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1737. Правилник за условите за поставува-

ње, градба и обележување на објекти, 
инсталации и уреди во зоната на ае-
родромот, објекти и уреди за контро-
ла на летањето, и објекти надвор од 
зоната на аеродромот коишто можат 
да влијаат на безбедноста на воздуш-
ниот сообраќај и условите и начинот 
на обработка на земјиштето во зоната 
на аеродромот и земјиштето во негова 
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на квалификуван потрошувач на еле-
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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1719. 
Врз основа на член 11 од Законот за државната ста-

тистика (“Службен весник на Република Македонија” 
број 54/97 и 21/2007), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 22 октомври 2007 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА СТАТИСТИКА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. Се разрешуваат претседателот и членовите на Со-

ветот за статистика на Република Македонија, и тоа: 
a) претседател 
д-р Здравко Стојаноски, 
б)  членови: 
д-р Боро Пиперевски, 
д-р Магдалена Георгиева, 
Орхан Креца, 
Горан Михајлов, 
Тафик Мемеди, 
Џемал Јашари, 
Димитар Богов, 
Благоја Маркоски, 
Вера Лалчевска, 
Владимир Николиќ и  
Мерсел Биљали. 
II. За претседател и членови на Советот за статисти-

ка на Република Македонија се именуваат 
a) за претседател 
- проф. д-р Благоја Маркоски, професор на Инсти-

тутот за географија на Природно-математичкиот фа-
култет при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” - 
Скопје, 

б) за членови: 
1. Лиман Авдиу, државен советник за меѓународна 

соработка во Собранието на Република Македонија; 
2. Никица Мојсоска-Блажевски, раководител на се-

ктор во Министерството за финансии; 
3. Ѓорѓи Гоцков, директор на Дирекцијата за стати-

стика во Народната банка на Република Македонија; 
4. Драги Трајчевски, градоначалник на општина 

Крива Паланка, дипломиран правник; 
5. Киро Спанџев, член на Економско-социјалниот 

совет и заменик на министерот за економија; 
6. Верица Стаменкова Трајкова, претседател на 

Здружението за поддршка и заштита на деца и семејст-
ва под ризик “За среќно детство” и професор на Инсти-
тутот за социјална работа и политика; 
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 Центар за управување со кризи 
  216. Правилник за формата и содржината 

на образецот на легитимацијата на 
инспекторот за управување со кризи 
и начинот на нејзиното издавање и 
одземање................................................ 30

 Исправка на Одлуката за утврдување 
на висината на учеството на осигурени-
те лица во вкупните трошоци на зд-
равствените услуги и лековите.............. 32

 Спогодби 
  217. Спогодба за утврдување на најниска-

та плата за најнизок степен на сложе-
ност и за начинот на пресметување и 
исплата на платите во здравствената 
дејност.................................................... 32

 Огласен дел......................................... 1-64
 

7. Јонче Цветкоски, дипломиран правник, раково-
дител на одделение во Секторот за државна управа, из-
борен систем и управни надлежности во Министерс-
твото за правда; 

8. Ристо Ставревски, виш советник во Кабинетот на 
министерот за внатрешни работи; 

9. Доц. д-р Весна Буцевска, професор на Економ-
скиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Мето-
диј” - Скопје; 

10. Проф. д-р Весна Димитриевска, доцент на Фи-
лозофскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и 
Методиј” - Скопје; 

11. Влатко Поповски, дипломиран правник, раково-
дител на Центарот за вработување на градот Скопје и 

12. Мухаметали Исмани, дипломиран економист, 
вработен во Фондот за пензиско и инвалидско осигуру-
вање на Македонија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07-4481/1                          Претседател 

22 октомври 2007 година   на Собранието на Република 
       Скопје                             Македонија, 
                                         Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1720. 

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-
сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04 
и 67/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.10.2007 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТА-
ЦИИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ  

ЗА 2008 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за 

утврдување на критериуми за распределба на блок до-
тации за основното образование по општини за 2008 
година. 
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Член 2 
Согласно Буџетот на Република Македонија за 2008 

година, во раздел 160.01 Програма А2 – пренесување 
на надлежностите на единиците на локалната самоу-
права, ќе се врши финансирање на дејноста основно 
образование. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се 
распределуваат на општините на кои им се пренесени 
основачките права на основните училишта согласно За-
конот за основното образование („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 55/05, 81/05, 113/05, 
35/06, 70/06 и 51/07) и кои ги исполниле условите сог-
ласно член 46 од Законот за финансирање на единици-
те на локалната самоуправа („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 61/04, 96/04 и 67/07) за фи-
нансирање со блок дотации. 

 
Член 4 

Критериуми за распределба на блок дотациите за 
основно образование по општини се: основна сума по 
општина, бројот на ученици во општината, број на уче-
ници во предметна настава, број на ученици со посебни 
потреби, густина на населеност на општината. Во рас-
пределбата ќе се користи и механизам на прагови (до-
лен и горен праг). 

 
Член 5 

Распределба на средствата од блок дотацијата за ос-
новно образование е според формулата: 

 
БДОо = О + ПУо х С 

 
ПУо = Уо + (Уо х Кг + Уп х Кп +Упп х Кпп) 

 
БДОо      - Блок дотација за основно образование за 

општина 
О        - Основна сума по општина 
ПУО   - Пондерирани ученици 
С         - Стандард (износ) по ученик 
Уо       - Вкупен број на ученици во општина 
Уп       - Број на ученици во предметна настава во 

општина 
Упп      - Број на ученици со посебни потреби во оп-

штина 
Кп       - коефициент (пондер) за предметна настава 

(0.2) 
Кпп     - коефициент (пондер) за ученици со посебни 

потреби (1) 
Кг        - коефициент (пондер) за густина на населе-

ние на општина: 
до 20 жители на км2  - (0.6) 
од 20 до 50 жители на км2  - (0.4) 
од 50 до 70 жители на км2  - (0.2) 

 
Член 6 

Средствата определени како блок дотации се кори-
стат за остварување на дејноста на основните учили-
шта и тоа за: плати, наемнини и надоместоци на врабо-
тените, стоки и други услуги (комуналии, греење, еле-
ктрична енергија, комуникации и транспорт, канцела-
риски материјали, алат и ситен инвентар, средства за 
одржување хигиена, весници и списанија, тековно одр-
жување, други договорни услуги, други оперативни 
расходи, исхрана и сместување на ученици во ученич-
ки интернати и дом-семејство и превоз на ученици). 

 
Член 7 

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по оп-
штини од Буџетот на Република Македонија, преку Ми-
нистерството за образование и наука, квартално или по 
динамика во договор со Министерството за финансии. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1 јануари 2008 година. 

 
  Бр. 19-6493/1                Претседател на Владата 

21 октомври 2007 година      на Република Македонија, 
            Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1721. 

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-
сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04 
и 67/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.10.2007 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТА-
ЦИИ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ  

И ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА 2008 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за 

утврдување на критериуми за распределба на блок до-
тации за средно образование по општини и Градот 
Скопје за 2008 година. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2008 
година, во раздел 160.01 Програма А2 – пренесување 
на надлежностите на единиците на локалната самоу-
права, ќе се врши финансирање на дејноста средно 
образование. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се 
распределуваат на општините на кои им се пренесени 
основачките права на средните училишта согласно За-
конот за средното образование („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 
30/07 и 49/07) и кои ги исполниле условите согласно 
член 46 од Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа за влегување во втората фаза на 
децентрализација („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 61/04, 96/04 и 67/07) за финансирање со 
блок дотации. 

 
Член 4 

Критериуми за распределба на блок дотациите за 
средното образование по општини и Градот Скопје се: 
основна сума по општина и Градот Скопје, бројот на 
ученици во средно образование и бројот на ученици во 
стручно образование во општината и Градот Скопје. 

 
Член 5 

Распределбата на средствата од блок дотацијата за 
образование е според формулата: 

 
БДСо = О + ПУо х С 

 
ПУо = Уо + Ус х Кс 

 
БДСо      - Блок дотација за средно образование за оп-

штина 
О        - Основна сума по општина 
ПУо   - Пондерирани ученици во општина 
С         - Стандард (износ) по ученик 
Уо       - Вкупно ученици во средно образование во 

општина 
Ус       - Број на ученици во стручно образование во 

општина 
Кс      - Коефициент (пондер) за стручно образова-

ние (0,1) 
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Член 6 
Средствата определени како блок дотации се кори-

стат за работа на средните училишта и тоа за: плати, 
наемнини и надоместоци на вработените, стоки и дру-
ги услуги (комуналии, греење, електрична енергија, ко-
муникации и транспорт, канцелариски материјали, алат 
и ситен инвентар, средства за одржување хигиена, вес-
ници и списанија, тековно одржување, други договор-
ни услуги, други оперативни расходи). 

 
Член 7 

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по 
општини и Градот Скопје од Буџетот на Република Ма-
кедонија, преку Министерството за образование и нау-
ка, квартално или по динамика во договор со Мини-
стерството за финансии. 

 
Член 8 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2008 го-
дина. 

 
  Бр. 19-6494/1               Претседател на Владата 

21 октомври 2007 година      на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1722. 

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 
СТВАРИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука, недвижните ствари – канцелари-
ските простории број 26 и 27 во објектот на Домот на 
Армијата Скопје, се даваат на користење на Друштвото 
на ликовните уметници на Македонија – ДЛУМ. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука, се да-
ваат на користење за период од 10 години, од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Начинот и условите на користењето на недвижните 
ствари од член 1 на оваа одлука, ќе се утврдат со дого-
вор склучен меѓу Министерството за одбрана и Друш-
твото на ликовните уметници на Македонија – ДЛУМ. 

 
Член 4 

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

 
  Бр. 19-6505/1               Претседател на Владата 

21 октомври 2007 година      на Република Македонија, 
             Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1723. 

Врз основа на член 34, став 1 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2007 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
139/06), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.10.2007 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА 
И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 

ЗА 2007 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на 

основни училишта за 2007 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 39/07 и 97/07), во точката 
1, во табеларниот преглед на описот на градежните ин-
тервенции и износи по училишта во Потпрограмата 2Б: 

- редот „ОУ Страшо Пинџур-Вевчани“ се брише и 
- во редот „вкупно“, бројот „59.000.000“ се замену-

ва со бројот „56.500.000“. 
2. Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
   Бр. 19-6496/1               Заменик на претседателот 

16 октомври 2007 година       на Владата на Република 
               Скопје                     Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1724. 

Заради обезбедување на транспарентност, опреде-
лување на основни организациски критериуми и ефи-
касно следење на финансиска поддршка на здруженија 
на граѓани и фондации од страна на Владата на Репуб-
лика Македонија и на органите на државната управа, 
како и зголемување на отчетноста во користењето на 
доделените средства од страна на здруженијата на гра-
ѓани и фондации, согласно Стратегијата за соработка 
на Владата со граѓанскиот сектор 2007-2011, Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
21.10.2007 година, утврди  

 
К О Д Е К С 

НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ФИНАНСИСКА ПОД-
ДРШКА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОН-

ДАЦИИ 
 

Член 1 
Добрата практика за обезбедување финансиска под-

дршка од Владата на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Владата) и од органите на државната 
управа на здруженијата на граѓани и фондации се зас-
нова на следниве начела: 

- Стратешко финансирање врз основа на претходно 
изготвени планови и програми; 

- Независност на здруженијата на граѓани и фонда-
ции во спроведување на своите активности; 

- Признавање на разноликоста на дејностите на 
здруженијата на граѓани и фондациите и потреба да се 
овозможи финансирање од различни извори;  

- Транспарентност и отвореност на постапката за до-
делување на средства, за изборот на членовите на телото 
кое ќе одлучува за распределбата, јавно објавување на 
резултатите и на проектите кои ќе се финансираат; 

- Усвојување на објективни критериуми за овозмо-
жување на еднаков третман, недискриминација, стиму-
лирање на  конкуренција и избор на најдобри проекти; 

- Правично и непристрасно одлучување и оценува-
ње на извештаите од страна на одговорните лица засно-
вано на објективна постапка и без личен интерес; 

- Одговорно распределување и користење на средс-
твата за целите за кои се наменети и доделени; 

- Постапката и барањата што здруженијата на гра-
ѓани и фондациите треба да ги исполнат во процесот на 
поднесување пријава и известување се сразмерни со 
висината на расположливите средства и на видот на 
програмите што ќе се финансираат; 

- Оценка на проектите заснована на индикатори кои 
ќе овозможат да се утврдат резултатите од проектите и 
исполнување на предвидените планови и стратегии. 
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Член 2 
Основни организациски критериуми кои треба да 

ги исполнуваат здруженијата на граѓани и фондации 
кои учествуваат на јавен конкурс за добивање средства 
од Буџетот на Република Македонија се: 

- Да се регистрирани според Законот за здруженија 
на граѓани и фондации; 

- Да спроведуваат активности од минимум една го-
дина; 

- Да се занимаваат со активности и проекти од јавен 
интерес; 

- Да не добиле средcтва или поднеле пријава од/до 
друг орган на државната управа или други извори за 
иста намена и активности за кои поднесуваат пријава, а 
што би значело двојно финансирање на истите актив-
ности од различни извори.  

Владата и секој орган на државната управа опреде-
луваат посебни програмски критериуми за распределба 
на средства согласно видот на програмата и резултати-
те кои што треба да се постигнат.  

 
Член 3 

Во постапката за распределба на средствата Влада-
та и секој орган на државната управа изготвуваат про-
грама за финансирање на здруженија на граѓани и фон-
дации, истовремено со подготовката на буџетот на со-
одветниот орган на државната управа за наредната го-
дина, која содржи: 

- опис на приоритетите, план за распределба на 
средства и видот на финансирање кој ќе се обезбеди  
(програмско, организациско); 

- област на финансирање, резултатите кои сакаат да 
се постигнат, основните приоритети и цели, процес и 
краток опис на потребите, мислењата на целната група, 
износот на средства определен за секоја област, распо-
ред на јавни повици во текот на годината, процентот на 
организациска помош што ќе се обезбеди преку финан-
сирање на активностите и должината на програмите 
што ќе се финансираат (краткорочни или долгорочни 
програми). 

Програмата се објавува на интернет страницата на 
Владата, односно органот на државна управа во пред-
лог форма и во конечна верзија. 

 
Член 4 

Транспарентноста во постапката за обезбедување 
финансиска поддршка се остварува врз основа на јавен 
повик. Јавниот повик Владата и органите на државната 
управа го објавуваат 30 дена по донесување на Буџетот 
на Република Македонија во дневните јавни гласила, 
на интернет страниците на органите на државната 
управа и на Генералниот секретаријат на Владата на 
Република Македонија-Одделението за соработка со 
невладини организации (во натамошниот текст: Одде-
лението за соработка со невладини организации).      

