
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

„Службен весник на Република 
Македонија“ излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Четврток, 23 февруари 1995 
Скопје 

Број 9 Год.LI 

Аконтацијата за 1995 година изнесува 
5.000 денари. Овој број чини 300 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

189 
Врз основа на член 6 а во врска со член 5, став 2 од 

Деловникот за организација, делокруг и начинот на 
работата на работните тела на .Претседателот на Репу-
блика Македонија, донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА СОСТАВОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИ-
ЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
I 

Со оваа одлука се утврдува составот и се именуваат 
претседателот и "Членовите на Комисијата за помилу-
вање на Претседателот на Република Македонија. 

II 
Комисијата за помилување на Претседателот на Ре-

публика Македонија се состои од претседател и шест 
членови. 

III 
За претседател на Комисијата за помилување се 

именува 
Тоде Георгиевски, судија на Врховниот суд на Маке-

донија. 
За членови на Комисијата се именуваат: 
1. Зоран Сулејманов, виш советник во Центарот за 

социолошки и правни истражувања; 
2. Миланчо Успрцов, управник на Општинскиот за-

твор Штип; 
3. Стеван Павлески, заменик окружен јавен обвини-

тел; 
4. Бранко Наумовски, помошник министер за 

правда; 
5. Александар Гештаковски, пратеник во Собрани-

ето на Република Македонија; 
6. Д-р Мане Манев, директор на Мајчин дом, Скопје 

и пом. директор на Клиниката за ортопедски болести. 
IV 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 08-161 Претседател 
15 февруари 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

189 
Врз основа на член 41-а од Законот за радиодифу-

зија („Службен весник на РМ“ бр. 20/74 и 2/95) и член 45 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата 
донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ И ОДЈАВУ-
ВАЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИ ПРИЕМНИЦИ, ВО-
ДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА СО-
БИРАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИ ПРИЕМНИЦИ 

Член 1 
Со оваа уредба се уредува начинот на пријавување и 

одјавување на радиодифузни приемници (во натамош-

ниот текст: приемник), водењето на евиденција за при-
емниците и нивните корисници и начинот на собирана 
на плаќање ?на надоместок за користена на радиоди-
фузни приемници (во натамошниот текст: надоместок). 

Член 2 
Секој корисник на радиодифузни приемник (во ната-

мошниот текст: корисник) е должен на Радиодифуз-
ното претпријатие Македонска радио телевизија (во на-
тамошниот текст: МРТ) да го пријави приемникот во 
рок од 15 дена од денот на набавувањето. 

Денот на набавката на приемникот се утврдува со 
сметко-потврда, договор за купопродажба, гарантен 
лист, царинска декларација и сл. 

Член 3 
Корисникот, пријавувањето на приемникот го врши 

во писмена форма со следните податоци: име, презиме 
и адреса односно седиште на корисникот; сериски број, 
вид на приемникот, датум на набавката и др. 

Член 4 
За секоја настаната промена на податоците од член 

3 од оваа уредба, корисникот е должен да ја извести 
МРТ, во рок од 15 дена од денот на настанатата про-
мена. ' Член 5 

Корисникот може да бара одјавувана на приемник 
во случај на негово уништување, трајна неупотребли-
вост, отуѓување или кога од било кои причини не сака 
да го користи, во писмена форма. 

Член 6 
Во случаи кога одјавување на приемникот се бара 

заради некористење од било кои причини, овластено 
лице на МРТ врши запечатување на истиот, за што 
издава соодветна потврда. 

Член 7 
Ако се утврди дека корисникот самоволно го отпе-

чатил приемникот, истиот плаќа надоместок за цело 
време од денот на запечатувањето. 

Член 8 
МТВ води евиденција на приемниците и нивните ко-

рисници врз основа на поднесените пријави односно 
одјави. 

Член 9 , 
Корисникот, независно од бројот на радио и ТВ при-

емниците игго ги поседува во семејното домаќинство, 
плаќа еден месечен надоместок. 

Претпријатијата и другите правни лица, плаќаат ме-
сечен надоместок за секое радио и ТВ приемник што ги 
поседуваат како и за приемниците вградени во нивните 
моторни возила. 

Корисниците од став 1 и 2 на овој член кои поседу-
ваат само радиоприемници плаќаат 1/3 од утврдениот 
месечен надоместок. 

Член 10 
Надоместокот го наплатува МРТ преку свои работ-

ници или преку други овластени субјекти. 
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Член 11 
За платениот надоместок, ,МРТ издава потврда на 

корисникот, на која е означен износот на надоместокот 
и месецот за кој се наплатува. 

Потврда за платен надоместок претставува и уплат-
ница за извршено плаќање во пошта, банка и сл. 

Член 12 
Висината на месечниот надоместок утврдена во За-

конот за радиодифузија Министерството за сообраќај и 
врски го усогласува со објавениот податок од Заводот 
за статистика за висината на просечната плата во сто-
панството исплатена во последниот месец и за тоа ја 
известува јавноста. 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр ?3-402/1 Претседател на Владата 
13 февруар“и 1995 година на Република Македонија, 

Скопје ' Бранко Црвенковски, с.р. 

