на материјална или немате-
ријална награда и стимулативна мерка на работникот 
во Министерството и Армијата со правилник го ут-
врдува министерот за одбрана.  

Член 99 
На работникот во Министерството му следува наг-

рада за иновации, рационализации и други видови тво-
рештво од интерес на Министерството. 

 
V. ИНФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

 
Член 100 

Министерството обезбедува информирање на ра-
ботниците најмалку еднаш годишно или по потреба, за 
прашања од значење за нивната економска и социјална 
положба.  

Информирањето се врши на начин соодветен на ин-
формацијата што треба да се пренесе и може да се од-
несува за сите или за определена група вработени, по 
нивно барање.  

Информирањето може да биде писмено, усно, по 
електронски пат, на огласна табла, преку надлежен ра-
ботник, преку овластен претставник на Синдикатот 
или на друг начин, во зависност од информацијата која 
се пренесува. 

 
Член 101 

Информирање на работниците се врши особено во 
случаи кога:  

- треба да се вршат структурни промени во Минис-
терството и во Армијата, кои предизвикуваат измену-
вање на Правилникот за организација и работа на Ми-
нистерството, Правилникот за систематизација на ра-
ботните места и Актот за формацијата на Армијата;  

- треба да се донесат одлуки кои битно влијаат врз 
економската и социјалната положба на работниците;  

- треба да се информираат работниците за синди-
калните активности и  

- во други случаи кога ќе се оцени потреба за ин-
формирање на работниците. 

 
Член 102 

Информирањето на работниците треба да биде бла-
говремено, објективно и целосно, со цел доставената 
информација да му биде достапна на секој работник. 

 
VI. МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ, ОДНОСНО 

НАДОМЕСТ НА ШТЕТА 
 

Член 103 
Работникот  е  должен  работите  и  задачите  од  

работното  место  да  ги  извршува навремено и квали-
тетно, во текот на работата да ги почитува правилата и 
прописите и да се придржува кон нив, да ги чува сред-
ствата за работа и со нив одговорно да ракува и да по-
стапува. 

 
Член 104 

Ако работникот во врска со вршењето на работата, 
односно во врска со работата, со намера,  крајно невни-
мание или тешка небрежност предизвика штета на 
средствата на Министерството, должен е да ја надо-
мести.  

Ако  штетата  ја  предизвикале  повеќе  работници,  
секој  работник  е  одговорен  за предизвиканата штета.  

Ако за секој работник поединечно не може да се ут-
врди делот од штетата што ја предизвикал, се смета де-
ка сите работници се подеднакво одговорни и  штетата 
ја надоместуваат во еднакви делови.  

Ако повеќе работници предизвикале штета, за ште-
тата одговараат солидарно. 

 
Член 105 

Секој работник има право и должност да пријави 
причинета штета.  
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Работникот ја пријавува штетата до раководителот 
на организациската единица на Министерството во ко-
ја работи, а во Армијата до надлежен воен старешина 
во согласност со Законот за служба во Армијата.  

Пријавата за штета содржи:  
- лично име на работникот кој ја предизвикал ште-

тата;  
- податоци за штетата и  
- докази. 
 

Член 106 
Постапката за надомест на штета се поведува со ба-

рање за поведување постапка за надомест на штета (во 
натамошниот текст: барање за надомест за штета).  

Барањето од став 1 на овој член, го поднесува рако-
водителот на организациската единица на Министер-
ството  во  која  работникот  работи  или  бил  распоре-
ден  во  моментот  на предизвикувањето на штетата, а 
во Армијата надлежен воен старешина согласно Зако-
нот за служба во Армијата. Барањето за надомест на 
штета содржи:  

- лично име на работникот кој ја предизвикал ште-
тата;  

- време, место и начин на сторување на штетата;  
- околности под кои е предизвикана штетата и  
- други податоци во врска со предизвиканата штета. 
 

Член 107 
Барањето за надомест на штета се доставува до ор-

ганизациската единица надлежна за управување со чо-
вечки ресурси во Министерството. 