Јавниот повик ги содржи најмалку следните еле-
менти: 

- опис на програмата; 
- видот на проектите кои ќе се финансираат; 
- цели кои треба да се постигнат; 
- целна група, доколку е предвидена; 
- основните критериуми определени со овој Кодекс; 
- посебните програмски критериуми што ќе ги оп-

редели Владата односно органот на државната управа 
поврзани со целите и проектите; 

- посебни критериуми за здруженијата на граѓани и 
фондации кои може да се јават на повикот; 

- временска рамка за спроведување на проекти кои 
ќе бидат доделени; 

- вкупно предвидени/достапни средства; 

- висината на достапни средства за поединечен про-
ект; 

- потребната документација за пријавување; 
- рокот за поднесување на пријавите кој не може да 

биде помал од 30 дена од објавување на јавниот повик; 
- методологијата на вреднување на проектите усво-

ена од секој орган на државната управа; 
- потребна документација која треба да се достави; 
- рок кога ќе се објават резултатите; 
- адреса на која треба да се испратат документите; 
- и други елементи определени од Владата односно 

органот на државната управа. 
Заедно со јавниот повик Владата односно органот 

на државната управа ја објавуваат и пријавата која со-
држи информации потребни да се направи проценка за 
кредибилитетот на работењето на здружението на гра-
ѓани и фондацијата, предлог проектот и колку тој одго-
вара на потребите и целите, реалноста на предвидените 
резултати и начинот на кој ќе се направи оценка на 
предложените проекти. 

Владата односно органот на државната управа 
предвидуваат одреден временски период во кој заинте-
ресираните здруженија на граѓани и фондации можат 
да поставуваат прашања поврзани со јавниот повик.  
Прашањата и одговорите се објавуваат на интернет 
страницата на Владата односно органот на државната 
управа.  

 
Член 5 

Изборот на проекти се врши од страна на комисија. 
Комисијата на Владата е составена од членови на 

Владата, како и експерти определени од страна на Вла-
дата. 

Комисијата на органот на државната управа е соста-
вена од  лица вработени во органот на државната упра-
ва, лица вработени во други органи на државната упра-
ва, како и од експерти определени од страна на органот 
на државната управа.   

Мандатот на членовите на комисијата е две години. 
Начинот и постапката на бирање на членовите на 

комисијата, нивните должности и начинот на кој ќе се 
избегне можен судир на интереси го определува секој 
орган на државната управа.  

 
Член 6 

Владата односно органот на државната управа во 
рок од 30 дена од истекот на рокот за поднесување на 
пријавите по објавениот повик ги распределува средс-
твата до здруженијата на граѓани и фондации. 

Владата односно органот на државната управа, во 
рок од 10 дена од денот на изборот направен од страна 
на комисијата по објавениот повик, писмено го изве-
стуваат секое здружение на граѓани и фондација кое 
поднело пријава за резултатите од јавниот повик.   

 
Член 7 

Владата односно секој орган на државната управа 
ги објавува резултатите од јавниот повик на нивните 
интернет страници со податоци за името на здружение-
то на граѓани и фондацијата и за финансираните прое-
кти.  

 
Член 8 

Владата односно органот на државната управа 
склучуваат договор за обезбедување финансиска под-
дршка на здружението на граѓани, односно фондација, 
кој ги содржи најмалку следните елементи: 

- предмет на договорот; 
- висина на доделени средства и распоред на финан-

сирање;  
- временска рамка за спроведување на договорот; 
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- можност за промена на одредбите на договорот во 
случај на променети околности во спроведување на до-
говорот; 

- одговорност во случај на причинета штета; 
- обврска совесно и одговорно да се користат доде-

лените средства како и да се вратат неискористените 
средства; 

- начин на известување, оценка и следење; 
- одредби за вршење на контрола над спроведува-

њето на договорот и на трошењето на доделените 
средства; 

- одредби за супсидиерна примена на законите и 
другите прописи; 

- други елементи предвидени од Владата односно 
органот на државната управа. 

 
Член 9 

Здруженијата на граѓани и фондации доделените 
средства треба да ги користат исклучиво за намената за 
која им се доделени. 

Најдоцна 30 дена по реализацијата на проектот 
здруженијата на граѓани и фондации треба да достават 
соодветна финансиска документација за потрошените 
средства до Владата односно органот на државната 
управа кој ги доделил средствата.  

 
Член 10 

Владата односно органот на државната управа тре-
ба да изготват известување за постапка за подготовка 
на програмите, за доделување на средства и за причи-
ните поради кои некои од обврските предвидени со ова 
упатство не се применети. 

 
Член 11 

Владата односно органот на државната управа ги 
објавуваат на своите интернет страници следните ин-
формации:  

- програми; 
- јавни повици; 
- пријави за финансирање; 
- прашања и одговори поврзани со јавниот повик; 
- примероци на договори, финансиски и наративни 

извештаи; 
- упатства за пријавување; 
- годишен календар на јавни повици; 
- оценка на постапка и резултати постигнати преку 

финансираните активности; 
- имиња на лицата кои членуваат во комисијата. 
 

Член 12 
Владата односно органот на државната управа го 

следат наменското трошење на доделените средства и 
навремено преземаат соодветни мерки истите да се 
спроведат на начин на кој најдобро ќе се постигнат ре-
зултатите и целите предвидени во програмата и со јав-
ниот повик. 

Владата односно органот на државната управа ќе го 
прекинат понатамошното доделување на средства и ќе 
бара поврат на доделените средства доколку утврди де-
ка истите се трошат ненаменски и спротивно на дого-
ворот.  

 
Член 13 

Секој орган на државната управа спроведува по-
стапка за оценка на користењето на распределените  
средства и за постигнатите резултати од поддржаните 
активности врз основа на поднесените извештаи од 
здруженијата на граѓани и фондации. Резултатите од 
оценката во вид на годишен извештај се доставуваат до 
Одделението за соработка со невладини организации. 

Одделението за соработка со невладини организа-
ции еднаш годишно ја известува Владата за користење-
то на распределените средства и за постигнатите резул-
тати од поддржаните активности на здруженијата на 
граѓани и фондации. 

Владата и секој орган на државната управа треба да 
спроведат оценка на програма од член 3 на овој кодекс 
и предлага препораки кои ќе бидат основа за понатамо-
шен развој и финансиска поддршка на здруженијата на 
граѓани и фондации. 

Одделението за соработка со невладини организа-
ции води база на податоци за здруженијата на граѓани 
и фондации на кои им биле доделени средства од Буџе-
тот на Република Македонија и видовите проекти за 
кои добиле средства. 

 
Член 14 

Овој кодекс се објавува во “Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
   Бр. 19-5612/6               Претседател на Владата  

21 октомври 2007 година      на Република Македонија,  
        Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1725. 

Врз основа на член 21 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Сл.весник на РМ” бр. 10/97, 
54/97, 13/2001, 2/2002 и 54/2007), министерот за финан-
сии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХ-
НИЧКИТЕ, ТЕХНОЛОШКИТЕ И ПРОСТОРНИТЕ 
УСЛОВИ ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА И 
ЗАБАВНИ ИГРИ И СТРУЧНАТА ОСПОСОБЕНОСТ 
НА ЛИЦАТА АНГАЖИРАНИ ВО ИЗВЕДУВАЊЕТО  

НА ИГРИ НА СРЕЌА 
 

Член 1 
Во Правилникот за техничките, технолошките и 

просторните услови за приредување на игри на среќа и 
забавни игри и стручната оспособеност на лицата анга-
жирани во изведувањето на игри на среќа (“Службен 
весник на РМ” бр. 19/97, 4/98, 42/2001 и 63/2007 ), во 
членот 26 по ставот 2 се додаваат 3 нови ставови 3, 4  и 
5  кои гласат: 

“Просторијата во која се врши уплата за спортско 
обложување треба да претставува посебна градежна 
целина со посебен влез и потребна градежна функцио-
налност. 

Просторот пред главниот влез пред просторијата во 
која се врши уплата на спортско обложување треба да 
биде пристапен, осветлен и да има приод од улица.  

Просторијата во која се врши уплата за спортско 
обложување не треба да биде во состав на угостител-
ски објект или да биде поврзана со дејноста што ја вр-
ши  угостителски објект во непосредна близина”. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 10-39441/1 

25 октомври 2007 година                  Министер, 
            Скопје                          д-р Трајко Славески, с.р. 
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1726. 
Врз основа на член 5, став 6 од Законот за јавна 

внатрешна финансиска контрола („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 22/2007), министерот за 
финансии го донесе следниот  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ФИНАНСИСКИ-
ОТ МЕНАЏМЕНТ И КОНТРОЛА И СТАНДАРДИ-
ТЕ ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА ВО ЈАВНИОТ 

СЕКТОР 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат основните еле-

менти на финансискиот менаџмент  и контрола и стан-
дардите за внатрешна контрола во јавниот сектор. 

 
Член 2 

Одредбите на овој правилник се однесуваат на: ко-
рисниците на средства од Буџетот на Република Маке-
донија, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување 
на Македонија, Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, Фондот за магистрални и регионални па-
тишта, Агенцијата за вработување на Република Маке-
донија, општините и градот Скопје, агенциите и други-
те институции основани со закон, јавните претпријати-
ја, јавните установи и другите правни лица кои се во 
државна сопственост или во кои државата е доминан-
тен акционер (во натамошниот текст: субјекти). 

 
II. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ФИНАНСИСКИОТ  

МЕНАЏМЕНТ И КОНТРОЛА 
 

Член 3 
(1) Раководителот на субјектот од член 2 на овој 

правилник (во натамошниот текст: раководителот) 
спроведува финансиски менаџмент и контрола преку 
следните основни меѓусебно поврзани елементи: 

1. Контролна средина; 
2. Управување со ризикот; 
3. Контроли; 
4. Информација и комуникација и 
5. Мониторинг. 
(2) Раководителите на сите нивоа во субјектите 

обезбедуваат воспоставување, развој и функционира-
њето на елементите на финансискиот менаџмент и кон-
трола во согласност со специфичностите на субјектот и 
техничките упатства и насоки согласно член 5, став 1 
од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола.  

 
Член 4 

(1) Раководителот воспоставува и се грижи за ста-
тусот и подобрувањата на контролната средина. 

(2) Контролната средина опфаќа: 
-  личен и професионален интегритет на раководи-

телите и вработените во организацијата; 
- начин на размислување и стил на работење на ра-

ководителите; 
- организациона структура која обезбедува поделба 

на одговорностите, хиерархија и јасни правила, права, 
обврски и нивоа на известување; 

- политики и практики на управување со човечки 
ресурси; 

- компетентност на вработените. 
 

Член 5 
(1) Раководителот управува со ризикот преку утвр-

дување, проценка и контрола на можните настани или 
состојби кои може да имаат влијание врз остварување-
то на целите на субјектот заради обезбедување разумна 
сигурност дека целите ќе бидат постигнати. 

(2) За спроведување на активностите од став 1 од 
овој член раководителот донесува стратегија за управу-
вање со ризикот која се ажурира на секои три години и 
во случаи кога ризикот на опкружувањата значително 
се менува. Контролите наменети за минимизирање на 
ризикот треба да бидат анализирани и ажурирани нај-
малку еднаш годишно. 

(3) Заради превенција и минимизирање на ризикот 
од измами и нерегуларности, за преземените мерки ра-
ководителот треба писмено да ги извести надлежните 
органи.  

 
Член 6 

(1) Заради обезбедување на разумна сигурност дека 
ризиците се намалени до прифатлива граница, дефини-
рани во процесот на управувањето со ризикот, раково-
дителот воспоставува контроли, вклучувајќи и пишани 
политики и процедури. 

(2) Контролите треба да бидат соодветни и трошо-
ците за нивно спроведување не треба да ги надминат 
планираните расходи. 

(3) Раководителот треба да воспостави и спроведе 
контроли кои треба да вклучат особено: 

1. процедури за овластување и одобрување; 
2. поделба на должностите на начин со кој нема да 

се дозволи едно службено лице во исто време да биде 
одговорно за одобрување, извршување, сметководство 
и контрола; 

3. систем на двојни потписи со кој ниту една фи-
нансиска обврска не може да се направи или плати без 
потпис на раководителот и одговорниот сметководи-
тел; 

4. правила за пристап до средствата и информации-
те; 

5. ex - ante контрола за легалноста која може да би-
де проверена од назначените за таа цел финансиски 
контролори или други лица определени од раководите-
лот; 

6. процедури за целосно, точно, прецизно и ажурно 
сметководство на сите трансакции; 

7. известување и преглед на активностите - процен-
ка на ефикасноста и ефективноста на трансакциите; 

8. процедури за следење (мониторинг); 
9. процедури за управување со човечки ресурси; и 
10. правила за документирање на сите трансакции и 

активности поврзани со активностите на субјектот. 
 

Член 7 
Раководителот развива доверлив информационен и 

комуникациски систем, обезбедувајќи: 
1. утврдување, собирање и распределување, во со-

одветна форма и временска рамка, доверливи и сигур-
ни информации со кои се овозможува секое одговорно 
лице да преземе соодветна одговорност; 

2. ефективна хоризонтална и вертикална комуника-
ција на сите хиерархиски нивоа во субјектот; 

3. градење соодветен информационен систем за 
управување со субјектот во смисла вработените да ги 
знаат јасните и прецизни правила и инструкции за нив-
ната улога и одговорности поврзани со финансискиот 
менаџмент и контрола; 

4. документација и графички приказ на системот 
кој содржи правила за подготвување, извршување, пре-
несување, употреба и архивирање на документи; 

5. документирање на сите оперативни процеси и 
трансакции со цел да се обезбеди соодветна ревизорска 
трага за следење и мониторинг; и 

6. развој на ефективен, навремен и доверлив систем 
за известување кој вклучува: нивоа и крајни рокови за 
известување; извештаи кои се презентираат на раково-
дителите; форми на известување по откривање на гре-
шки, нерегуларности, злоупотреба, измама или нена-
менска употреба. 
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Член 8 
(1) Раководителот развива систем за мониторинг на 

финансискиот менаџмент и контрола во поглед на 
оценка на неговото соодветно функционирање и гаран-
тирање за навремено ажурирање на истиот по било ка-
ква промена на условите. 

(2) Мониторингот на финансискиот менаџмент и 
контрола особено треба да се одвива преку постојано 
следење, самопроценки и внатрешни ревизии. 