190 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 38/90 и 63/94) и член 18 од Законот за 
извршувано на Буџетот на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 69/ 
94), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД БУ-
ЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1995 
ГОДИНА ЗА ОБВРСКИТЕ ПО ОСНОВ НА НЕНА-
ПЛАТЕНИ ДЕВИЗНИ ПОБАРУВАЊА НА ПРЕТ-

ПРИЈАТИЈАТА ОД СТРАНСТВО 

Член 1 
Со оваа одлука се врши распоред на средствата од 

125.000.000 денари предвидени во Буџетот на Репу-
блика Македонија за 1995 година, во раздел 12, пот-
ставка 4484 - Обврски по основ на ненаплатени девизни 
побарувања на претпријатијата од странство („Служ-
бен весник на РМ“, бр. 69/94). 

Член 2 
Средствата од 125.000.000 денари се исплатуваат на 

претпријатијата со ненаплатени побарувања од Ирак и 
Кувајт, опфатени во Одлуката за определувано на суб-
јектите и земјите од кои наплатата на побарувањата е 
оневозможена или отежната („Службен весник на РМ“, 
бр. 2/94). 

Член 3 
Врз основа на односот меѓу расположивите средства 

од Буџетот и пријавените побарувања од претпријати-
јата од Ирак и Кувајт, и со примена на средниот курс од 
44,75 денари за 1 САД долар, средствата од 125.000.000 
денари се распоредуваат и тоа: 

1. ГП Гранит-Скопје 
2. ГП Пелагонија - Скопје 
3. ГП Бетон -Скопје 
4. АД Факом - Скопје 
5. АД ЕМО- Охрид 
6: АД Алумина - Скопје 
7. АД Преспатекс-Ресен 

8. Југитекс-- Струмица , 
9,ТФ Готекс - Гостивар 
10. ОП Црвена Звездан Скопје 

11.. МЗ Тито-Скопје 
12. Саса Македонска Каменица 

13. АД Искра-Куманово 
14. ОП Биљана - Прилеп 
15. ПОС Политекс-Прилеп 
16. ТК Новост-Дебар 
17. ОП Д екон - Гостивар 
18. ТК Македонка -Штип 
19. АД ОХИС-Скопје 
20. АД Тетекс-Тетово 
21. АД Стружанка-Струга 
22. АД БИМ - Свети Николе 

Вкупно: 

1.453.000 
623.000 
362.000 
136.000 
10.000 

1.552.000 
1.656.000 
1.979.000 

314.000 
357.000 

125.000.000 

Член 4 
Претпријатијата од член 3 на оваа одлука, доколку 

за наведениот износ добијат надомест од Комисијата за 
компензации на Обединетите нации со седиште во Же-
нева - Швајцарија, должни се добиените средства ра-
споредени со оваа одлука да ги вратат во Буџетот на 
Република Македонија, во денарска противвредност. 

Член 5 
Средствата за претпријатијата загубари (АД „Пре-

спатекс" - Ресен, МЗ „Тито“ - Скопје, „Саса“ - Маке-
донска Каменица и ТК „Македонка“ - Штип), ќе се 
преведуваат (по доставени фактури) за поединечни са-
монаплативи зделки предвидени во програмата за пре-
структуирање, по претходно мислење од Комисијата за 
преструктуирање на претпријатијата загубари. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-200/3 
13 февруари 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

16.815.000 
57.197.000 
5.845.000 
5.439.000 

23.831.000 
1.270.000 
2.126.000 
1.577.000 

957.000 
523.000 
461.000 
517.000 

191 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 
53/91) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Вла-
дата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОД-
НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕ-

ПУБЛИКА МОЛДОВА 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Република Молдова на амбасадорско ниво. 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни ра-
боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Бр. 23-400/1 
5 јануари 1995 година 

Скопје Претседател на Владата 

Бранко Црвенковски, с.р. 
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192 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на РМ44 бр. 
53/91) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Вла-
дата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОД-
НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕ-

ПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
Член 1 

. Република Македонија воспоставува дипломатски 
односи со Република Узбекистан на амбасадорско ниво. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти на Република Македонија да ја спроведе оваа Од-
лука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

Бр. 23-401/1 Претседател на Владата на 
5 јануари 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
193 

Врз основа на член 158, во врска со член 159, став 2 
од Законот за извршување на санкциите за кривични 
дела и стопански престапи („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 19/79, 50/82, 42/85, 35/86, 47/89 и 
19/92) и член 45 во ррска со член 46, став 5 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/90), Владата донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КО-
МИСИЈАТА ЗА УСЛОВЕН ОТПУСТ ПРИ МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 

I 
Туше Гошев, поранешен министер за правда, се ра-

зрешува од должноста претседател на Комисијата за 
условен отпуст при Министерството за правда! 