Раководителот на организациската  единица над-
лежна за управување со  човечки ресурси во Министер-
ството, барањето за надомест на штета го доставува до 
работникот против кого се поведува постапка за надо-
мест на штета и до Комисијата за утврдување на мате-
ријална одговорност формирана од министерот за од-
брана или од него овластено лице. 

 
Член 108 

Утврдување на материјална одговорност на работ-
никот за причинетата штета се врши според критери-
уми, под услови и на начин,утврден во Законот за ра-
ботни односи, Законот за служба во Армијата, Законот 
за административни службеници и подзаконските про-
писи. 

 
Член 109 

Министерството е должно да ја надомести матери-
јалната штета што работникот во вршењето на работа-
та ја предизвикал на трети лица.  

Министерството поведува постапка за надоместок  
за  извршената  исплата, ако работникот ја предизвикал 
штетата на трето лице, намерно или со крајно невнима-
ние. 

 
Член 110 

Ако работникот претрпи штета во врска со рабо-
тата, по барање на работникот, Министерството  е  
должно  да  му  ја  надомести  штетата  според  општи-
те  начела  за одговорност на штета.  

Ако во рок од 90 дена од денот на приемот на бара-
њето од став 1 на овој член, Министерството и работ-
никот не се спогодат за надоместок на штетата, работ-
никот има право да бара надоместок на штета пред 
надлежен суд. 

 
Член 111 

Работникот кој е одговорен за штета може од оп-
равдани причини да биде делумно или целосно ослобо-
ден од обврската да ја надомести штетата, во случај ко-
га работникот според својата општа имотна состојба не 

е во можност да ја надомести штетата без последици за 
своето нужно издржување, односно за нужното из-
држување на своето семејство, на начин утврден во За-
конот за работни односи, Законот за служба во Арми-
јата, Законот за административни службеници и подза-
конските прописи. 

 
VII. ШКОЛУВАЊЕ, СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И 
УСОВРШУВАЊЕ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА ПОТ-
РЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО И НА АРМИЈАТА И 
ОБВРСКА ЗА РАБОТА ПО НИВНО ЗАВРШУВАЊЕ 

 
Член 112 

Работникот има право и должност на постојано об-
разование, школување, стручно оспособување и специ-
јализација за потребите на Министерството, во соглас-
ност со работниот процес, заради одржување, односно 
унапредување на способноста за работа на работникот 
на работното место, како и зачувување на работното 
место.  

За  спроведување  на  образованието,  школува-
њето,  стручното  оспособување  и специјализација од 
став 1 на овој член, во Министерството се донесува по-
себна програма. 

 Образованието, школувањето, стручното оспособу-
вање и специјализација од став 1 на овој член, се врши 
под услови и на начин утврден во Законот за работни 
односи, Законот за служба во Армијата, Законот за ад-
министративни службеници и подзаконските прописи. 
 

VIII. СИНДИКАТ 
 

Член 113 
Министерството  е  должно  да  создаде  услови  за  

активности  на  Синдикатот во согласност со закон, а 
во врска со заштитата на правата на работниците од ра-
ботен однос утврдени со закон и колективен договор.  

Активноста на Синдикатот и неговиот претставник 
во смисла на став 1 на овој член, не може да се ограни-
чи со акт на работодавецот.  

 
Член 114 

На барање на Синдикатот, Министерството му дос-
тавува податоци и информации за прашања кои имаат 
непосредно влијание врз материјалната и социјалната 
положба на членовите на Синдикатот (работниците) и 
ги разгледува мислењата и предлозите на Синдикатот 
во постапката на донесување одлуки кои имаат влија-
ние врз матeријалната и социјалната положба на работ-
ниците, односно во остварувањето на нивните права. 

 
Член 115 

Министерството  и  Армијата  активно го  вклучу-
ваат  Синдикатот  во  процесот  на подготвување на за-
кони, подзаконски прописи и други акти кои се однесу-
ваат на правата, обврските и одговорностите од рабо-
тен однос на работниците во Министерството и Арми-
јата.  

Министерството  и  Армијата активно го вклучува-
ат Синдикатот преку  негови претставници во органите 
и телата на Министерството и на Армијата, во работни 
групи, семинари, округли маси, организирани од Ми-
нистерството и во Министерството. 