 
III. СТАНДАРДИ ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА 
     

Член 9 
(1) Стандардите за внатрешна контрола обезбедува-

ат еднообразен и кохерентен модел на внатрешна кон-
трола и истите претставуваат основ за известување, 
согласно кој се врши оценување на воспоставените си-
стеми за контрола и се утврдуваат областите и насоки-
те на промени на овие системи. 

(2) Системот за внатрешна контрола го воспоставу-
ва раководството на секој субјект од јавниот сектор и 
го развива согласно организационите, персоналните, 
финансиските и други специфичности на секој субјект. 

(3) Стандардите за внатрешна контрола, од став 1 
на овој член, ги дефинираат основните правила за 
управување кај сите субјекти од јавниот сектор кои се 
дадени во општа форма и се задолжителни.  

 
Член 10 

(1) Стандардите за внатрешна контрола од член 9, 
кои се изготвени согласно соодветните искуства на 
Европската комисија, Меѓународната организација на 
врховните ревизорски институции (INTOSAI), Комите-
тот на спонзорските организации на Тредвеј комисија-
та (COSO) и Канадскиот институт на овластени сме-
тководители се дадени во прилог, кој е составен   дел 
на овој правилник.  

 
Член 11 

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

 
   Бр.15-37254/1    

8 октомври 2007 година        Министер за финансии, 
        Скопје                      д-р Трајко Славески, с.р. 
  
 
СТАНДАРДИ ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА  

ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР 
 
- Контролна средина 
 
Стандард 1 - ЕТИКА, ИНТЕГРИТЕТ 
Стандард 2 - ФУНКЦИИ, ЦЕЛИ ЗАДАЧИ 
Стандард 3 - КОМПЕТЕНТНОСТ, ИЗВРШУВАЊЕ 
Стандард 4 - ЧУВСТВИТЕЛНИ ПОЗИЦИИ 
Стандард 5 - ДЕЛЕГИРАЊЕ 
Стандард 6 - ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 
-  Управување со ризикот 
 
Стандард   7 - ЦЕЛИ 
Стандард   8 - ПЛАНИРАЊЕ 
Стандард   9 - КООРДИНАЦИЈА 
Стандард 10 - СЛЕДЕЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО 
Стандард 11 - УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ 
 
- Контроли 
Стандард  12 - ПРОЦЕДУРИ 
Стандард  13 - ПОДЕЛБА НА ДОЛЖНОСТИТЕ 
Стандард  14 - НАДЗОР 
Стандард   15  - РЕШАВАЊЕ НА ОТСТАПУВАЊАТА 

Стандард 16 - КОНТИНУИТЕТ НА АКТИВНО-
СТИТЕ 

Стандард  17 - СТРАТЕГИИ ЗА КОНТРОЛА  
Стандард  18 - ПРИСТАП ДО РЕСУРСИТЕ 
 
- Информација и комуникација  
 
Стандард  19 – ИНФОРМИРАЊЕ  
Стандард  20 - КОМУНИКАЦИЈА 
Стандард  21 - КОРЕСПОДЕНЦИЈА 
Стандард    22  -  ПРЕТПОСТАВКИ, ПРЕОЦЕНУВАЊЕ 
Стандард  23 - ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА  
                         НЕРЕГУЛАРНОСТИ 
 
- Мониторинг 
 
Стандард  24 - ПРОВЕРКА И ОЦЕНУВАЊЕ  
                          НА КОНТРОЛАТА 
Стандард  25 - ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА 
 
  

Стандард 1 
 

ЕТИКА, ИНТЕГРИТЕТ 
 
1.1. Опис на стандардот 
 
Субјектот од јавниот сектор треба да обезбеди ус-

лови вработените да бидат запознаени со регулативите 
кои го определуваат нивното однесување, спречување-
то и известувањето за измамите и неправилностите. 

 
1.2. Основни одредби 
 
- Раководителот и вработените треба да имаат соод-

ветно ниво на личен и професионален интегритет1  и да 
бидат свесни за значењето на активностите кои ги из-
вршуваат.  

- Раководителот, преку своите одлуки и личен при-
мер треба да ги поддржува и промовира етичките вред-
ности2 и личниот и професионалниот интегритет на 
вработените. Одлуките и личниот пример треба да 
одразуваат: 

- почитување на транспарентноста и чесноста 
при извршување на  активностите; 

- почитување на професионалната компетент-
ност; 

- иницијативност, преку примери; 
- усогласеност со законите, регулативите, прави-

лата и специфичните политики; 
- почитување на доверливоста на информациите; 
- еднаков третман и почитување на личноста; 
- добри односи со соработниците; 
- комплетност и точност на операциите и доку-

ментацијата; 
- професионален пристап кон финансиските ин-

формации. 
- Вработените треба да се однесуваат и да ги реали-

зираат активностите на начин кој се смета за етички во 
субјектот од јавниот сектор. 

- Раководителот и вработените треба да имаат пози-
тивен пристап кон финансиската контрола и да го под-
држуваат нејзиното функционирање. 

 
                                                                 
1 Интегритет е: карактерни особини; чувства на дигнитет, правед-
ност и совесност, кои го насочуваат човековото однесување; ис-
креност, чесност, исправност.      
2 Етичките вредности се дел од културата на субјектот од јавниот 
сектор и претставуваат непишан кодекс, врз основа на кои се оце-
нува однесувањето на вработените. Меѓутоа, субјектот од јавниот 
сектор треба, исто така, да има официјален кодекс на однесување, 
во писмена форма, со кои ќе се воспостави еднообразност на 
етичките вредности за сите вработени.    
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Стандард 2 
 

ФУНКЦИИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 
 
2.1. Опис на стандардот 
 
Субјектот од јавниот сектор треба постојано да ги 

пренесува до вработените и да ги ажурира: 
6. документите кои ги содржат целите на субјектот 

од јавниот сектор; 
7. описот на работните места; 
8. документите што ги содржат дадените задачи и 

очекуваните резултати3 . 
 
2.2. Основни одредби 
 
- Целите на субјектот од јавниот сектор ќе се по-

стигнат само доколку вработените се запознаени со 
нив и придонесуваат за нивно остварување; 

- Секој вработен треба да има добро дефинирана 
улога во субјектот од јавниот сектор, воспоставена пре-
ку опис на работното место; 

- Задачите треба да се даваат и резултатите да се со-
општуваат само преку извештај на релација раководи-
тел - вработен - раководител (претпоставен - подреден 
- претпоставен);  

- Раководителот треба да ги утврди осетливите задачи 
(задачи при чие извршување вработените може да бидат 
под влијание на некои сложени состојби кои може да влија-
ат негативно на финансиското управување), да воспостави 
со процедури за дополнителни мерки за нивно спроведува-
ње и за ова вработените писмено да ги извести. 

 
Стандард 3 

 
КОМПЕТЕНТНОСТ, ИЗВРШУВАЊЕ 

 
3.1. Опис на стандардот 
 
Раководителот треба да обезбеди: пополнување на 

работните места се компетентни лица, давање на зада-
чи согласно нивото на компетентност и услови за раз-
вој на професионалните капацитети на вработените4 . 

 
3.2. Основни одредби 
 
- Раководителот и вработените треба да имаат такво 

знаење, способности и искуство кои ќе обезбедат ефи-
касно и ефективно извршување на задачите. 

- Дадените задачи треба да бидат соодветни на ком-
петентноста на вработените, за што е неопходно:  

                                                                 
3 Раководството во субјектот од јавниот сектор треба да ги извес-
ти сите вработени за тоа кои се задачите на субјектот кои произ-
легуваат од регулативата за организацијата и работењето. Исто 
така, треба да обезбеди дека овие задачи се утврдени и во интер-
ните акти за организација и систематизација на субјектот од јав-
ниот сектор, до кои имаат пристап сите вработени. Треба да се 
изготват описи на работните места за сите државни службеници и 
вработените во субјектот од јавниот сектор и истите да се ажури-
раат секогаш кога тоа е потребно. Ова е постојана обврска на ра-
ководството на сите нивоа.        
4 Вработените во субјектот од јавниот сектор мора да располагаат со 
вештини, стручност, соодветни карактеристики и неопходни средства 
кои придонесуваат за остварување на целите на организацијата. 
Законска обврска е вработувањата во субјектите од јавниот сек-
тор да се реализираат со оглас. На овој начин се обезбедува извр-
шување на задачите во субјектот од компетентни и способни ли-
ца, во насока на остварување на целите на субјектот. Раководст-
вото на субјектот од јавниот сектор треба постојано да ги оценува 
потребите и барањата на организацијата кои обезбедуваат презе-
мање оправдани одлуки во врска со организационата структура, 
надзорот, распределбата на задачите и реорганизацијата. Рако-
водството може да ангажира надворешни ресурси за потребите 
кои не можат де се обезбедат со ресурсите во организацијата. 
Обуките на вработените треба да бидат насочени кон оние вешти-
ни кои го подобруваат поединечното извршување и кон способ-
ностите за заедничко донесување на одлуки и групно учење.      

11. утврдување на потребното знаење и вештини за 
секое работно место; 

12. спроведување интервјуа за вработување, врз ос-
нова на соодветен документ за оценување; 

13. утврдување основен план за обука на ново - врабо-
тените, уште во фаза на процесот на нивно вработување; 

14. обезбедување реализирање на планираните обуки; 
15. развивање на внатрешен капацитет за обуки 

усогласен со формите на обуки надвор од субјектите од 
јавниот сектор; 

16. дефинирање на политика за обука/мобилност со 
цел зголемување на искуството на вработените; 

- Резултатите од работењето на вработените треба 
да се разгледуваат најмалку еднаш годишно и да бидат 
дискутирани со вработените од лицето кое го изготву-
ва извештајот. 

- Компетентноста и извршувањето на задачите мора 
да бидат поддржани со соодветни средства, кои вклучува-
ат компјутер, софтвер, урнеци, методи за работа, итн. 

- Нивото на потребната компетентност ја обезбеду-
ва основата за ефективно и ефикасно извршување. 

 
Стандард 4 

 
ЧУВСТВИТЕЛНИ ПОЗИЦИИ 

 
4.1. Опис на стандардот 
 
Субјектите од јавниот сектор (во рамки на вкупниот 

број на вработени) треба да ги утврдат и одржат чувстви-
телните работни места и да воспостават соодветна поли-
тика на ротација на вработените на тие работни места. 

 
4.2. Основни одредби 
 
- Во секој субјект од јавниот сектор треба да се 

утврдат: 
- листа на чувствителни работни места; 
- листа на вработени со кои се пополнети овие ра-

ботни места; 
- време за кое вработениот е распореден на вакво 

работно место;  
- план со кој се обезбедува ротација на вработените на 

чувствителните работни места, така што еден вработен не 
може да биде на тоа работно место повеќе од 5 години. 

-  Во листата на чувствителни работни места, воо-
бичаено се содржани оние работни места кои останува-
ат „чувствителни“ (се значителен ризик) и по завршу-
вање на контролните активности.  

- Чувствителните работни места со ротацијата на 
вработените по максимум 5 години, имаат директно вли-
јание на мобилноста на сите вработени. Истовремено, 
активностите поврзани со мобилноста на вработените 
мора да создадат услови со кои очекуваните ротации мо-
же да се реализираат со минимално влијание врз врабо-
тените и работењето на субјектот од јавниот сектор. 

 
Стандард 5 

 
ДЕЛЕГИРАЊЕ  

5.1. Опис на стандардот  
 
Раководителот овластувањата и одговорностите ги 

делегира во писмена форма.  
 
5.2. Основни одредби   
 
- При делегирањето на овластувањата треба да би-

дат земени предвид важноста на одлуката и ризиците 
поврзани со неа; 

- Вработениот на кој му е делегирано овластување 
треба да има знаење, искуство и неопходна способност 
за негово извршување; 

- Вработениот со потпис треба да ја потврди презе-
мената одговорност; 
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- Подделегирање е можно со претходна согласност 
од раководителот; 

- Делегирањето на одговорности не го ослободуваат 
од одговорност раководителот. 

 
 

Стандард 6 
 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 
6.1. Опис на стандардот   
 
Субјектот од јавниот сектор треба да ја дефинира 

својата организациона структура. Компетентностите, 
одговорностите, задачите и обврските за известување 
треба прецизно да бидат дефинирани за секоја стру-
ктурна компонента и во писмена форма да бидат пре-
несени до сите вработени5 . 

  
6.2. Основни одредби   
 
-  Компетентноста6 , одговорноста7 , задачата и об-

врската за известување8  треба да се поврзат со работ-
ното место и тие мора да бидат јасни, кохерентни и де-
финирани во писмена форма.  

 
 

Стандард 7 
 

ЦЕЛИ 
 
7.1. Опис на стандардот  
 
Субјектот од јавниот сектор мора да определи глав-

ни цели9 , поврзани со мисијата на субјектот, како и да 
определи дополнителни цели поврзани со веродостој-
носта на информациите, усогласеноста со законите, ре-
гулативите и интерните политики и за истите да ги из-
вести вработените и заинтересирани странки. 

 
7.2. Основни одредби 
 
- Главните цели треба да се во согласност со миси-

јата на субјектот од јавниот сектор. 
- Субјектот од јавниот сектор треба општите цели 

да ги пренесе  во специфични цели и очекувани резул-
тати и истите да им ги соопшти на вработените. 

- Целите треба да бидат дефинирани согласно 
„С.М.А.Р.Т”10  барањата, односно тие треба да бидат: 

• конкретни; 
• мерливи; 

                                                                 
5 Врз основа на регулативата за организација и функционирање 
на субјектите од јавниот сектор, раководителот треба да ја одобри 
организационата структура: сектори, одделенија, служби, работ-
ни места. Пополнетоста на организационата структура со рако-
водители и извршители треба да се утврди во прегледот на врабо-
тени. Целта на оваа активност е ефективно и ефикасно оствару-
вање на целите на институцијата. 
6 Компетентноста претставува капацитет за донесување одлуки во 
рамките на утврдени ограничувања, со цел да се реализираат 
активностите сврзани со работното место. 
7 Одговорноста претставува обврска да се извршат задачите во 
рамки на определена компетентност. 
8 Известувањето претставува оврска да се информира за оствару-
вањето на задачите. 
9 Главните цели на секој субјект се остварување на квалитетни 
јавни услуги во услови на највисока ефикасност и ефективност и 
во согласност со начинот на кој овие цели се утврдени во норма-
тивните акти за организација и функционирање на субјектот; 
10 Кратенката „S.M.A.R.T.“ произлегува од почетните букви на 
англиските зборови: 
    • S - Specific; 
    • M - Measurable and verifiable; 
    • A - Appropriate; 
    • R - Realistic; 
    • T - Time - Dependent. 