II 
Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр 23-324/1 Претседател на Владата на 
13 февруари 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
194 

Врз основа на член 158 во врска со член 159, став 2 
од Законот за извршување на санкциите за кривични 
дела и стопански престапи („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 19/79, 50/82, 42/85, 35/86, 47/89 и 
19/92) и член 45 во врска со член 46, став 5 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија “ бр. 38/90), Владата донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИ-
СИЈАТА ЗА УСЛОВЕН ОТПУСТ ПРИ МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 
I 

Проф, д-р Владо Поповски, министер за правда, се 
именува за претседател наКомисијата за условен от-

пуст при Министерството за правда. 
. 

II 
Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 23-324/2 „ 
13 февруари 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

195 
Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 40/91) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 13 февруари 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ 

„БЛАГОЈ СТРАЧКОВСКИ“ - ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на 
Работничкиот универзитет „Благој Страчковски“ - Ти-
тов Велес, со која за индивидуален работоводен орган 
на Универзитетот е именувана МАРИЈА НАСТОВА, 
професор по книжевност на народите на СФРЈ со маке-
донски јазик, досегашен индивидуален работоводен ор-
ган на Универзитетот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-57/1 „ 
13 февруари 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

196 
Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91) и „Службен весник на 
РМ“ бр. 40/91 и член 46, став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 13 фе-
вруари 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 

ОРГАН НА ЦОУ „КОЧО РАЦИН“ - КРАТОВО 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на ЦОУ „Кочо Рацин“ -
Кратово, со која за индивидуален работоводен орган на 
Училиштето е именуван ДОБРЕ МИТЕВСКИ, настав-
ник по математика и физика, досегашен индивидуален 
работоводен орган на Училиштето. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-57/2 
13 февруари 1995 година Пратседатл на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски,с.р. 
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197 
Врз основа на член 252 од Законот за предучилишни) 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 40/91) и член 46, став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 13 
февруари 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РО ЦОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - С. КОСЕЛ, 

ОХРИД 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на РО 
ЦОУ „Гоце Делчев“ - с. Косел, Охрид, со која за инди-
видуален работоводен орган на Училиштето е имену-
ван ИЛИЈА СУГАРЕСКИ, наставник по руски јазик. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-57/3 
13 февруари 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ВОДОСТОПАНСКОТО ПРЕТПРИЈА-

ТИЕ „ПОВАРДАРЈЕ" - ГЕВГЕЛИЈА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Работничкиот совет на Водосто-
панското претпријатие „Повардарје" - Гевгелија, со 
која за индивидуален работоводен орган на Претприја-
тието е именуван ПЕТАР РИЗОВ, дипл. правник, досе-
гашен индивидуален работоводен орган на ова Прет-
пријатие. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-63/3-94 „ 
13 февруари 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

198 
Врз основа на член 252 од Законот за насочено обра-

зование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/ 
88,12/89,18/89, 29/89,12/90,11/91 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 40/91) и член 46, став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 13 
февруари 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА СПЕЦИЈАЛНО 
СРЕДНО НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИ-

ТАНИЕ „ИСКРА“ - ШТИП 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работниците на Цента-
рот за специјално средно насочено образование и во-
спитание „Искра“ - Штип, со која за индивидуален ра-
ботоводен орган на Центарот е именуван ЉУПЧО ГЕ-
ОРГИЕВСКИ, професор по педагогија, досегашен ин-
дивидуален работоводен орган на Центарот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-58/3 
13 февруари 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

199 
Врз основа на член 163 од Законот за водите 

(„Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 37/87, 51/88, 20/90, 
23/90, 24/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 83/92) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија на седницата одржана на 13 февруари 1995 го-
дина, донесе 

200 
Врз основа на член 163 од Законот за водите 

(„Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 37/87, 51/88, 20/90, 
23/90, 24/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 83/92) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија на седницата одржана на 13.11.1995 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ВРО ,ВОДОСТОПАНСТВО - ЦРН 

ДРИМ“ - СТРУГА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Работничкиот совет на Водосто-
панската работна организација „Водостопанство - Црн 
Дрим“ - Струга, со која за индивидуален работоводен 
орган на Организацијата е именуван ЃОКО ПОПО-
СКИ, дипл. град. инженер, досегашен индивидуален 
работоводен орган на оваа организација. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-63/4-94 „ 
13 февруари 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

201 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на РМ“ бр. 40/90 и 63/94) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 13 февруари 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРЕН ИНСПЕКТОР ЗА 
ГРАНИЧЕН ПРЕМИН - НОВО СЕЛО - СТРУ-

МИЦА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност СУЗАНА МИТРЕВА, доктор на медицина да 
биде назначена за републички санитарен инспектор за 
увоз на стока и превоз на патници во Меѓународниот 
сообраќај за граничен премин Ново Село - Струмица. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-115/3 
13 февруари 1995 година Претседател на Владата н,а 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