 
Член 116 

Синдикатот доставува список, односно листа на 
синдикални претставници-членови на органите и тела-
та на Синдикатот, до организациската единица во Ми-
нистерството надлежна за управување со човечки ре-
сурси.  
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На претседателот и генералниот секретар на Синди-
катот им се овозможува непречено комуницирање со 
министерот, односно од него овластено лице, а на дру-
гите синдикални претставници им се овозможува 
нeпречено комуницирање со соодветните раководни 
структури во Министерството и Армијата.  

По потреба, најмалку еднаш во период од три ме-
сеци, министерот и претседателот на Синдикатот ос-
тваруваат работна средба заради разгледување на те-
ковни прашања во врска со социјално-економската по-
ложба на работниците. 

 
Член 117 

Заради остварување на синдикалните функции на 
претставниците на Синдикатот, Министерството им 
овозможува и обезбедува стручни, административни и 
технички услуги, како и услови за пресметување и уп-
лата на синдикална членарина и тоа:  

1. За редовно остварување на функциите на Синди-
катот, обезбедува простории и технички средства за ра-
бота:  

- за  потребите  на  претседателот  и  генералниот  
секретар  на  Синдикатот,  една канцеларија во зграда-
та на Министерството со неопходен мебел, технички 
средства (компјутер, печатар, телефон/факс/копир апа-
рат)  и телефон (интерна и излезна линија) и интернет;  

- во  канцеларијата на седиштето на Синдикатот, 
локална телефонска  линија  од Министерството;  

- по претходна најава, користење на салите за соста-
ноци заради одржување синдикални состаноци, совету-
вања и слично и  

- за потребите на синдикалните регионални органи-
зации, канцеларии со неопходен мебел, телефон, ин-
тернет и излезна линија.  

2. За остварување на финансиско-сметководствени 
работи за потребите на Синдикатот:  

- пресметка и уплата на синдикална членарина за 
чија висина и начин на распределба одлучува Синдика-
тот, која се врши со пресметката и исплатата на плата-
та на работниците, членови на Синдикатот и  

- вршење финансиска услуга, реализирање на адми-
нистративни забрани на плати.  

Министерството врши реализирање на финансиско-
сметководствените работи за сите синдикати во Ми-
нистерството.  

3. Материјално-технички услови за редовно оства-
рување на синдикалните активности:  

- користење на службено возило за потребите на 
претседателот и генералниот секретар на Синдикатот;  

- користење на други превозни  средства  по  пот-
реба,  заради  организирање  на синдикални спортски 
игри, официјални посети на високи синдикални прет-
ставници од странство, како и гости на Синдикатот и 
слично;  

- користење на телефонски и телефакс врски и дру-
ги информатички средства и  

- користење  на  средства  и  апарати  за  печатење  
и умножување  на  материјали, деловодство, експе-
диција и слично.  

4. Заради остварување на синдикалните активности 
се обезбедува и користење на објектите за одмор и рек-
реација на Министерството, игралишта и други објекти 
за одржување состаноци, советувања, семинари, синди-
кални спортски игри и слично.  

5. Заради остварување на синдикалните активности 
и извршување на другите работи на синдикатот, на по-
четокот на годината синдикатот доставува програма до 
Министерството. 

Министерството соработува со Синдикатот при ре-
ализација на синдикални спортски игри. 

Заради одржување на синдикалните спортски игри, 
во организација на синдикатот, Министерството обез-
бедува финансиска поддршка во висина до 800.000,00 
денари. 

6. Министерството обезбедува финансиски сред-
ства за овозможување на соработката на Синдикатот со 
EUROMIL, по претходно добиена согласност од орга-
низационите единици за човечки ресурси, за финансии 
и за правни работи во Министерството.  

 
Член 118 

Доколку Синдикатот поседува сопствено моторно 
возило, Министерството ги надоместува трошоците за 
гориво со издавање на патна листа и одржување  во 
согласност со договорот за одржување на службените 
моторни возила. 