• соодветни; 
• остварливи; и 
• временски зависни. 
- Раководителот е одговорен за утврдување на це-

лите, а за нивното остварување се одговорни и раково-
дителот и вработените. 

- Големината и сложеноста на целите наложува ко-
ристење на различни критериуми за нивно класифици-
рање, со цел да се овозможи утврдување на отчетноста 
и одговорноста, да се обезбеди брзо известување за ре-
зултатите, итн. 

 
Стандард  8 

 
ПЛАНИРАЊЕ 

 
8.1. Опис на стандардот 
 
Субјектите од јавниот сектор изготвуваат планови 

во кои целите се соодветни на максимално расположи-
вите ресурси, со што се минимизира ризикот од неис-
полнување на целите.  

 
8.2. Основни одредби 
 
- Планирањето е една од основните функции на ра-

ководењето. 
- Планирањето претствува алоцирање на ресурси, 

кое започнува со утврдување на условите за остварува-
ње на целите. Имајќи ја предвид ограниченоста на ре-
сурсите, потребно е да се донесат одлуки за најдобриот 
начин за нивна алокација.  

- Планирањето е непрекинат процес, кој на планот 
му дава динамичен карактер. Промената на целите, ре-
сурсите или некој друг елемет од процесот на неговото 
утврдување наметнува ажурирање на планот. 

- Структурата на планирањето, прецизноста и сте-
пенот на детализирање на планот се менува во завис-
ност од различни фактори, како на пример: големината 
на субјектот, процедурата на несење одлуки, потребата 
од формално одобрување на одредени активности, итн. 

- Во однос на периодот на кој се однесуваат, во ос-
нова разликуваме:  годишни планови и повеќегодишни 
планови. 

- Специфично кај повеќегодишното планирање 
(применливо за активностите што се неопходни кај по-
веќегодишното буџетирање – вообичаено програми) е 
изготвување на  водич на мерки кои мора да бидат пре-
земени заради постигнување на очекуваните цели; Во-
дичот особено треба да ги содржи важните информа-
ции кои ако не се почитуваат можат да предизвикаат 
отстапувања во спроведувањето од еден до друг пери-
од (особено од една до друга година).  

 
Стандард 9 

 
КООРДИНАЦИЈА 

 
9.1. Опис на стандардот   
 
Со цел обезбедување усогласеност и поврзаност, а 

заради постигнување на саканите цели, одлуките и 
активностите на организационите делови на субјкетот 
од јавниот сектор треба да бидат координирани. 

  
9.2. Основни одредби   
 
- Раководството треба да обезбеди координација на 

одлуките и активностите на организационите делови на 
субјектот од јавниот сектор. 
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- Доколку е потребно, може да бидат организирани 
и специјални структури за поддршка на раководството 
во активностите за координирање. 

- Координирањето треба да влијае одлучувачки врз 
резултатите од соработката помеѓу вработените во ор-
ганизационата структура во рамка на одржување на 
професионални односи. 

- Вработените во организационите единици треба 
да ги имаат во предвид последиците од нивните одлуки 
и активности врз институцијата во целина. 

- За обезбедување на ефикасна координација треба 
да се воспостават претходни консултации во рамките 
на субјектот, како и  помеѓу соодветните институции.  

 
 

Стандард  10 
 

СЛЕДЕЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО 
 
10.1.Опис на стандардот 
 
Субјектот од јавниот сектор, за секоја политика и 

активност, треба да обезбеди следење на извршувањето 
преку релевантни квантитативни и квалитативни инди-
катори, вклучувајќи ги и оние кои се однесуваат на 
економичноста, ефикасноста и ефективноста. 

 
10.2. Основни одредби  
 
- Раководителот треба постојано да добива изве-

штаи за секоја активност која е содржана во планот; 
- Раководителот го оценува извршувањето, утврду-

вајќи ги евентуалните отстапувања од целите, со цел 
преземање на корективни мерки; 

- Системот за следење на извршувањето зависи од 
големината и природата на субјектот од јавниот сектор, 
од прилагодувањето/промените на целите и/или инди-
каторите и од начинот на добивање на информација од 
вработените. 

 
 

Стандард  11 
 

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ 
 
11.1. Опис на стандардот 
 
Субјектот од јавниот сектор треба систематски, нај-

малку еднаш годишно, да ги анализира ризиците11  кои 
се поврзани со активностите, да развие соодветни плано-
ви за ограничување на можните негативни последици од 
овие ризици и да определи вработени кои ќе бидат одго-
ворни за имплементација на донесените планови. 

11.2. Основни одредби 
 
• Субјектот од јавниот сектор треба да воспостави 

ефикасен систем на внатрешни контроли врз основа на 
управување со ризикот. 

• Раководителот треба да создаде и одржува ефика-
ен систем на внатрешни контроли, врз основа на: 

1. идентификување на значајните ризици12  кои мо-
жат да имаат негативно влијание на ефективноста и 
ефикасноста на активностите, почитувањето на прави-
лата и регулативите, веродостојноста на финансиските 
и управувачките информации, заштитата на средствата, 
спречувањето и откривањето на измамите; 

                                                                 
11 Секоја активност или неспроведување на активност претста-
вува ризик за неисполнување на целите. 
12 Значајните ризици се појавуваат особено како резултат на:  
       1. несоодветен однос на раководството на субјектот од јавни-
от сектор спрема опкружувањето во кое субјектот функционира;  
      2. премногу централизирани менаџмент системи. 

2. утврдување на прифатливото ниво на изложеност 
на овие ризици13; 

3. проценка на веројатноста за настанување на ри-
зикот, како и проценка на влијанието на истиот; 

4. следење и оценка на ризиците и утврдување на 
соодветните внатрешните контроли со кои ќе се упра-
вува со ризиците; 

5. проверка на извештаите за извршување на буџетот, 
вклучително и на оние за извршување на програмите. 

 
 

Стандард 12 
 

ПРОЦЕДУРИ 
 
12.1. Опис на стандардот 
 
Субјектот од јавниот сектор треба да утврди пиша-

ни процедури за важните активностите, особено за еко-
номските операции, и истите да ги достави до сите ин-
волвирани вработени. Процедурите треба да бидат јас-
ни, комплетни и класифицирани. 

 
12.2. Основни одредби 
 
- За секоја активност и/или значаен настан, субјектот 

од јавниот сектор треба да обезбеди постоење на соодвет-
на документација и документирање на операциите; 

- Документацијата треба да биде целосна, прецизна 
и да е во согласност со структурите и политиките на 
субјектот од јавниот сектор.  

- Документацијата треба да содржи административ-
ни политики, прирачници, оперативни инструкции, ли-
сти за проверка или други форми на презентирање на 
процедурите; 

- Документацијата треба да биде ажурирана, корис-
на, прецизна, лесна за проверка и достапна за раково-
дителот, вработените како и за трети лица доколку е 
потребно; 

- Документацијата треба да обезбеди постојаност на 
активностите и покрај флуктуацијата на вработените; 

- Треба да се има предвид дека отсуството на доку-
ментација, некомллетната и/или неажурираната доку-
ментација преставуваат ризици за постигнување на це-
лите. 

- Субјектот од јавниот сектор треба да изготви пра-
вен акт за текот на движење на документацијата за се-
кое ниво на одговорност и да го следи нивното спрове-
дување. 

 
 

Стандард 13 
 

ПОДЕЛБА НА ДОЛЖНОСТИТЕ 
 
13.1. Опис на стандардот 
 
Финансиските и оперативните елементи на секоја 

операција треба да бидат верификувани од две меѓу-
себно независни лица. Функциите на иницирање и ве-
рифицирање на секоја операција мора да бидат разд-
воени. 

 
13.2. Основни одредби 
 
Поделбата на должностите и одговорностите прет-

ставува еден од начините преку кои се намалува ризи-
кот од грешки, измами, непочитување на регулатива-
та, како и ризикот од неоткривање на овие неправил-
ности.  
                                                                 
13 Ризикот е прифатлив доколку мерките кои треба да се презе-
маат за избегнување на ризиците не се финансиски оправдани. 
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Со поделбата на должностите се создаваат услови 
едно лице или организациона единица да не ги кон-
тролира сите значајни фази на определена операција 
или настан; 

Поделбата на должностите и одговорностите на 
повеќе лица создава услови за ефективно урамноте-
жување на моќта; 

Раководителите на субјектите од јавниот сектор 
кај кои можноста за поделба на должностите и одго-
ворностите е ограничена поради малиот број на вра-
ботени, треба да бидат свесни за постоењето на ризи-
ците и ваквото ограничување да го компензираат со 
други мерки. 

 
 

Стандард 14 
 

НАДЗОР 
 
14.1. Опис на стандарот 
 
Субјектот од јавниот сектор, врз основа на претход-

но воспоставени процедури, вклучувајќи и ex post кон-
трола, треба да воспостави соодветни мерки за надзор 
на операциите, со цел трансакциите да се извршуваат 
на ефективен начин. 

 
14.2. Основни одредби 
 
Раководителот треба да го утврди начинот на из-

вршување на надзорот со цел да обезбеди вработенте 
ефективно и континуирано да ги спроведуваат проце-
дурите; 

Надзорот вклучува прегледување на активности на 
вработените, извештаите за исклучоци, тестирање 
преку примерок или други начини кои го потврдуваат 
почитувањето на процедурите; 

Раководителот треба да ги потврдува и одобрува 
активностите на вработените, да дава неопходни ин-
струкции со цел да се намалат грешките, да се елими-
нира измамата, да се почитува регулативата и да се 
грижи инстукциите да бидат разбрани и применувани; 

Надзорот на активностите е соодветен доколку: 
- Должностите, одговорностите и ограничувањата 

на надлежностите се доставени до секој вработен; 
-  Активноста на секој вработен систематски се 

оценува;  
- Постигнатите резултати од активоста во различни-

те фази од извршувањето на операцијата се одобрени.  
 

Стандард 15 
 

РЕШАВАЊЕ НА ОТСТАПУВАЊАТА 
 
15.1. Опис на стандардот 
 
Секој субјект од јавниот сектор во сите ситуации во 

кои поради посебни околности настанале отстапувања 
од воспоставените политики и процедури14 треба да из-
готви соодветни документи одобрени од соодветно ни-
во  пред извршување на трансакциите.  

                                                                 
14 При извршувањето на активностите може да настанат посебни 
околности, кои не можеле да бидат предвидени и кои предизви-
каат отстапувања што не дозволуваат извршување на трансакции-
те преку воспоставените процедури. 

15.2. Основни одредби 
 
Со цел да се презентираат за одобрување, забележа-

ните отстапувања мора да бидат документирани и оп-
равдани. 

Заради утврдување заклучоци за добрата пракса ко-
ја ќе се применува во иднина, потребно е периодично 
да се анализираат околностите и начинот на кој се из-
вршуваат активностите.  

 
 

Стандард 16 
 

КОНТИНУИТЕТ НА АКТИВНОСТИТЕ 
 
 
16.1. Опис на стандардот 
 
Субјектот од јавниот сектор треба да преземе соод-

ветни мерки со цел активностите, особено оние од еко-
номско - финансиска природа, да се одвиваат во било 
кој момент и во било кои услови континуирано на сите 
нивоа. 

 
16.2 Основни одредби 
 
Субјектот од јавниот сектор треба да обезбеди кон-

тинуирано извршување на активностите преку своите 
организациони делови. Евентуалното прекинување на 
континуитетот на активностите15 влијае на постигнува-
њето на целите; 

Субјектот од јавниот сектор за секоја настаната со-
стојба треба да утврди различни мерки за одржување 
на континуитетот, како на пример: 

- Вработување заради пензионирање или заминува-
ње од институцијата поради други причини; 

- Определување замена во случај на привремено 
отсуство (празници, одмори и друго); 

- Склучување договори за одржување на набавената 
опремата; 

- Склучување на договори за замена на набавената 
опрема; 

Субјектот од јавниот сектор треба да изготви листа 
на состојби кои можат да предизвикаат дисконтинуи-
тет на активностите, како и на мерки за спречување на 
нивното настанување.  

 
 

Стандард 17 
 

СТРАТЕГИИ ЗА КОНТРОЛА 
 
17.1. Опис на стандардот   
 
Субјектот од јавниот сектор треба да изгради страте-

гии за контрола, соодбетни на стратегиите, политиките и 
програмите донесени заради  остварување на целите и 
одржување на рамнотежа во примената на истите за це-
лиот период на реализација на секоја поединечна цели.  

  
17.2. Основни одредби   
 
- За да се согледа остварувањето на целите16 и страте-

гиите за контрола треба да се изготви единствен извештај 
за реализација на стратегиите, политиките и програмите. 
                                                                 
15 Субјектот од јавниот сектор се соочува со различни ситуации 
кои влијаат на континуитетот на активностите: мобилноста на 
вработените; дефекти на опремата; застои предизвикани од некои 
даватели на услуги; промени во процедурите итн; 
16 Стратегиите за контрола се покомплексни и потешки, доколку 
се покомплексни и потешки процесите за воспоставување и 
остварување на целите на субјектот. 
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Доколку не е изготвена соодветна стратегија за контрола, 
се зголемува ризикот за појава на отстапувања од страте-
гијата, политиката и програмите на субјектот, а со тоа и 
потфрлања во остварувањето на планираните цели. 

- Стратегиите за контрола треба да се изготвени во 
согласност со стратешкиот концепт, кој во основа по-
дразбира определување на контролни цели, неопходни-
те ресурси, временската рамка, обуката на вработените 
на кои им се доверени контролни активности, унапре-
дувањето на контролните методи и процедури, начинот 
на оценување на контролите итн.  

- Стратегиите за контрола се однесуваат на видови-
те на контрола применливи во одредени состојби. Од 
широкиот спектар на начини на контрола и критериу-
ми за нивна класификација ги издвојуваме следните: 

- Контролни активности: набљудување, споредува-
ње, одобрување, известување, координирање, проверу-
вање, анализирање, одобрување, надзор (супервизија), 
испитување, следење (мониторинг), итн.; 

-  Класификација на контролата од аспект на целос-
носта на предметот на контрола: целосна контрола; се-
лективна контрола (преку избор на примерок);  

-  Класификација на контролата според областа што 
требало да се контролира: контрола на усогласеноста, 
контрола на напредните обуки, контрола на прилагоду-
вање (адаптибилност), итн.; 

- Класификација на контролата во однос на припад-
носта на контролните тела: сопствена контрола, надво-
решна контрола; 

- Класификација на контролата според лицата кои 
ја спроведуваат контролата: самоконтрола, специјали-
зирана контрола; 

- Класификација на контролата според начинот на 
кој таа е спроведена: директна контрола, индиректна 
контрола, вкрстена контрола; 

- Класификација на контролата според нормативна-
та база: пропишана контрола, практична контрола, тео-
ретска контрола; 

- Класификација на контролата според интересот во 
однос на други субјекти: сопствена контрола, контрола 
врз другите институции; 

- Класификација на контролата според моментот 
кога се спроведува: ex ante (претходна), тековна кон-
трола, ex – post  контрола (последователна).  