202 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на РМ“ бр. 40/90 и 63/94) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 13 февруари 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРЕН ИНСПЕКТОР ЗА 

ГРАНИЧЕН ПРЕМИН - ДЕЛЧЕВО 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност ЉУПЧО ЃОРЃИЕВСКИ, доктор на медицина, да 
биде назначен за републички санитарен инспектор за 
увоз на стока и превоз на патници во меѓународниот 
сообраќај, за граничен премин - Делчево. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-254/2 
13 февруари 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр. 
6/81, 40/87, 17/91, 38/91 и 12/93), Министерот за труд и 
социјална политика, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА, 
УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО 

НА ДОДАТОЦИТЕ НА ДЕЦА 
Член 1 

Во Правилникот за утврдување на висината, усло-
вите и начинот на остваруваното на додатоците на деца 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/92, 78/92, 11/93, 65/93, 
20/94 и 68/94), во членот 3 зборовите „општествената 
заедница“ се заменуваат со зборот „Републиката“. 

Во истиот член зборот „бесплатно“ се брише и се 
заменува со зборовите „или делумно“. 

Член 2 
Во членот 7 став 2 зборовите после зборот „студен-

тот“ се бришат, а место нив се додаваат зборовите „кој 
редовно ги запишува семестрите". 

Во членот 7 ставот 3 се брише. 
Член 3 

Во членот 10 после став 2, се додава нов став 3 кој 
гласи: 

„Децата од став 1 и 2 на овој член, додаток на деца 
можат да користат до навршени 26 години од животот“. 

Член 4 
Во членовите 11 и 12 зборовите „претходната годи-

на“ се заменуваат со зборовите „изминатите три месеци 
пред поднесување на барањето“. 

Член 5 
Во членот 12 после ставот 1 се додава нов став 2 кој 

гласи: 

„Под примања на семејството односно домаќин-
ството при утврдувано на правото на додаток на деца се 
сметаат примањата (плата) остварени во претходните 
три месеци пред поднесување на барањето“. 

Ставот 2 станува став три во кои точките 2, 3 и 4 се 
бришат, а точките 5 и 6 стануваат точки 2 и 3. 

Член 6 
Членот 14 се менува и гласи: 
„Просечниот месечен приход по член на семеј-

ството, односно домаќинството се пресметува така што 
приходите и примањата се сведуваат на месечен приход 
и месечни примања по член на семејството односно 
домаќинството“. 

Член 7 
Членот 15 се брише. 

Член 8 
Членот 18 се менува и гласи: 
„Членови на семејството односно домаќинството 

кои не се земаат во поделба на приходите се оние на кои 
Републиката им обезбедила целосно издржување, кои 
се наоѓаат на отслужуваме на воен рок, престојуваат во 
странство или се наоѓаат на издржувано на казна за-
твор“. 

Член 9 
Во членовите 21 и 22 бројот „1994" се заменува со 

„1995". 
Член 10 

Во членот 26 став 2 после зборот „поднесува“ се 
додава зборот „лично“. 

Член 11 
Во член 27 се додаваат 2 нови става кои гласат: 
„Подносителот на барањето на додаток на деца под-

несува докази за примањата и приходите“. 
„Ако подносителот на барањето достави доказ дека 

не примил плата во последните три месеци, надлежниот 
орган на управата прибавува доказ за висината на пла-
тата што му припаѓа по решение или договор за рабо-
та“. 

Член 12 
Во членот 29 по ставот 1, се додава на став 2, кој 

гласи: 
„Промената во имотната и семејната положба, вли-

јае на правото на додаток на деца, од првиот ден на 
наредниот месец од настанување на промената“.. 

Ставот 2 станува став 3. 
Член 13. 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на РМ“. 

Број 11-4770/6 
3 февруари 1995 година 

С к о п ј е 
Министер 

за труд и социјална политика, 
Илјаз Сабриу, с.р. 

204 
Врз основа на член 80 став 4 од законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се прогласува и става во сила катстарскиот операт 
на недвижностите за катастарската општина Чифлик 
во вкупна површина од 737 ха, 53,ари, 06; м?; 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 01.03.1995 година. 
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Од денот на применувањето на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. 

Бр.10-356/1 Зам- Директор, 
20 февруари 1995 Витомир Николоски, с.р. 

Скопје 

205 
Врз основа на член 80 став 4 од законот за пример, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 

на недвижностите за катастарската општина Очипале, 
во вкупна површина од 672 ха, 33 ари, 45 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 01.03.1995 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. 

Бр. 10-357/1 Зам- Директор, 
20 февруари 1995 година Витомир Николоски, с.р. 

Скопје 

206 . 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, 

катастар и запишувано на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 

на недвижностите за Катастарската општина Старо На-
горичане, во вкупна површина од 1490 ха, 50 ари, 40 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 01.03.1995 година. 

Од денот на применувањето на Катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. 