 
Член 119 

Синдикалните состаноци на регионалните основни 
организации се одржуваат кон крајот на работното 
време, со цел да не се нарушува тековното работење.  

На  барање  на  министерот  или  од  него  овласте-
но  лице,  поради  итни  потреби, синдикалниот соста-
нок може да се одложи до надминување на причините 
за неговото одложување. 

 
Член 120 

Покрај посебната заштита утврдена во Законот за 
работните односи и Општиот колективен договор за 
јавниот сектор, на претседателот, генералниот секретар 
на Синдикатот и членовите на претседателството,зара-
ди вршење на синдикалните активности во согласност 
со закон и колективен договор, за време на вршење на 
должноста во Синдикатот и две години по нејзиниот 
престанок, не може: 

- да им престане работниот однос, односно служба-
та поради структурни промени во Министерството и во 
Армијата и 

- да бидат распоредени на друго работно место без 
нивна согласност. 

 
Член 121 

Доколку претседателот и генералниот секретар на 
Синдикатот својата функција ја вршат волонтерски, а 
заради ефикасно вршење на синдикалните активности, 
Министерството им овозможува соодветно ослободу-
вање од вршење на редовните работи и задачи од ра-
ботното место во траење од 64 работни часа месечно.  

За времето поминато во вршење на синдикалните 
функции од став 1 на овој член, претседателот и гене-
ралниот секретар на Синдикатот добиваат полн надо-
мест на плата за работното место на кое се распореде-
ни и ги користат сите права од работниот однос.  

Доколку претседателот и генералниот секретар на 
Синдикатот функцијата ја вршат професионално и во 
согласност со Статутот на Синдикатот, Министерство-
то се обврзува да ги ослободи од работните обврски на 
работното место на кое дотогаш работеле, да ги чува 
работните места, односно ги стави во мирување, за кој 
период не им следува исплата на плата, надоместоци 
на плата и придонеси.  

Претседателот и генералниот секретар на Синдика-
тот за начинот на вршење на својата функција во 
писмена форма го известуваат министерот. 

 
Член 122 

На синдикалните претставници, членови на органи-
те и телата утврдени со Статутот на Синдикатот, спо-
ред доставениот список, односно листа од член 116 на 
овој колективен договор, Министерството им овозмо-
жува ослободување од работа и тоа:  
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- за претседателството и претседателите на регио-
налните синдикални  организации  

48 работни часа месечно; 
- за членовите на Надзорниот одбор и членовите на 

комисијата на солидарен фонд  
8 работни часа месечно; 

- за членовите на регионалните синдикални органи-
зации 

 8 работни часа месечно и 
- за претставникот на Синдикатот за безбедност и 

здравје при работа 
 8 работни часа месечно.  

Претставниците на Синдикатот од став 1 од овој 
член, се должни до раководителите на организациските 
единици во Министерството односно до претпоставе-
ните старешини во Армијата, да достават план за ко-
ристење на работните часови до дваесетти во месецот, 
за наредниот месец.  

За времето поминато во вршење на синдикалните 
активности, синдикалните претставници од став 1 на 
овој член, добиваат полн надомест на плата за работно-
то место на кое се распоредени и ги користат сите пра-
ва од работниот однос. 

 
Член 123 

Како ослободување од работа, во согласност со 
член 122 и 123 на овој колективен договор, не се смета 
учество на синдикални состаноци, семинари, совету-
вања, конгреси, конференции и слично.  

Ослободувањето од вршењето на редовните работ-
ни задачи од работното место, односно од работа, на 
претседателот, генералниот секретар и синдикалните 
претставници, се врши со покана или  по претходно из-
работен план од страна на Синдикатот. 

Синдикалните претставници од став 2 на овој член, 
се должни да му ја покажат поканата на раководителот 
на организациската единица во која работат, односно 
на претпоставениот воен старешина. 

 
Член 124 

Доколку претседателот и генералниот секретар на 
Синдикатот својата функција ја вршат професионално 
и во согласност со Статутот на Синдикатот, за време на 
вршењето на функцијата не можат да бидат оценети со 
пониска оцена од „задоволува“.  