 
 

Стандард 18 
 

ПРИСТАП ДО РЕСУРСИТЕ 
 
18.1. Опис на стандардот   
 
Раководителот со издавање на документи за овла-

стување определува лица кои имаат пристап до матери-
јалните, финансиските и информационите ресурси во 
субјектот од јавниот сектор и назначува лица одговор-
ни за заштита и правилна употреба на овие ресурси. 

 
18.2. Основни одредби   
 
- Во зависност од изложеноста на добрата од несо-

одветна употреба треба да се утврди динамика на пери-
одични споредби на овие добра со нивната сметководс-
твена вредност (попис). 

- Ограничувањето на пристапот до ресурсите го на-
малува ризикот од нивната несоодветна употреба. 

- Степенот на ограничување на пристапот треба да се 
определи во зависност од изложеноста на определен ре-
сурс на несоодветна употреба и ризикот од потенцијал-
ни загуби и истите периодично треба се преоценуваат. 

Стандард 19 
 

ИНФОРМИРАЊЕ 
 
19.1. Опис на стандардот 
 
Субјектот од јавниот сектор информациите треба да 

ги дефинираат по вид, квантитет, квалитет и динамика 
на известување, со што ќе обезбеди раководителите и 
вработените, преку прием, обработка и пренос на ин-
формациите да ги извршуваат задачите и да ја спрове-
дуваат внатрешната контрола. 

 
19.2. Основни одредби 
 
- Раководителите и вработените треба да добиваат и 

пренесуваат информации неопходни за извршување на 
задачите; 

- Информацијата треба да биде точна, веродостојна, 
јасна, целосна, навремена, корисна, разбирлива и до-
стапна; 

- Информацијата треба да обезбеди цврст финанси-
ски менаџмент и ефективно следење со цел да се утвр-
дат ризичните состојби пред нивното настанување; 

- Информацијата треба да биде пренесувана брзо во 
и вон организацијата; 

- Културата на субјектот од јавниот сектор има го-
лемо влијание на квантитетот, природата и достапно-
ста на информациите, како и на искористувањето на 
информациите за зајакнување на етичките вредности, 
политиките, моќта, одговорностите и обврските за из-
вестување, целите на субјектот, плановите и друго. 

 
 

Стандард 20 
 

КОМУНИКАЦИЈА 
 
20.1. Опис на стандардот 
 
Субјектот од јавниот сектор треба да развие ефика-

сен систем на внатрешна и надворешна комуникација, 
кој ќе обезбеди прецизно, непречено и брзо дистрибуи-
рање на информациите, со цел нивно комплетно и на-
времено доставување до крајните корисници. 

 
20.2. Основни одредби 
 
- Раководителот треба да обезбеди функционирање 

на ефикасен систем на комуникација; 
- Комуникациониот систем, со своите компоненти, 

треба да служи за потребите на корисниците; 
- Комуникациониот систем треба да биде флексиби-

лен и брз внатре во субјектот, како и помеѓу него и оп-
кружувањето; 

- Во однос на обработката на информациите и ис-
полнувањето на обврските во врска со комуникацијата, 
комуникациониот систем треба да се прилагоди на ка-
пацитетот на корисниците. 

 
Стандард 21 

 
КОРЕСПОДЕНЦИЈА 

 
21.1. Опис на стандардот 
 
Секој субјект од јавниот сектор треба да го организира 

примањето/предавањето, регистрирањето и архивирањето 
на коресподенцијата, со цел таа да биде достапна за рако-
водството, вработените и за засегнати трети лица. 
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21.2. Основни одредби 
 
- Кореспонденцијата претставува пренесување на ин-

формација внатре/надвор  од субјектот од јавниот сектор 
како и помеѓу внатрешните организациони единици.  

- За коресподенцијата може да се користи различна 
информациона поддршка (хартија, дискета, ЦД и др.) и 
таа да се остварува на различни начини (со доставува-
ње, пошта, електронска пошта, факс и др.) 

- Степенот во кој субјектот ќе користи една или 
друга информациона поддршка и начинот на кој се ос-
тварува коресподенцијата зависат од повеќе фактори, 
како на пример: нивото на опременост на субјектот 
и/или на трети лица, степенот на обученост на вработе-
ните, итноста, оддалеченоста, трошоците, безбедноста, 
ограничувањата во законската регулатива итн. 

- Во зависност од видот на поддршката и начинот 
на кој се остварува коресподенцијата, треба соодветно 
да се воспостави прием, проток, регистрација и зачуву-
вање на коресподенцијата, врз основа на планови кои 
треба да обезбедат: 

1. Сигурност при примањето и испраќањето на ко-
респоденцијата; 

2. Потврда на приемот и испраќањето на кореспо-
денцијата; 

3. Зачувување (архивирање) на коресподенцијата; 
4. Пристап до коресподенцијата. 

 
Стандард  22 

 
ПРЕТПОСТАВКИ, ПРЕОЦЕНУВАЊЕ 

 
22.1. Опис на стандардот 
 
При поставувањето на целите треба да се земаат 

предвид претпоставките кои се внимателно разгледани 
и прифатени со општа согласност. Промените на прет-
поставките, како последица на промените во опкружу-
вањето, наложуваат и преоценување на целите. 

 
22.2. Основни одредби 
 
- Претпоставките треба да се утврдуваат во врска 

со/и се основа за поставување на секоја цел која пона-
таму треба да се реализира; 

- Доколку се променат претпоставките врз осова на 
кои биле утврдени целите, треба да се преоценат и по-
требите за информации, што ќе резултира со промени 
во потребните информации кои треба да бидат собра-
ни, начинот на собирање, содржината на извештаите 
или соодветниот информационен систем. 

- Вработените кои се вклучени во остварувањето на 
целите треба да бидат запознаени со утврдените и при-
фатените претпоставки кои се однесуваат на поставе-
ните цели, бидејќи во спротивно тие потешко ќе ги 
прифатат целите. 

 
Стандард  23 

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НЕРЕГУЛАРНОСТИ 

 
23.1. Опис на стандардот 
 
Вработените, покрај комуникацијата која ја оствару-

ваат во однос на  постигнувањето на целите за кои се од-
говорни, треба да известуваат и за сомнежите за нерегу-
ларности, согласно определена процедура, без притоа да 
бидат изложени на неправеден или дискриминирачки 
третман поради почитувањето на таквата процедура. 

 
23.2. Основни одредби 
 
- Раководителите треба да воспостават процедури 

за известување во случај на сомнеж за нерегуларности 
и истите да ги проследат до вработените; 

- Раководителите имаат обврска да спроведат соод-
ветна истрага за да ги испитаат посочените сомнежи и 
ако е потребно да ги преземат потребните мерки за 
нивно разрешување; 

- Вработените кои во согласност со процедурите ќе 
посочат нерегуларности, за кои посредно или непо-
средно имаат сознанија, треба да бидат заштитени од 
било каква дискриминација; 

- Посочувањето на нерегуларностите треба да прет-
ставува дел од редовните активности на вработените и за-
должително треба да стои во описот на работните места.  

 
 

Стандард 24 
 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНУВАЊЕ НА КОНТРОЛАТА 
 
24.1. Опис на стандардот   
 
Субјектот од јавниот сектор треба да изготви планови 

и програми за оценување на внатрешната контрола.  
 
24.2. Основни одредби   
 
- Раководителот треба да обезбеди континуирана про-

верка и оценување на функционирањето на внатрешната 
контрола и нејзините елементи. Нефункционирањето или 
други утврдени проблеми мора да се решаваат оператив-
но преку преземање на корективни мерки.   

- Проверката на контролите треба да потврди дека 
внатрешните контроли придонесуваат кон остварување 
на целите. 

- Оценката на ефективноста на контролите може да 
се однесува, (во зависност од специфичноста и/или не-
дефинираноста на барања), или на целите на субјектот 
во целина или на некои од нив во зависност од барања-
та на раководителот. 

- Оценувањето на ефективноста на контролата мо-
же да се изврши на различни начини: на директен хие-
рархиски начин (преку директна контрола); на посло-
жен структурен и организационен начин (на пример, со 
експерти во контролата кои што оценувањето го фор-
мираат преку техники на набљудување и интервјуа); 
преку метод на само - оценување (субјектот од јавниот 
сектор ја оценува ефективноста од контролите на сопс-
твените активности). 

 
 

Стандард 25 
 

ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА 
 
25.1. Опис на стандардот   
 
Субјектот од јавниот сектор треба да воспостави 

или да користи капацитет за внатрешна ревизија, со-
ставен од компетентни ревизори, кои ги извршуваат 
активностите во согласност со програмите засновани 
на оценка на ризиците.  

 
25.2. Основни одредби   
 
- Внатрешната ревизија треба да обезбеди независ-

на и објективна оценка на системот на внатрешна кон-
трола во субјектот од јавниот сектор; 

- Внатрешниот ревизор треба својата работа да ја 
заврши преку ревизорски извештаи во кои ќе бидат со-
држани наодите и препораките за отстранување на 
утврдените слабости во системот; 

- Во согласност со препораките содржани во реви-
зорските извештаи, раководителот треба да ги утврди 
потребните мерки за отстранување на слабостите утвр-
дени со ревизијата.        
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
1727. 

Врз основа на член 118 став 2 алинеја 5 од Законот 
за судовите (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 58/06), министерот за правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ СО ПРЕДМЕТИ-
ТЕ НА ВООРУЖУВАЊЕТО И ПОСЕБНАТА ЛИЧНА 
ОПРЕМА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА 

ПОЛИЦИЈА 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува материјалното ра-

ботење со предметите на вооружувањето (видот, типот, 
бројот и чувањето) и посебната лична опрема на при-
падниците на судската полиција. 

 
II. МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ СО ПРЕДМЕТИТЕ 
НА ВООРУЖУВАЊЕТО И ПОСЕБНАТА ЛИЧНА 
ОПРЕМА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА  

ПОЛИЦИЈА 
 

1. Вооружување 
 

Член 2 
Секој припадник на судската полиција без оглед на 

работните задачи кои ги извршува, вооружен е и опре-
мен со следното оружје и опрема:  

 
- пиштол ...........................................................    1 
- автоматска пушка...........................................    1 
- гумена палка ..................................................    1 
- средства за врзување “лисици” ....................    1 
- заштитен прслук (панцир) ............................    1 
- заштитна маска ..............................................    1 
- муниција за пиштол ......................................  75 
- муниција за автоматска пушка.....................   120 

 
Член 3 

Во вооружувањето на припадниците на судската 
полиција спаѓа следниот модел и калибар на оружје: 

- пиштол М-57 калибар 7,62 или калибар 7,65 и 
- автоматска пушка М-70 А или М-70 АБ калибар 

7,62 мм (АП). 
 

2. Заштитна опрема 
 

Член 4 
Покрај заштитната опрема предвидена во член 2 од 

овој правилник, припадниците на судската полиција 
располагаат и со интервенциски штитови. 

 
3. Контрадиверзиона опрема 

 
Член 5 

- Метал детекторска врата .................................... 1, 
- Рачен метал детектор.......по 2 за секој влез во судот, 
- Безконтактен стетоскоп (за откривање саатни 
  механизми) ............................................................. 1, 
- Детектор за експлозиви ........................................ 1. 

 
4. Средства за врска 

 
Член 6 

а) Средства за неговорни пораки 
- телефакс ................................................................. 1, 
- персонален компјутер за електронска пошта...... 1. 

б) Телефонски врски 
- фиксна радио станица .......................................... 1, 
- специјален приклучок – специјал ....................... 1, 
- ПТТ приклучок ..................................................... 1. 
 
в) Радио врски 
- фиксна УКБ радио-станица – комплет ............... 1, 
- УКБ рачна радио-станица, за секое 
   работно место ....................................................... 1, 
- групни полначи на батерии .................. по потреба, 
- единечни полначи на батерии .............. по потреба. 

 
5. Опрема за одржување на јавниот ред и мир 

 
Член 7 

- ограда за запречување ......................................... 33, 
- мегафон – рачен ...................................................   1. 
 

6. Хемиски средства 
 

Член 8 
Покрај средствата наведени во член 2 од овој пра-

вилник, припадниците на судската полиција располага-
ат и со средства за испалување чадни бомби – солзавец 
и со чадни бомби – солазвци. 

 
7. Чување на вооружувањето и посебната лична 

опрема 
 

Член 9 
Вооружувањето и посебната лична опрема на при-

падниците на судската полиција се чува во посебна со-
одветно обезбедена просторија во судот. 

Припадниците на судската полиција по завршува-
њето на работното време вооружувањето и посебната 
лична опрема го оставаат во посебната просторија за 
чување на оружјето и опремата во судот.  

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 10 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за материјалното ра-
ботење со предметите на вооружувањето и посебната 
лична опрема на припадниците на судската полиција 
(„Службен весник на Република Македонија - Посебен 
службен весник” 12/96). 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
  Бр. 07-4879/4   

9 октомври 2007 година              Министер за правда, 
            Скопје                            Михајло Маневски, с.р. 

___________ 
1728. 

Врз основа на член 93 став 2 од Законот за судовите 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
58/2006), министерот за правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  НА ОБРАЗЕЦОТ 
И НАЧИНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА 
СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА СУДСКИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на службената легитимација на 
судските службеници (во натамошниот текст: легити-
мација)  и начинот на нејзиното издавање и одземање. 



Стр. 16 - Бр. 130 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 26 октомври 2007 
 

Член 2 
Легитимацијата се состои од корица и тврдо пла-

стифициран картон што се вовлекува на внатрешната 
предна страна на корицата со димензии 7,5 х 11 см. 

Легитимацијата се издава на Образец број 1 што е да-
ден во прилог на овој правилник и е негов составен дел.  

 
Член 3 

Корицата на легитимацијата од надворешната стра-
на е изработена од кожа, во темносина боја, а на пред-
ната надворешна страна на средината во горниот дел  
со златни букви е отпечатено: “РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА” и називот на судот.  Под него е отпечатен 
називот: “СЛУЖБЕНА  ЛЕГИТИМАЦИЈА”.  

На предната внатрешна страна од корицата на леги-
тимацијата е додадена пластифицирана проѕирна фоли-
ја во која се вметнува тврдо пластифицираниот картон.  