Бр. 10-367/1 
21 февруари 1995 година Зам директор, 

Скопје Витомир Николоски, с.р. 

207 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 
на недвижностите за Катастарската општина Ново 
Село, во вкупна површина од 533 ха, 10 ари, 16 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 01.03.1995 година. 

Од денот на применувањето на Катастарскиот ове-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. 

Брл10-в95/1 
21 февруари 1995 година Зам дирактор, 

Скопје Витомир Николоски, с.р. 

208 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на СРМ“ бр, 27 од 01.07.1986 година), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 
на недвижностите за Катастарската општина Журче, во 
вкупна површина од 2269 ха, 54 ари, 55 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 01.03.1995 година. 

Од денот на применувањето на Катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. 

Бр. 10-396/1 
21 февруари 1995 година З а м- Директор, 

Скопје Витомир Николоски , с.р. 
209 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
71 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 1 фе-
вруари 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 1,5,9,41,53,71,72, 
77, 78, 82, 91, 93, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 113, 131, 
134,135,140,150,151,152,154 и членовите од 164 до 176 
од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ бр. 6/ 
81, 13/82, 37/87, 51/88, 20/90, 23/90, 24/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 83/92), во делот 
што се однесува на основаното, надлежностите и функ-
ционирањето на самоуправните интересни заедници за 
водостопанство. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијатива на Ефтим Манев од Радовиш и Месната заед-
ница „Папино" од село Јаргулица - Радовиш, со реше-
ние У. бр. 151/93 од 13 Јули 1994 година, поведе по-
стапка за оценувано уставноста на одредбите од Зако-
нот означени во точката 1 од оваа одлука затоа што се 
постави прашањето за нивната уставност. 

4. Судот на седницата утврди дека со Законот за 
водите се уредуваат основните општествено-економски 
односи во водостопанството, употребата и користе-
њето на водите, заштитата на водотеците и езерата, 
заштита на водите од загадување, заштита и одбрана од 
штетните дејства на водите, изградбата и одржувањето 
на водостопанските и други објекти и постројки, пра-
вата и должностите на организациите на здружен труд 
што вршат водостопанска дејност и инспекцискиот над-
зор и се утврдува обврска за основање на самоуправни 
интересни заедници за водостопанство, начелата за 
нивната организација и за односите меѓу нив, како и 
обврската за плаќање придонес. 

Судот, исто така, утврди дека одредбите од Законот 
што се однесуваат на самоуправното интересно органи-
зирање во водостопанството произлегуваат од пора-
нешниот уставен поредок, во кој самоуправувањето, а 
во тие рамки и самоуправното интересно организирање 
беше една од основите н!а општественото уредување. 

5. Уставот на Република Македонија го напушти 
концепттот на самоуправното интересно организирање 
и пропиша други основи на општественото уредување 

Основа на новите односи во економскиот систем прет-
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ставуба сопственоста и слободата на пазарот и претпри-
емништвото. Според тоа, и односите меѓу корисниците 
на вода и организациите кои стопанисуваат со водите 
треба да се уредат на поинаков начин, а не врз основа 
на самоуправно организирање. 

Со оглед на тоа што самоуправното интересно орга-
низирање во водостопанството нема основа во Уставот 
на Република Македонија, Судот оцени дека одредбите 
од Законот означени во точката 1 од оваа одлука што 
се однесуваат на основањето, надлежностите и функци-
онирањето на самоуправните интересни заедници за во-
достопанство не се во согласност со Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Ова решние Судот, го донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр. 151/93 
1 февруари 1995 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Јован Проевска, с.р. 

210 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 70/92), на седницата одржана на 8 февруари 1995 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА став 2 и 4 на член 6 од Законот за 
изменувана на Законот за;заштита и користење на зем-
јоделско земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 28/91), во деловите кои гласат „од став 1 
на овој член“ и „на подрачјето на катастарската општи-
на“. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Реше-
ние У. бр. 206/94 од 21 декември 1994 година, по соп-
ствена иницијатива, поведе постапка за оценување 
уставноста на одредбите од законот означен во точката 
1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за 
нивната согласност со Уставот на Република Македо-
нија. 

4. Судот на седницата утврди дека во став 1 на член 6 
од означениот закон беше предвидено сопственикот кој 
има намера да го отуѓи земјоделското земјиште е дол-
жен да го понуди на граѓанин или правно лице од по-
драчјето на катастарската општина во која се наоѓа 
земјиштето што се отуѓува по продажна цена во момен-
тот на продажбата во таа катастарска општина. Судот, 
исто така, утврди дека со своја Одлука У. бр. 31/93 од 25 
октомври 1994 година, го укинал став 1 на член 6 од 
Законот, од причини што оцени дека со оваа одредба е 
востановена обврска сопственикот на земјоделското 
земјиште да може да го продаде само на граѓанин или 
правно лице од подрачјето на катастарската општина 
каде што се наоѓа земјиштето, која норма не упатува на 
земјиштето, туку на субјектите - купувачи на земјиш-
тето, поради што оцени дека ваквата обврска не може 
да се смета како мерка за заштита и рационално кори-
стена на земјоделското земјиште и дека со неа се соз-

дава нееднаквост на граѓаните од другите катастарски 
'општини кои имаат во сопственост земјоделско зем-

јиште што се граничи со земјиштето што се отуѓува. 