Доколку настане промена во Актот за систематиза-
ција на Министерството или во Актот за формација на 
Армијата, претседателот, генералниот секретар на Син-
дикатот, претседателството на синдикатот и претседа-
телите на регионалните организации во консултација 
со Синдикатот се распоредуваат на работни места со-
одветни на претходните, во организациските единици 
на Министерството, односно во единиците на Армијата 
кои се произлезени од претходните организациски еди-
ници на Министерството, односно единиците на Арми-
јата на Република Северна Македонија каде што рабо-
теле. 

 
Член 125 

Членовите  на  Синдикатот  кои  учествуваат  на  
синдикални спортски  игри,  се ослободуваат од работ-
ните обврски за време на учеството во натпреварите. 

 
Член 126 

Член  на  Синдикатот  кој  е  избран,  односно  име-
нуван  во  органите  и  телата  на Синдикатот на пови-
соко ниво, чие вршење бара привремено да престане да 
работи во Министерството,  односно  во  Армијата,  за  
што  се  склучува  посебен  договор  со работодавецот, 
има право по престанувањето на функцијата, во рок од 

пет дена да се врати во Министерството, односно во 
Армијата и да биде распореден на истото работно 
место.  

Доколку истото работно место е пополнето, работо-
давецот е должен да го распореди на работно место кое 
одговара на неговата стручна подготовка во согласност 
со неговото звање, односно чин. 

 
IX. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ШТРАЈК 
 

Член 127 
Правото на штрајк работниците  можат да го оства-

руваат согласно закон, на начин и под услови да не се 
наруши битно редовното извршување на работите во 
Министерството, односно борбената готовност на Ар-
мијата и животот и здравјето на работниците.  

Заради спречување на евентуални штетни послед-
ици од неизвршувањето на редовните работи во Ми-
нистерството, односно борбената готовност на Армија-
та и животот и здравјето на работниците, за време на 
штрајкот, министерот или од него овластено лице е 
должно  да  обезбеди  потребно  функционирање  на  
процесот на работата во организациските единици во 
Министерството и виталните функции во Армијата. 

 
Член 128 

Организаторот на штрајкот е должен да му го наја-
ви штрајкот на министерот и истовремено да ја достави 
одлуката за стапување во штрајк, најдоцна десет дена 
пред неговото одржување. 

 
Член 129 

Се забранува штрајк во Министерството во кризна, 
вонредна или во воена состојба. 

Доколку штрајкот започнал пред настапувањето на 
условите од став 1 на овој член, Синдикатот е должен 
веднаш да ги извести учесниците во штрајкот и да пре-
земе мерки за прекинување на штрајкот.  

Доколку штрајкот започнал пред настапувањето на 
условите од став 1 на овој член, работниците во Ми-
нистерството се должни веднаш да го прекинат штрај-
кот, независно од одлуката на Синдикатот. 

 
X. ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС 

 
Член 130 

На работникот во Министерството и Армијата му 
престанува работниот однос, во случаи, под услови и 
на начин утврден со закон. 

 
XI. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И 

АРБИТРАЖА 
 

Член 131 
Заради остварување на правата од работен однос, 

работникот има право на заштита на своите права до 
надлежни органи, на начин пропишан во Законот за ра-
ботните односи, Законот за служба во Армијата, Зако-
нот за административни службеници и подзаконските 
прописи. 

По поднесено барање за заштита на правата на ра-
ботникот, надлежниот орган од став 1 на овој член, е 
должен да постапува и на работникот да му врачи од-
лука во писмена форма.  

 
Член 132 

Остварување на правата пред надлежните органине 
го исклучува правото на работникот за поведување по-
стапка пред надлежен суд. 
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Член 133 
За спогодбено решавање на индивидуален или ко-

лективен работен спор што не може да се реши со ме-
ѓусебно договарање меѓу страните потписнички на овој 
колективен договор, доколку се оцени за потребно, мо-
же да се формира комисија за усогласување.  

Бројот на членовите на комисијата од став 1 на овој 
член и нејзиниот состав, зависи од прашањето кое е 
предмет на договарање.  