На задната внатрешна страна на корицата на леги-
тимацијата во длабнатината на тврдо кожената подлога 
со темносина боја е залепена метална значка, на која е 
отпечатен симболот на правдата: “мечот со вага”, кој е 
со  златна боја, врз темносина основа, со рамка чија 
горна  половина е во бела боја на која пишува “РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА”, а долната половина е со лово-
ров венец со златна боја. Страницата е покриена со ко-
жена наметка и е споена на горниот дел од корицата. 

Тврдо пластифицираниот картон е изработен во бе-
ла боја со димензии 9 x 6 см. 

На предната страна од картонот, во горниот дел во  
левиот агол е отпечатен симболот на правдата: “мечот 
со  вага”, а десно од него е напишано “РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА”,  називот на судот, “СЛУЖБЕНА ЛЕ-
ГИТИМАЦИЈА”. Под тоа, од левата страна се внесува-
ат податоци за името, презимето и работното место на 
носителот на легитимацијата, како и регистарскиот 
број на легитимацијата, а на десната страна е обележа-
но место за  фотографија во боја со големина 2,5 х 3 см 
и под неа место за печат од  судот и потпис на претсе-
дателот на судот.  

Задната страна на картонот ги содржи следните по-
датоци: органот во кој работи носителот на легитима-
цијата, датумот и местото на раѓање, живеалиштето и 
датумот на издавање на легитимацијата. 

 
Член 4 

Легитимацијата се издава за време додека трае ос-
новот според кој е издадена. 

 
Член 5 

Носителот на легитимацијата што ја изгубил или на 
друг начин  останал без неа,  веднаш, а најдоцна за три 
дена го известува  претседателот на судот, при што ги 
изнесува и причините за тоа. 

На носителот на легитимацијата на кој легитимаци-
јата му е оштетена, изгубена или на друг начин останал 
без неа му се издава нова, а за старата легитимација во 
евиденцијата се става забелешка. 

 
Член 6 

Ако престане основот за издавање на легитимација-
та, на носителот веднаш му се одзема легитимацијата и 
истата се поништува. 

 
Член 7 

За издадените и одземените легитимации се води 
евиденција во судот. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат одредбите од Правилникот за 
образецот и постапката за издавање и одземање на 
службените легитимации на судиите и службените ли-
ца во судот и на службените лица во Министарството 
за правда - Сектор за судство ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 34/96 и 50/96), а кои се одне-
суваат за службените легитимации на службените лица 
во судот. 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во  сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето  во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
  Бр. 07-4879/3 

9 октомври 2007 година              Министер за правда, 
       Скопје                           Михајло Маневски, с.р. 
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ПРЕДНА СТРАНА ОД ТВРДО ПЛАСТИФИЦИРАНИОТ 
КАРТОН 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАДНА СТРАНА ОД ТВРДО ПЛАСТИФИЦИРАНИОТ 

КАРТОН 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
1729. 

Врз основа на член 118 став 2 алинеја 2 од Законот 
за судовите (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр.58/2006), министерот за правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УПОТРЕБА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, ГУМЕНА 
ПАЛКА И ДРУГИ СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА ОД 
СТРАНА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА 

ПОЛИЦИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се определува употре-

бата на огнено оружје, гумена палка и други средства 
на присилба од страна на припадниците на судската 
полиција. 

Под други средства на присилба во смисла на став 1 
на овој член се подразбираат: физичка сила и хемиски 
средства. 

 
Член 2 

Припадникот на судската полиција може да го упо-
треби огненото оружје, гумената палка или другите 
средства на присилба спрема лица на начин определен 
со овој правилник. 

 
Член 3 

При употребата на огнено оружје, гумена палка или 
други средства на присилба припадникот на судската 
полиција го заштитува животот на присутните лица во 
судот. 

Член 4 
Кога постојат можности и услови за употреба на 

повеќе средства на присилба, ќе се употреби средство-
то на присилба што со своите последици е најлесно за 
лицето спрема кое се применува, ако со неговата при-
мена се обезбедува извршување на службената задача. 

 
Член 5 

Пукање во воздух заради сигнализација, барање по-
мош или заплашување, не се смета за употреба на огне-
но оружје во смисла на овој правилник. 

 
II. УПОТРЕБА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ 

 
Член 6 

Припадникот на судската полиција при вршењето 
на службените работи и работни задачи може да упо-
треби огнено оружје по сопствена иницијатива или по 
наредба на старешината ако не може да го совлада от-
порот со физичка сила, во согласност со закон. 

 
Член 7 

Припадник на судската полиција нема да употреби 
огнено оружје доколку со тоа се доведува во опасност 
животот на други граѓани, во случај на бегство на бре-
мена жена чија бременост е видлива, деца, старци, 
освен ако овие лица со огнено оружје или со други 
опасни средства непосредно го загрозуваат животот на 
припадникот на судската полиција или на друго лице. 

Поради ограниченоста на просторот во кој делува 
судската полиција пред или во тек на дејствијата задол-
жително се известува полицијата, а ако е потребно ќе 
се побара и содејство од страна на полицијата. 

 
Член 8 

Припадник на судската полиција кога врши служба 
под непосредно раководство на старешина, огнено оружје 
може да употреби само по наредба на старешината. 

 
III. УПОТРЕБА НА ГУМЕНА ПАЛКА И ДРУГИ 

СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА 
 

Член 9 
Припадникот на судската полиција може да употре-

би гумена палка или физичка сила, заради совладување 
на активен или пасивен отпор на лице, физички напад 
над припадник на судска полиција и друго лице, нане-
сување повреди на друго лице, самоповредување и пре-
дизвикување на материјална штета, напад на објектот 
што припадникот на судската полиција го обезбедува. 

Активен отпор постои кога лицето дава отпор со 
употреба на оружје, орудија, други предмети или со 
физичка сила (се оттргнува, бори, турка, засолнува со 
разни предмети и сл.) и на тој начин го оневозможува 
припадникот на судската полиција да ја изврши служ-
бената работа. Поттикнување на отпор се смета како 
активен отпор. 

Пасивен отпор постои кога лицето не ќе се одзве на 
повикот или на законитите наредби на припадникот на 
судската полиција со тоа што ќе се стави во таква по-
ложба (ќе легне на под, ќе клекне, се фати за некој 
предмет, застане и не сака да оди и сл.), со која го оне-
возможува извршувањето на службеното дејствие. 

Ако лицето дава пасивен отпор, гумена палка, по 
правило не се употребува, освен ако со пасивниот от-
пор ја оневозможува интервенцијата на припадникот 
на судската полиција, ако нема други можности такви-
от отпор да се совлада или ако употребата на поблагите 
средства останале без успех. 

Како употреба на гумена палка и на физичка сила 
се сметаат удар со палка односно зафати и други ве-
штини за одбрана или напад, со кои се принудува на 
послушност лицето, спрема кое се применува мерката. 
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Припадникот на судската полиција ќе престане да 
ја употребува гумената палка и физичката сила штом 
ќе престане непосредниот напад или отпорот од страна 
на лицето против кое е употребен. 

 
Член 10 

При употреба на гумена палка припадникот на суд-
ската полиција не употребува гумена палка врз витал-
ните делови на телото (удар по глава, стомакот и сла-
бината и други чувствителни делови на телото). 

Гумена палка не се употребува спрема лица кои се 
очигледно болни, стари и изнемоштени, или тешки ин-
валиди како и спрема жени чија бременост е видлива, 
освен ако таквите лица со огнено оружје односно со 
друго опасно средство непосредно го загрозуваат жи-
вотот на припадникот на судската полиција што ги 
спроведува или на друго лице, или ако дадениот отпор 
не може на друг начин да се совлада и да се воспостави 
нарушениот ред и мир, во судот и околу него. 

 
Член 11 

Во вршењето на работите и работните задачи при-
падник на судската полиција може да употреби хеми-
ско средство и тоа само ако е потешко  нарушен редот 
и мирот од страна на повеќе лица, ако дошло до масов-
на тепачка или до побуна, ако повеќе лица откажат 
послушност, ако едно или повеќе лица се забарикади-
рале во судската полиција или на друг начин ги спре-
чуваат припадниците на судската полиција да дојдат до 
нив, како и во случај кога според одредбите на овој 
правилник е дозволена употреба на огнено оружје. 

 
Член 12 

Хемиски средства спрема поголем број лица можат да 
се употребат само по одобрение на претседателот на су-
дот или лицето што го заменува, а вон работното време по 
одобрение на дежурното службено лице во судот. 

 
Член 13 

Припадникот на судската полиција при спроведува-
ње на лице врз кое интервенирал, таквото лице ќе го 
врзе, ако за тоа добие писмен налог од страна на прет-
седателот на судот и командирот на судската полиција 
во судот. 

Припадникот на судската полиција иако не добил 
писмен налог, може да ги врзе сите лица кои при спро-
ведувањето даваат отпор, се обидат да бегаат, вршат 
напад врз службено лице или врз друго лице како и ко-
га основано претпоставува дека може да дојде до само-
повредување или до самоубиство на лицето што го 
спроведува и врз кое интервенира, како и во друг слу-
чај кога основано може да го посомнева дека лицето 
што го чува ќе се обиде да бега. 

Припадникот на судската полиција при извршува-
њето на задачите да го врзе лицето што сторило кри-
вично дело за кое може да се изрече казна затвор од 15 
години или потешка казна, доколку од претседателот 
на судот и командирот на судската полиција во судот 
не добие писмен налог таквото лице да не го врзува. 

Врзување нема да се примени врз лица што се очиг-
ледно болни, изнемоштени или тешки инвалиди, спре-
ма жените лишени од слобода чија бременост е видли-
ва, без оглед на стореното кривично дело, освен ако та-
квите лица со огнено оружје или со друго опасно сред-
ство непосредно го загрозуваат животот на припадни-
кот на судската полиција кој ги извршува задачите или 
на друго лице. 

 
Член 14 

Припадникот на судската полиција може да го врзе 
лицето лишено од слобода или друго лице кое во судот 
дава таков отпор што на друг начин не може да се сов-
лада ниту да се обезеди ред. 

За врзувањето во случајот од став 1 на оваа точка 
припадникот на судската полиција е должен веднаш да 
го извести претседателот на судот и командирот на 
судската полиција, а по работното време дежурниот 
истражен судија. 

Врзувањето се укинува кога ќе престанат причини-
те поради кои тоа е определено. 

 
Член 15 

Врзувањето според овој правилник, се врши со вр-
зување на рацете со лисици или со синџири на начин 
со кој не му се нанесуваат телесни повреди на лицето 
што се врзува. Врзувањето на нозете може да се извр-
ши по исклучок кога тоа ситуацијата го налага. 

Врзување на друг начин (ставање во прангии, врзу-
вање за столб во кругот на установата и сл.) е забрането. 

 
Член 16 

Припадникот на судската полиција може привреме-
но да го издвои и да го смести во посебна просторија 
лицето кое поради своите постапки претставува сери-
озна опасност за безбедноста на службените и другите 
лица. 

Во случајот од став 1 на овој член припадникот на 
судската полиција веднаш го известува претседателот 
на судот и командирот на судската полиција, а по ра-
ботното време и дежурниот истражен судија. 

 
Член 17 

Во случаите од членовите 15 став 1 и 16 став 1 на 
овој правилник претседателот на судот, односно де-
журното лице веднаш преземаат мерки во однос на ли-
цето лишено од слобода или друго лице спрема кое е 
преземена мерката врзување односно издвојување, за-
ради решавање на овие случаи во согласност со Зако-
нот за кривичната постапка и Законот за судовите. 

 
IV. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УПОТРЕБА НА ОГНЕНО 
ОРУЖЈЕ, ГУМЕНА ПАЛКА И НА ДРУГИ СРЕДС-

ТВА НА ПРИСИЛБА 
 

Член 18 
За секоја употреба на огнено оружје, гумена палка 

и на други средства на присилба припадникот на суд-
ската полиција веднаш составува писмен извештај до 
претседателот на судот, командирот на судската поли-
ција во судот и министерот за правда, во кој внесува 
податоци за лицето спрема кое применил огнено оруж-
је, гумена палка или друго средство на присилба, како 
и ги назначува причините за тоа и начинот на употреба 
на огненото оружје, гумената палка и на другите средс-
тва на присилба.  

Наводите од извештајот од став 1 на овој член се 
проверуваат од страна на командирот на судската по-
лиција во судот и заедно со своето мислење за правил-
носта и оправданоста на преземените дејствија и со из-
вештајот се доставува на претседателот на судот и на 
министерот за правда. 

 
Член 19 

Во случај на оцена дека може да дојде до потешко 
нарушување на редот и мирот, претседателот на судот, 
односно лицето што го заменува, командирот на суд-
ската полиција во судот, а по работното време дежур-
ниот истражен судија, веднаш го известуваат Мини-
стерството за внатрешни работи дека припадниците на 
судската полиција не се во состојба самите да воспо-
стават ред и за потребата од преземање соодветни мер-
ки од страна на Министерството за внатрешни работи. 
За ова дејствие веднаш се известува министерот за 
правда. 
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V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 20 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за употреба на огнено 
оружје, гумена палка и други средства за присилба од 
страна на припадниците на судската полиција („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 34/96).  

Член 21 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

  Бр. 07-4879/1 
9 октомври 2007 година              Министер за правда, 

       Скопје                  Михајло Маневски, с.р. 
___________ 

1730. 
Врз основа на член 118 став 2 алинеја 4 од Законот 

за судовите (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр.58/2006), министерот за правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ ШТО 
ТРЕБА ДА ГИ ПОСЕДУВААТ ЛИЦАТА КОИ СЕ 
ПРИМААТ НА РАБОТА ВО СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА  

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат психофизичките 

способности што треба да ги поседуваат лицата кои се 
примаат на работа во судската полиција. 