Судот утврди дека во став 2 на член 6 од Законот е 
предвидено „сопственикот „од став на овој член“ е дол-
жен со препорачано писмо или со подавка преку судот 
од општа надлежност да му го понуди земјоделското 
земјиште за продажба првенствено на граѓанин или 
правно лице и сопственик на земјиштето или на граѓа-
нин или правно лице чие земјиште се граничи со пону-
дената катастарска парцела“, а во став 4 е предвидено 
„доколку“ на подрачјето на катастарската општина 
нема заинтересиран граѓанин или правно лице за купу-
вање на понуденото земјиште, истото го купува Репу-
бликата по продажна цена во моментот на продажбата 
во таа катастарска општина. Со оглед на тоа што став 2 
на означениот член од Законот се повикува на укина-
тиот став 1, а во став 4 и натаму се употребува терминот 
„на подрачјето на катастарската општина“ може да соз-
дава обврска земјиштето и натаму да се продава само на 
граѓани од истата катастарска општина, односно зако-
нот и натаму да се толкува и применува со наведеното 
ограничување за граѓаните од другите катастарски 
општини, поради што Судот оцени дека со означените 
одредби од став 2 и 4 на член 6 од Законот се создава 
нееднаквост на граѓаните од другите катастарски опш-
тини кои имаат во сопственост земјоделско земјиште 
кое се граничи со земјиштето што се отуѓува, и дека 
овие одредби од Законот не се во согласност со члено-
вите 9,30,55 и 56 од Уставот на Република Македонија. 

5. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 206/94 Претседател 
8 февруари 1995 година л

 н а Уставниот суд 
Скопје н а Република Македонија, 

д-р Јован Проевски с.р, 

211 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 112 од Уставот на Република Македонија и член 
70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 1 февру-
ари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членот 48, членот 50 став 2, 
членот 55 - зборовите „и по претходно мислење на 
Советот“ и членовите 56, 57, 58, 59, 61, 62 и 63 од 
Законот за игри на среќа и забавни игри на автомати 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/89, 
26/87, 51/88, 36/89 и 4/93). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со реше-
ние У. бр. 248/93 од 16 ноември 1994 година, поведе 
постапка за оценување уставноста на законските 
одредби означени во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што се постави прашањето за нивната согласност со 
Уставот. 

4. На седницата Судот утврди дека со член 48 од 
Законот за игри на среќа е утврдена положбата на 
Советот на Лотарија на Македонија како орган преку 
кој се остварува посебниот општествен интерес во 
вршењето на дејноста организирање на игри на среќа. 
Со член 50 став 2 е предвидено Собранието на Репу-
блика Македонија да дава согласност на одредбите од 
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Статутот на Лотарија на Македонија кои се однесуваат 
на Советот. Со членот 55 е утврдена обврска за Лота-
рија на Македонија склучувањето договори со странски 
лица за заеднички вложувања да го врши по претходно 
мислење на Советот. Со членовите 56, 57, 58 и 59 е 
утврдена надлежноста на Советот, неговиот состав, 
мандатот на неговите членови и неговата организација. 
Со членовите 61, 62 и 63 од Законот е определено дека 
Советот на Лотарија на Македонија врши распределба 
на нејзините приходи и е утврден начинот на распредел-
бата, намената и корисниците на одделните ставки во 
таа распределба. 

5. Со член 55 став 1 од Уставот на Република Маке-
донија се гарантира слободата на пазарот и претприем-
ништвото, а според спав 2, Републиката обезбедува ед-
наква правна положба на сите субјекти на пазарот и 
презема мерки против монополската положба и моно-
полското однесување на пазарот. Според став 3 слобо-
дата на пазарот и претприемништвото може да се огра-
ничи со закон единствено заради одбраната на Републи-
ката, зачувувавте на природната и животната средина 
или на здравјето на луѓето. 

Од наведените уставни одредби произлегува принци-
пот според кој претпријатијата и другите субјекти на 
пазарот се рамноправни во вршењето на дејноста и во 
стекнувањето на доход. Според мислењето на Судот 
овој принцип претставува уставна пречка при закон-
ското уредување на условит,е за вршење на тие дејности 
да се утврдува различна положба на одделни субјекти 
во вршењето на една иста дејност. Во рамките на уреду-
вањето на условите за вршење на тие дејности, во за-
висност од нивните специфичности, со закон можат да 
се утврдуваат и посебни услови, како и специфична 
положба на нивните носители, но тие мора еднакво да 
се однесуваат на сите субјекти кои ја вршат соодветната 
дејност, а не само на одделни од нив. 