Постапката за усогласување започнува по барање 
на една страна потписничка на овој колективен дого-
вор и треба да заврши во рок од 60 дена од денот на 
доставување на барањето. 

 
Член 134 

Секое усогласување кое учесниците во договарање-
то ќе го постигнат, задолжително треба да биде во 
писмена форма, потпишано од договорните страни, 
потписнички на овој колективен договор.  

За постигнатото усогласување, Синдикатот е дол-
жен да ги информира своите членови.  

По усогласувањето, се пристапува кон соодветно 
изменување и дополнување на овој колективен дого-
вор. 

 
Член 135 

Доколку постапката на усогласувањето заврши не-
успешно, предметното прашање може да се решава 
пред Арбитражен совет кој е составен од пет члена, од 
кои по два члена предлагаат Министерството и Синди-
катот.  

Арбитражниот совет е должен спорот да го реши во 
рок од 60 дена.  

Претседателот на Арбитражниот совет е петтиот 
член, чиј избор се врши со заедничка согласност на 
двете страни потписнички на овој колективен договор.  

Арбитражниот совет одлучува со мнозинство на 
гласови од вкупниот број членови.  

Одлуките на Арбитражниот совет се обврзувачки за 
страните потписнички на овој колективен договор. 

 
В) ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 136 

Постапките од областа на работните односи, кои се 
започнати пред влегување во сила на овој колективен 
договор, ќе се завршат во согласност со прописите кои 
биле во сила и се применувале до денот на влегувањето 
во сила на овој колективен договор. 

 
Член 137 

За следење на примената на овој колективен дого-
вор, Министерството и Синдикатот формираат заед-
ничка комисија за следење, примена и толкување на 
одредбите на овој колективен договор, на паритетна 
основа. 

 
Член 138 

Овој колективен договор се склучува за период од 
две години.  

Важноста на овој колективен договор може да се 
продолжи со писмена согласност на страните потпис-
нички, најдоцна 30 дена пред истекот на важноста на 
овој колективен договор.  

По истекот на рокот од став 1 на овој член, одред-
бите на колективниот договор се применуваат до склу-
чувањето на нов колективен договор.  

 
Член 139 

Во текот на траењето на овој колективен договор, 
секоја страна потписничка, може да предложи измену-
вање и дополнување на колективниот договор.  

Предлогот за изменување и дополнување се доста-

вува во писмена форма до другата страна потписничка, 

која е должна да се произнесе во рок од 30дена од де-

нот на приемот на предлогот од став 1 на овој член.  

Ако другата страна потписничка на овој колективен 

договор, не се произнесе по предлогот во рокот ут-

врден во став 2 на овој член, страната предлагач може 

да започне постапка пред Арбитражниот совет. 

 

Член 140 

Со влегување во сила на овој колективен договор, 

престанува да важи Колективниот договор за уреду-

вање, односно доуредување на правата, обврските и од-

говорностите од работен  однос  во  Министерството  

за  одбрана („Службен  весник  на  Република Македо-

нија“ бр. 108/2013 и 188/2017). 

 

Член 141 

Овој колективен договор се регистрира во минис-

терството надлежно за работите од областа на трудот. 

 

Член 142 

Овој колективен договор влегува во сила со денот 

на склучувањето и ќе се објави во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 

 
Независен синдикат Министерство за 

на одбраната одбрана 

Претседател, Министер, 

  Ванчо Исајов, с.р.   м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

  

Бр. 03-01/11-1 Бр. 03-6710/1 

11 ноември 2019 година 11 ноември 2019 година 

Скопје Скопје 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3725. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Северна Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 
33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 
97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.202/19), Министерството за труд и социјална поли-
тика 

 
О Б Ј А В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец 

октомври 2019 година, во однос на месец септември 
2019 година, е пониска за 0,1%. 

2. Исплатата на платите за месец октомври 2019 го-
дина, во износ на месец септември 2019 година, рабо-
тодавачите од членот 3 став 1 од Законот за иплата на 
платите во Република Северна Македонија, ја вршат на 
нивото на правото утврдено за претходниот месец. 

 
  
 Министер, 

 Мила Царовска, с.р. 
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