 
Член 2 

Лице што се прима за работник на утврдени работ-
ни места во судската полиција се смета дека е психо-
физички способно, ако на лекарскиот преглед пред 
примањето на работа се утврди, дека не боледува од 
ниедна од следните болести и дека нема ниедна од 
следните повреди и мани: 

1. сите психози и делирантни состојби; 
2. деменции без оглед на етиологијата; 
3. психопатии; 
4. токсикомании, вклучувајќи го тука и хроничниот 

алкохолизам; 
5. умна заостанатост, дури и од најлесен степен, вклу-

чувајќи ги и граничните случаи (интелектуална тапост); 
6. епилепсија во сите форми, како и конвулзивни 

кризи од друга етиологија; 
7. јасно изразени неуротски тегоби;  
8. органски нервни заболувања кои ја отежнуваат 

подвижноста и правилното функционирање на екстре-
митетите; 

9. заразни заболувања на кожата или заболувања на 
кожата кои предизвикуваат гадење; 

10. венерични заболувања; 
11. заболувања на органите за дишење и органите 

за варање кои предизвикуваат непријатен здив; 
12. туберкулоза во сите форми; 
13. хронични заболувања на белите дробови или 

бронхијална астма; 
14. органски заболувања на срцето или на крвожил-

ниот систем; 
15. анемија; 
16. хронични заболувања на црниот дроб или на 

панкреасот; 
17. гушавост; 
18. шеќерна болест; 
19. пролапс, кила, хидрокела или сперматокела; 
20. конгентални малформации односно стекнати де-

формитети на телото; 
21. деформитет на градниот кош или ‘рбетниот 

столб што го отежнува дишењето односно ја ограничу-
ва подвижноста; 

22. потполн или делумен недостаток на екстремите-
тите или фатеност, вкочаност, атрофија, намалување на 
моторната сила, искривување, скратување на екстреми-
тетите и сл.; 

23. астеничност или угоеност; 
24. заболување или мани на органите за вид што бит-

но ја намалуваат видната функција (диплопија), обостра-
но силно солзење, трајно фотофобија и шашливост; 

25. некоригираната острина на видот на секое око 
да изнесува најмалку 0,8;  

26. нормално распознавање на бои;  
27. заболување на востибуларниот апарат со изразе-

ни растројувања на рамнотежата; 
28. на оддалечност од шест метри од секое уво да се 

чуе шепот.  
Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за психофизичките 
способности што треба да ги поседуваат лица што се 
примаат на работа во судска полиција („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 34/96). 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”.  

   Бр. 07-4879/2 
9 октомври 2007 година               Министер за правда, 

       Скопје                            Михајло Маневски, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

1731. 
Врз основа на член 9 став 3 од Законот за туристич-

ка дејност (“Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 62/04 ), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ПРИЈАВАТА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА МИНИ-
МАЛНО - ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ НА ОБЈЕКТИТЕ  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ТУРИСТИЧКА ДЕЈНОСТ  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на образецот на пријавата за исполнување на 
минимално техничките услови на објектите за вршење 
на туристичка дејност. 

   
Член 2 

Пријавата е отпечатена на образец А4 формат на 
обична бела хартија. 

Образецот на пријавата за исполнување на мини-
мално - техничките услови на објектите за вршење на 
туристичка дејност  содржи податоци за:  

1. идентификација на трговското друштво/трговец 
поединец; 

2. идентификација на објектот;  
3. деловен простор;  
4. санитарен дел;  
5. опремување; 
6. број на вработени во туристичката агенција; 
7. потврда дека објектот е во заштитена споменична 

целина, ако се наоѓа таму, а е спорна квадратурата или 
висината; 

8. изјава за вистинитост на податоците од пријавата и 
9. датум на поднесување и потпис на подносителот 

на пријавата.    
Член 3 

Образецот на пријавата од член 2 од овој правилник 
е даден во Прилог и е негов составен дел. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот  на бјавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”.  

 
   Бр. 13-7185/4 

10 октомври 2007 година                     Министер, 
         Скопје                            Вера Рафајловска, с.р. 
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1732. 
Врз основа на член 43 став 2 од Законот за тури-

стичка  дејност (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 62/04), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
УВЕРЕНИЕТО ЗА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ 

 
Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на обра-
зецот на уверението  за туристички водич (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.116/06), во чле-
нот 2  ставот 2 се менува и гласи: 

Образецот од став 1 на овој член го содржи следни-
от текст: Лого на високо образовната установа за тури-
зам и угостителство; назив на универзитетот; назив на 
високо образовната установа за туризам и угостителс-
тво; Врз основа на член 43 од Законот за туристичка 
дејност (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.  62/04),  назив  на високо образовната установа за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

туризам и угостителство, издава; Уверение за тури-
стички водич: Лицето ( име и презиме) со ЕМБ држав-
јанин на Република Македонија, се стекна со право за 
вршење на дејност - туристички водич; Уверението се  
издава врз основа на положенот стручен испит; реги-
старски број; датум на издавањето на уверениет; место 
за печат и потпис на деканот на високо образовната 
установа.  

 
Член 2 

Образецот на уверението за туристички водич се 
менува и е даден во Прилог кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 3 

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

 
  Бр. 13-7185/4 

10 октомври 2007 година          Министер за економија, 
      Скопје                              Вера Рафајловска, с.р. 
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1733. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за тури-

стичка дејност („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 62/04), министерот за економија донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРА-
ЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА ТУРИСТИЧКИ  

ПРИДРУЖНИК 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на 

образецот на легитимацијата за туристички при-
дружник (“Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 16/06), во членот 2 ставот 3 по зборовите: ту-
ристички придружник се додаваат зборовите: “tourist 
companion". 

Ставот 4 се менува и гласи: 
Задната страна содржи:Овластувањето од Мини-

стерството за економија; број на овластувањето; име на 
институцијата овластена за издавање на легитимација-
та; странски јазици; датум на издавање; потпис на  ов-
ластено лице и место за печат. 

 
Член 2 

Образецот на легитимацијата за туристички при-
дружник се менува и е даден во Прилог кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
   Бр. 13-7185/4  

10 октомври 2007 година                   Министер, 
          Скопје                     Вера Рафајловска, с.р. 
 
 

Прилог: 
 
Легитимација за туристички придружник 
 

Предна страна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задна страна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

____________ 
 
1734. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за тури-
стичка дејност (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 62/04), министерот за економија донесе  

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА ТУРИ-

СТИЧКИ ВОДИЧ 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на обра-

зецот на легитимацијата за туристички водич (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.116/06), во 
членот 2 ставот 3 по зборовите туристички водич се 
додаваат зборовите “tourist guide".  

Ставот 4 се менува и гласи: 
Задната страна содржи: Овластувањето на Мини-

стерството за економија; број на овластувањето; име на 
институцијата овластена за издавање на легитимација-
та; странски јазици; датум на издавање; потпис на  ов-
ластено лице и место за печат. 

 
Член 2 

Образецот на легитимацијата за туристички водич 
се менува и е даден во Прилог кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
   Бр. 13-7185/4        

10 октомври 2007 година                     Министер, 
         Скопје                            Вера Рафајловска, с.р. 
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Прилог: 
 

Легитимација за туристички водич 
 

Предна страна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1735. 
Врз основа на член 51 став 2 од Законот за уго-

стителската дејност („Службен весник на Република 
Македонија” бр 62/04),  министерот за економија до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА КНИГАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ГОСТИТЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на образецот на книгата за евиденција на гости-
те (во натамошниот текст: Книгата). 

 
Член 2 

Книгата се води како посебна книга на домашни го-
сти и Книга на странски гости. Книгата на домашни го-
сти и Книгата на странски гости се водат во форма на 
тврдо укоричени книги со димензии 430 x 300 мм, чии 
страни се обележани со број. Домашните гости се упи-
шуваат во Книгата на домашни гости со светло сини 
корици, а странските гости во Книгата на странски го-
сти со светло сиви корици. 

 
Член 3 

Книгата за домашни гости и Книгата на странски 
гости се оверуваат на внатрешната насловна страница 
со печат и потпис на одговорното лице надлежно за ту-
ризмот во локалната самоуправа на подрачјето на кое 
се наоѓа угостителскиот објект, односно на Градот 
Скопје.  

На предната страна, на корицата на Книгата треба 
да стои називот “Книга на гости” и името и презимето 
на лицето на кое гласи решението за давање на угости-
телски услуги за сместување.  

Задна страна 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Образецот на корицата на Книгата на предната 

страна е даден во Прилог бр. 1 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 4 

Страната на Книгата на домашни гости  ги содр-
жи следните податоци: реден број; име и презиме; 
датум и место на раѓање; адреса на живеење; држав-
јанство; број на личната карта или вид и број на пат-
ната исправа; датум и време на пристигнување; да-
тум и време на заминување и забелешка и истата е 
дадена на образец во Прилог бр.2 кој е составен дел 
на овој правилник. 

  
Член 5 

Страната на Книгата на странски гости ги содржи 
следните податоци: реден број; презиме и име; датум и 
место на раѓање; адреса на живеење;  државјанство; ви-
дот и бројот на патната исправа; видот и бројот на ви-
зата; датум на дозволата за престој; датум и место на 
влегување во Република Македонија ; датум и време на 
пристигнување; датум и време на заминување и забеле-
шка и истата е дадена на образец во Прилог бр. 3 кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 6 

Книгата на домашни гости и Книгата на странски 
гости можат да се водат  рачно или електронски. 

 
Член 7 

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

 
  Бр. 13-7185/4    

10 октомври 2007 година                   Министер, 
            Скопје                              Вера Рафајловска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
1736. 

Врз основа на член 67 став 2 од Законот за возду-
хопловство (“Службен весник на РМ“ бр. 14/06 и 
24/07), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРО-
ЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 

АЕРОДРОМ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посебните усло-

ви за планирање, проектирање, изградба и реконструк-
ција на аеродром. 

 
Член 2 

Одредбите на овој правилник се однесуваат и на 
планирањето, проектирањето, изградбата и реконстру-
кцијата на спортски аеродром, аеродром за сопствени 
потреби и на воен аеродром или дел од воен аеродром, 
доколку се користи како воздухопловно пристаниште, 
согласно одредбите од Законот за воздухопловство, 
применет согласно на типот на коловозната конструк-
ција на полетно-слетната патека и класата и категорија-
та на аеродромот.  

 
Член 3 

Планирањето, проектирањето, изградбата и рекон-
струкцијата на аеродром се врши согласно условите 
утврдени во стандардите и препорачаните практики на 
ICAO, Анекс 14, Том I, Дел 2 – Аеродромски податоци 
(Aerodrome data), и Дел 3 – Физички карактеристики 
(Physical characteristics). 

Планирањето, проектирањето, изградбата и рекон-
струкцијата на хелидром врши согласно условите утвр-
дени во стандардите и препорачаните практики на 
ICAO, Анекс 14, Том II, Дел 2 – Хелидромски подато-
ци (Heliport data), и Дел 3 – Физички карактеристики 
(Physical characteristics). 

Посебните услови за планирање, проектирање, из-
градба и реконструкција на аеродром утврдени со овој 
правилник се применуваат соодветно на класата и кате-
горијата на аеродромот. 

 
Член 4 

При планирањето, проектирањето, изградбата и ре-
конструкцијата на спортски аеродром, аеродром за 
сопствени потреби и на воен аеродром или дел од воен 
аеродром, доколку се користи како воздухопловно при-
станиште минималната широчина на тревнатите полет-
но-слетни патеки не може да изнесува помалку од 50м. 

 
Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да се применуваат одредбите од членови-
те 1, 3, 4 и 5 и од членовите од 8 до 49 од Правилникот 
за проектирање, изградба и реконструкција на цивилни 
аеродроми и нивната класификација (“Службен лист на 
СФРЈ” бр. 2/66 и 4/66). 

 
Член 6 

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

 
           Бр. 01-13550                                        Министер  
24 октомври 2007 година                за транспорт и врски, 

       Скопје                                   Миле Јанакиески, с.р. 

1737. 
Врз основа на член 76 став 3 од Законот за возду-

хопловство (“Службен весник на РМ“ бр. 14/06 и 
24/07), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ, ГРАДБА И 
ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, ИНСТАЛАЦИИ И 
УРЕДИ ВО ЗОНАТА НА АЕРОДРОМОТ, ОБЈЕКТИ 
И УРЕДИ ЗА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕТО, И ОБ-
ЈЕКТИ НАДВОР ОД ЗОНАТА НА АЕРОДРОМОТ 
КОИШТО МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА БЕЗБЕДНО-
СТА НА ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ И УСЛОВИ-
ТЕ И НАЧИНОТ НА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЈИ-
ШТЕТО ВО ЗОНАТА НА АЕРОДРОМОТ И ЗЕМ-
ЈИШТЕТО ВО НЕГОВА НЕПОСРЕДНА БЛИЗИНА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите за по-
ставување, градба и обележување на објекти, инстала-
ции и уреди во зоната на аеродромот, објекти и уреди 
за контрола на летањето, и објекти надвор од зоната на 
аеродромот и леталиштето коишто можат да влијаат на 
безбедноста на воздушниот сообраќај и условите и на-
чинот на обработка на земјиштето во зоната на аеро-
дромот и земјиштето во негова непосредна близина. 

 
Член 2 

Поставувањето и градбата на објекти во зоната на 
аеродром се врши согласно условите утврдени во стан-
дардите и препорачаните практики на ICAO, Анекс 14, 
Том I и II, Дел 4 – Ограничување и отстранување на 
препреки (Obstacle restriction and removal). 

 
Член 3 

Обележувањето на објектите, инсталациите и уре-
дите во зоната на аеродромот, објектите и уредите за 
контрола на летањето, и објектите надвор од зоната на 
аеродромот коишто можат да влијаат на безбедноста на 
воздушниот сообраќај се врши согласно условите утвр-
дени во стандардите и препорачаните практики на 
ICAO, Анекс 14, Том I и II, Дел 6 – Визуелни средства 
за обележување на препреки (Visual aids for denoting 
obstacles). 

 
Член 4 

Како препреки за воочување во дневни и ноќни ус-
лови се обележуваат сите издвоени антенски столбови 
кои доминират во радиус од 100м во околината, и чија 
висина изнесува повеќе од 6м, на следниот начин: 

а) за воочување во дневни услови со боење на столбот 
во полиња со црвена и бела боја (при што најгорното и 
најдолното поле се со црвена боја): 3 црвени и 2 бели по-
лиња за столбови со висина од 6м до 15м; 4 црвени и 3 бе-
ли полиња за столбови со висина од 15м до 45м, и 5 црве-
ни и 4 бели полиња за столбови со висина над 45м; 

б) за воочување во ноќни услови со поставување на 
едно светло за препреки на највисокиот дел од столбот 
доколку висината на столбот изнесува над 15м и до-
полнителни светла за препреки на ½ од висината на 
столбот повисок од 45м. 

 
Член 5 

Како препреки за дневно воочување се обележуваат 
и сите далноводи под напон од над 100 кV на преминот 
преку автопат. 

 
Член 6 

Земјиштето во зоната на аеродромот, земјиштето во 
непосредна близина на аеродромот и земјиштето во зо-
ната на техничките објекти, средства, уреди и опрема 
за давање на услуги на воздухопловната навигација се 
обработува на начин при кој насадите на земјиштето 
нема да претставуваат препрека која ги надвисува по-
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вршините во зоната на аеродромот од член 2 и во зона-
та на техничките објекти, средства, уреди и опрема за 
давање на услуги на воздухопловна навигација од член 
4 на овој правилник. 