Судот оцени дека оспорените законски одредби 
претставуваат посебно регулирање на положбата на 
Лотарија на Македонија, која во сите аспекти се разли-
кува од положбата на другите носители на дејноста 
организирање игри на среќа и забавни игри на автомати 
и тоа: во утврдувањето дека дејноста на Лотарија на 
Македонија е од посебен општествен интерес, во утвр-
дувањето на начинот на распределбата на нејзините 
приходи и т.и. Со тоа, според оценката на Судот, се 
создава нормативна основа за нееднаква правна по-
ложба на субјектите на пазарот во вршењето на една 
иста дејност, што не е во согласност со член 55 став 2 од 
Уставот на Република Македонија. 

Поради тоа, Судот одлучи како во точката 1 од оваа 
одлука. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Та-
левски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 248/93 
1 февруари 1995 година Претседател 

Скопје н а Уставниот суд 
на Република Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. 

212 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО од Уставот на Република Македонија и член 
71 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ ,бр. 70/92), на седницата одржана на 29 
декември 1994 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. ,СЕ-.УКИНУВА член 35 од Законот за пода; до 

населението, домаќинствата, становите и земјодел-

ските стопанства во Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 25/4). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијативата на Тодор Петров - независен пратеник и 
Димитроски Радослав од Прилеп, поведе постапка за 
оценување уставноста на одредбата од член 35 од зако-
нот означен во точката 1 од ова решение, затоа што 
воведувал на територијата на целата држава да се упо-
требуваат јазиците и писмата на националностите, а не 
само во единиците на локалната самоуправа, каде што 
како мнозинство односно занчителен број живеат при-
падниците на националностите, поради што се постави 
прашањето за неговата согласност со Уставот на Репу-
блика Македонија. 

4. На седницата Судот утврди дека согласно член 35 
став 1 од Законот, испитувачот е должен да ги инфор-
мира лицата кои се попишуваат дека имаат право на 
слободно избирање за попишување на службен маке-
донски јазик или на јазикот на националноста на која 
лицето и припаѓа (албански^ турски, влашки, ромски 
или српски јазик). Согласно!ставот 2 на овој чл^н од 
Законот, во случај каде штотгополнувањето се спрове-
дува на еден од јазиците на националностите, двојазич-
ните обрасци се пополнуваат на јазикот по избор на 
лицето кое се попишува. Согласно ставот 3 во делот на 
обрасците во кој се врши испишувањето на еден од 
јазиците на националностите името, презимето, името 
на Местото, општината и адресата на живеење и нази-
вите на населените места и државите треба да бидат 
пополнети и на службен македонски јазик и неговото 
кирилско писмо согласно со документите во член 38 на 
овој закон. Согласно став 4 пописните обрасци за попи-
шувње на еден од јазиците на националностите ќе бидат 
отпечатени двојазично (на службен македонски јазик и 
неговото кирилско писмо и на еден од јазиците на наци-
оналностите). 

5. Согласно ставот 1 на член 7 од Уставот, во Репу-
блика Македонија службен јазик е македонскиот јазик 
и неговото кирилско писмо. 

Ставот 2 на овој член од Уставот предвидува во 
единиците на локалната самоуправа во кои како мно-
зинство живеат припадници на националностите, во 
службена употреба, покрај македонскиот јазик и ки-
рилското писмо, да бидат и јазикот и писмото на наци-
оналностите на начин утврден со закон. 

Во ставот 3 на овој член од Уставот е предвидено 
дека во единиците на локалната самоуправа во кои како 
значителен број живеат припадниците на национално-
стите, во службена употреба покрај македонскиот јазик 
на кирилско писмо, да бидат и јазикот и писмото на-

,националностите, под услови и на начин утврдени со 
закон. 

Од наведните уставни одредби произлегува дека 
Уставот прави разлика меѓу „службен јазик“ и како 
таков го предвидува македонскиот јазик и неговото ки-
рилско писмо на целата територија на Република Маке-
донија и „службена употреба на јазикот“ при што пред-
видува кога припадниците на националностите живеат 
како мнозинство во единиците на локалната самоу-
права, службената употреба на нивниот јазик и писмо 
да се уредува на начин утврден со закон, а кога тие 
претставуваат значителен број, службената употреба 
на нивниот јазик, покрај македонскиот јазик и кирил-
ско писмо, да се уредува: не само на начин туку и под 
услови утврдени со закон. 

Според тоа, од Уставот произлегува дека на целата 
територија на Република Македонија, покрај македон-
скиот јазик и неговото кирилско писмо, не може да се 
применува и јазикот на националностите поради што 
оцени дека пополнувањето на пописниот лист на еден 
од јазиците на националностите не треба да се гледа 
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како давање можност за остварување на правото на 
националностите на употреба на својот јазик, туку од 
аспект на создавање на еден државен акт, кој мора да 
биде пополнет на службен македонски јазик и неговото 
кирилско писмо. 