Земјиштето на аеродромот и земјиштето во непо-
средна близина на аеродромот се обработува и користи 
на начин кој нема да предизвика зголемено присуство 
на птици и животни на аеродромот кои можат да ја за-
грозат безбедноста на воздушната пловидба на аеро-
дромот. 

 
Член 7 

Одредбите на овој правилник се однесуваат и за во-
ен аеродром доколку се користи како воздухопловно 
пристаниште согласно одредбите од Законот за возду-
хопловство. 

 
Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да се применува Правилникот за начинот 
на обележување на полетно-слетните и други патеки на 
цивилните аеродроми и поставување на знаци за ори-
ентација на објекти во зоната на цивилните аеродроми 
(“Службен лист на СФРЈ” бр. 24/66). 

 
Член 9 

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

 
 

           Бр. 01-13551                                        Министер  
24 октомври 2007 година                 за транспорт и врски, 

       Скопје                                   Миле Јанакиески, с.р. 
______________ 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1738. 

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006, 
36/2007), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 25 
октомври 2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТ-

РИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за енергетски инженеринг ИНТЕ-

РЕНЕРГО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
му сe издава лиценца за вршење на енергетската деј-
ност трговија со електрична енергија.  

 2. Правата и обврските на носителот на лиценца-
та во вршењето на енергетската дејност трговија со 
електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Ли-
ценца за вршење на енергетска дејност трговија со 
електрична енергија“ кој што е составен дел на оваа 
одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“ 

 
  Бр. 02- 1641/1 

25 октомври 2007 година                    Претседател, 
       Скопје                              Славе Ивановски, с.р. 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за енергетски инженеринг ИНТЕРЕНЕРГО 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Булевар 
Илинден бб, 1000 Скопје, Република Македонија.   

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
    Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
    25 октомври 2007 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
    10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
    25 октомври 2017 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
    ЕЕ- 21.10.1/07 
 
7. Број на деловниот субјект - 6242499 
          
8. Единствен даночен број - 4030007639776 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла 
на оваа лиценца се смета купување на електрична 
енергија произведена во Република Македонија или 
во странство, заради натамошна продажба на носите-
лот на лиценца за снабдување со електрична енергија 
на тарифни потрошувачи на големо, квалификуваните 
потрошувачи, други трговци или извоз. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија и договори за закупување на 
преносен или дистрибутивен капацитет. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на це-
лата територија на Република Македонија и странс-
тво. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија на носителот на лиценца за снаб-
дување на тарифни потрошувачи на големо и квали-
фикуваните потрошувачи во согласност со склучени-
те договори; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-
пацитет и регулирани услуги во согласност со примен-
ливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила 
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за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за ко-
личините на електрична енергија кои се обврзал да ги 
испорача на квалификуваните потрошувачи и за извоз; 

- обезбеди исполнување на условите за квалитет 
на електрична енергија која што ја испорачува, сог-
ласно со пропишаните норми за квалитетот и склуче-
ните договори; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти, а особено оние кои се однесуваат на вршење на 
дејноста трговија со електрична енергија, заштита на 
конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита 
на животната средина, животот и здравјето на луѓето 
и заштита при работа; 

- ги почитува мрежните и пазарните правила и 
техничките нормативи и стандарди  за работа на си-
стемот за пренос и системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија; 

- ги почитува правилниците и другите прописи 
кои ги пропишува или одобрува Регулаторната коми-
сија за енергетика во согласност со закон, а особено 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање нa лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена 

евиденција за секоја од енергетските дејности за кои 
што поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди 
со кои се уредува сметководственото работење на 
претпријатието: да изготвува финансиски извештаи 
кои ќе обезбедат информации за средствата, обврски-
те, капиталот, приходите и расходите со резултатите 
од работењето, како и паричните текови на претприја-
тието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-

та комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за ра-
ботењето во претходната година (извештајна година),  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кој особено треба да содржи податоци за количините 
и субјектите од кои е набавена и количините и субје-
ктите на кои е продадена електричната енергија во те-
кот на извештајната година, за секој месец поодделно. 

  
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува: 

- информации за набавените и испорачаните коли-
чини на електрична енергија согласно купопродажните 
договори склучени со носителот на лиценцата за снаб-
дување со електрична енергија на тарифни потрошува-
чи на големо и квалификуваните потрошувачи, соглас-
но Табела 1, која е составен дел на оваа лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и проме-
ни кои што имаат или би можеле да имаат влијание 
врз вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
 
16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и непосреден увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на 

Регулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид во целокупната документација која 
што се однесува на вршењето на енергетската дејност 
за која што е издадена лиценцата, во согласност со 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање нa лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца 

ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање нa лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање нa лиценци за вршење 
на енергетски дејности.  
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1739. 
Врз основа на член 84 став 9 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
63/06 и 36/07) и член 9 од Правилникот за условите, на-
чинот и постапката за стекнување и престанување на 
својството на квалификуван потрошувач на електрична 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 69/06), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 25 
октомври 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СВОЈСТВО НА КВАЛИ-
ФИКУВАН ПОТРОШУВАЧ НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. Се прогласува ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД – 

Скопје за квалификуван потрошувач на електрична 
енергија.  

2. ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД – Скопје со ЕДБ: 
МК 4030954259677 е потрошувач на електрична енер-
гија приклучен на преносната мрежа од ТС Скопје 2 -           
110/35 kV/kV на 110 kV напонско ниво. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 јануари 2008 година.  

 
  Бр. 02-1644/1 

25 октомври 2007 година                  Претседател,                                                     
      Скопје                               Славе Ивановски, с.р. 

_______________________________________________ 
 
ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 

216. 
Врз основа на член 50 став 3 од Законот за управу-

вање со кризи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 29/2005), директорот на Центарот за управу-
вање со кризи, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ И НАЧИНОТ НА НЕЈ-

ЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на легитимацијата на инспекто-
рот за управување со кризи (во натамошниот текст: 
легитимацијата) и начинот на нејзиното издавање и 
одземање. 

 
Член 2 

Образецот на легитимација на инспекторите за 
управување со кризи е во форма на троделна кожна фу-
трола со црна боја, со димензии: должина-315 мм и 
ширина-74 мм. (Образец 1). 

На долниот дел од футролата е залепен лиениот 
дел-Беџот кој е во форма на штит со димензии д-
65мм и ш-52 мм. Изработен е со лиење од легура на 
цинк(замак 5).Површински е заштитен со слој на ба-

кар, никел и позлатен (3-5 микрони). Едниот прстен 
е со дијаметар 42мм, обоен со темно сина (пари-
ска)боја со епоксидна смола и во него е испишан 
текст: ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 
Другиот прстен е со дијаметар 32мм, обоен со темно 
сина (париска) боја со епоксидна  смола и е со испи-
шан текст: ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ  
во фонтот Феликс Титлинг. Во централниот круг со 
дијаметар од 22мм е аплициран Грбот на Република 
Македонија, огледално исполиран со мат (пескаре-
на) позадина. На 42мм мерено одозгора сместен е 
правоаголен исполиран дел со димензии д-43мм и ш-
7мм, на кој што се изгравирани букви: ИНСПЕКТОР 
и обоени со црна епоксидна смола. Во самиот штит 
се наоѓаат зраци (23-видливи) полирани. Во горниот 
дел се изгравирани броеви обоени со црна епоксидна 
смола. 

На средишниот дел од футролата има прозор со 
проsирна фолија во чиј дел стојат основните подато-
ци на сопственикот на беџот.На горниот дел стои гр-
бот на Република Македонија а под него со црни бу-
кви е напишано: ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА и е подвлечено со црвена линија. Под ли-
нијата со црни букви во два реда е изпишано, во пр-
виот ред: ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО, во втори-
от ред: КРИЗИ. Во централниот дел има место за фо-
тографија со димензии д-30мм и ш-25мм а под неа 
се впишуваат со црна боја податоците за: името (во 
еден ред) и презимето во (втор ред). Презимето е 
подвлечено со црвена дебела линија под која со цр-
вени букви е испишано: ИСПЕКТОР подвлечен со 
црвена тенка линија. Под линијата со црни букви е 
испишано звањето на инспекторот како државен 
службеник. Под тоа со три црвени букви е испишан 
серискиот број на образецот на легитимацијата и е 
подвлечен со црвена линија. 

Горниот дел од футролата е декоративен од двете 
страни двојно заоблен со остар врв и при склопуваање 
на кожната футрола доаѓа од надворешната страна. 

Образецот на легитимацијата е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 3 

Легитимацијата е исправа со која се докажува ста-
тусот – Инспектор за управување со кризи. 

Инспекторот за управување со кризи може да има 
само една легитимација. 

Во случај инспекторот да ја загуби легитимацијата 
или на друг начин да остане без неа, потребно е вед-
наш, а најдоцна во рок од 15 дена да го пријави тоа на 
директорот на Центарот за управување со кризи. 

 
Член 4 

Легитимацијата се издава од страна на директорот 
на Центарот за управување со кризи. 

 
Член 5 

Легитимацијата му се издава на инспекторот за вре-
ме додека ја врши должноста  на инспектор за управу-
вање со кризи.  
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Член 6 
Легитимацијата се заменува со нова кога поради 

оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива, 
како и при настанување на промени во личните подато-
ци на имателот на легитимацијата. 

 
Член 7 

Легитимацијата се одзема во сите случаи кога имате-
лот на легитимацијата повеќе не ја врши должноста на 
инспектор за управување со кризи, по било која основа. 

 
Член 8 

Легитимацијата се одзема и во случај кога против 
имателот на легитимацијата се води постапка за дис-
циплинска, прекршочна или кривична одговорност во 
врска со вршењето на должноста на инспектор за упра-
вување со кризи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 9 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на образецот на легитимацијата на инспекторот за 
управување со кризи и начинот на нејзиното издавање 
и одземање (“Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.86/2006). 

  
Член 10 

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

 
         Бр. 01-3008/1                              Директор 
15 октомври 2007 година  на Центарот за управување со кризи, 

       Скопје                    д-р Панде Лазаревски, с.р. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА МАКЕДОНИЈА 

 
По извршена проверка со изворниот текст на Одлу-

ката за утврдување на висината на учеството на осигу-
рените лица во вкупните трошоци на здравствените ус-
луги и лекови (пречистен текст) објавена во “Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 115/2007, направена е техничка грешка 
поради што се дава следната 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА 
УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ВКУП-
НИТЕ ТРОШОЦИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И  

ЛЕКОВИТЕ 
 
Во член 4 став 1 точката 
 

1. Преглед на магнетна резонанса по 
упат (од шифра 5360 до 5366 од Ценов-
никот на  здравствени услуги на РМ) 2.000,00 

 
се брише, а точките 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 станува-

ат 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.  
Во член 4 став 1 точка 10 за други здравствени ус-

луги во специјалистичко – консултативната и болнич-
ката здравствена заштита колоната под реден број 6 

 
Од 1501 до 2.000 денари                         300,00 

  
се брише.  

                          ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
 ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

_______________________________________________ 
С П О Г О Д Б И 

217. 
Врз основа на член 59 од Колективниот договор за 

здравствената дејност на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
60/2006) репрезентативниот Самостоен синдикат за 
здравство, фармација и социјална заштита на Републи-
ка Македонија претставуван од претседателот д-р Си-
мон Силјаноски и Министерството за здравство на Ре-
публика Македонија претставувано од министерот д-р 
Имер Селмани, на ден 16.10.2007 година, склучија 

 
С П О Г О Д Б А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ЗА 
НАЈНИЗОК СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ И ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА 
ПЛАТИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ 
 

Член 1 
Со оваа спогодба се уредува начинот на пресмету-

вање и исплата на платите во здравствената дејност во 
Република Македонија.  

Член 2 
При утврдување на најниската плата се поаѓа осо-

бено од: трошоците на живот, економските можности 
на стопанството, општото ниво на платите во земјата, 
нивото на продуктивноста, социјалните давања и други 
економски и социјални фактори и се утврдува во износ 
од 3.740,00 денари. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пресметувањето на најниската плата утврдена во 
ставот 1 на овој член ќе отпочне да се применува со 
исплататата на плата за месец септември 2007 година. 

 
Член 3 

Најниската плата за одделни степени на сложеност 
за полно работно време и нормален учинок на работни-
кот во јавното здравство ќе се утврдува така што изно-
сот на најниската плата од член 2 на оваа спогодба 
(3.740,00 денари) се множи со соодветниот коефициент 
за одделни степени на сложеност утврдени во Коле-
ктивниот договор за здравствената дејност. 

 
Член 4 

Најниската плата во нето износ која ќе се исплаќа 
на работниците вработени во јавниот здравствен се-
ктор за полно работно време и нормален учинок, поч-
нувајќи од денот на склучување на оваа спогодба, изне-
сува 5.566,00 денари. 

Доколку платата за одделни степени на сложеност, 
пресметана на начинот утврден во член 3 од оваа Спо-
годба изнесува под 5.566,00 денари, истата ќе се зголе-
ми до износот од 5.566,00 денари. 

 
Член 5 

Вкупниот износ на додатоците на плата кои произ-
легуваат од членовите 63, 64, 65 и 74 од Колективниот 
договор за здравствената дејност на Република Маке-
донија, не може да изнесува повеќе од: 

- 25% од платата на работникот утврдена на член 3 
од оваа спогодба за клиники, институти и клиничка 
болница, 

- 20% од платата на работникот утврдена на член 3 од 
оваа спогодба за општите болници и специјалните болници, 

- 15% од платата на работникот утврдена на член 3 од 
оваа спогодба за сите други јавни здравствени установи. 

 
Член 6 

Самостојниот синдикат за здравство, фармација и 
социјална заштита на Република Македонија се согла-
сува во рок од најмногу 30 дена од денот на склучува-
њето на оваа спогодба, јавните здравствени установи 
да ги усогласат актите за исплата на плати. 

 
Член 7 

Страните потписнички на оваа спогодба можат да 
договорат измени и дополнувања на истата во писмена 
форма. 

 
Член 8 

Оваа спогодба е склучена во четири (4) еднакви 
примероци, од кои по два (2) примероци за секоја спо-
годбена страна. 

 
Член 9 

Оваа спогодба ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и ќе се применува од денот на 
нејзиното објавување. 

 
Самостоен синдикат за 

здравство, фармација и соци-
јална заштита на Република 

Македонија 

Министерство за здрав-
ство на Република  

Македонија 

Претседател, 
д-р Симон Силјаноски, с.р. 

Министер, 
д-р Имер Селмани, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 
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