Имајќи го предвид изнесеното, Судот оцени дека од 
содржината на членот 35 од Законот произлегува дека 
припадниците на националностите имаат право на 
службена употреба на својот јазик на целата територија 
на Република Македонија, а не само во единиците на 
локалната самоуправа каде живеат како мнозинствен 
односно значителен број, на начин, односно под услови 
и на начин определени со закон, како што е предвидено 
во ставовите 2 и 3 на членот 7 од Уставот, поради што 
утврди дека овој член од Законот е несогласен со Уста-
вот на Република Македонија. 

в, Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Јован 
Проевски и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крле-
ски, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. 

У. бр. 100/94 
25 јануари 1995 година „ Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Јован Проевска, с.р. 

213 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Макеоднија" 
бр. 70/92), на седницата одржана на 28 декември 1994 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 195 став 2 и 3, член 196, член 
197 став 2, во делот што гласи: „Ако постапката се води 
за кривично дело за кое може да се изрече казна затвор 
над пет години или потешка казна, советот на Репу-
бличкиот односно на покраинскиот врховен суд може 
од важни причини да го продолжи притворот најмногу 
за уште три месеци“, член 199, член 210 и член 214 став 
2 од Законот за кривичната постапка („Службен лист 
на СФРЈ“ бр. 4/77,14/85, 74/87, 57/89 и 3/90). -

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија^. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод 
Поднесена иницијатива од ВМРО - Демократска пар-
тија за македонско национално единство и по сопствена 
иницијатива, со решение У. бр. 156/93 од 30 март 1994 
година, поведе постапка за оценување уставноста на 
одредбите од законот означени во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што се постави прашањето за нивната 
согласност со Уставот јна Република Македонија. 

4. На седницата Судот утврди дека со одредбите на 
член 195 став 2 и 3, член 196, член 197 став 2, во делот 
што се однесува на овластувањето на Врховниот суд на 
Република Македонија, од важни причини, да го про-
должи притворот најмногу за уште три месеци, ако 
постапката се води за кривично дело за кое може да се 
изрече казна затвор на пет години или потешка казна и 
ставот 3 на овој член и член 199 од Законот за кривична 
постапка, кој согласно член 5 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Република Македонија, се 
применува како републички закон, му се дава овласту-
в а а на органот за внатрешни работи да лишува од 

слобода лице за кое постои, основано сомнение дека 
извршило Кривично дело повеќе од 24 часа и да нареди 

притвор пред подигнување на обвинение и се пропи-
шува притворот да може да трае подолго од 90 дена. 

Според ставот 1 на член 12 од Уставот на Република 
Македонија, слободата на човекот е неприкоснована. 
Согласно ставот 2 никому не може да му биде ограни-
чена слободата, освен со одлука на судот и во случаи и 
во постапка утврдена со закон. 

Според ставот 4 лицето лишено од слобода мора 
веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од моментот на 
лишување од слобода, да биде изведено пред суд, кој 
без одлагање ќе одлучи за законитоста на лишувањето 
од слобода, а според ставот 5 притворот може да трае, 
по одлука на суд, најдолго 90 дена од денот на притвору-
вањето. 

Од наведената уставна одредба произлегува дека 
прогласувајќи ја неприкосновеноста на слободата на 
човекот како негово основно право Уставот истовре-
мено ги утврдува основите, условите и начинот на неј-
зиното ограничување. 

Посебен вид на гаранција претставува ограничува-
њето на времетраењето на лишувањето од слобода на 
24 часа, како и на приговорот од 90 дена. 

Со оглед на тоа што со оспорените одредби од зако-
нот лишувањето од слобода може да трае повеќе од 24 
часа, а притворот повеќе од 90 дена од притворувањето 
и со оглед на тоа што притвор може да наредат и орга-
ните за внатрешни работи, Судот оцени дека не се во 
согласност со член 12 од Уставот. 

5. Според член 210 од Законот, овластените служ-
бени лица на орган за внатрешни работи можат и без 
наредба да влезат во туѓ стан и други простории и по 
потреба да извршат претресување, ако држателот на 
станот го сака тоа, ако некој вика за помош, ако во 
станот или друга просторија се наоѓа лице што по на-
редба од надлежниот државен орган треба да се при-
твори или присилно да се доведе или што тука се засол-
нило од гонењето, или ако е очигледно дека поинаку не 
би можело да се обезбедат докази. 

Овластените службени лица на орган на внатрешни 
работи можат без наредба за претресување и без прису-
ство на сведоци да извршат претресување на лица и при 
извршувањето на решението за приведување или лишу-
вање од слобода, ако постои сомневање дека тоа лице 
поседува оружје или орудие за напад или ако постои 
сомневање дека ќе ги отфрли, скрие или уништи пред-
метите што треба од него да се одземат како доказ во 
кривичната постапка. 

Кога овластените службени лица на орган за вна-
трешни работи ќе извршат претресување без наредба 
за претресува !тие се должни веднаш да му поднесат 
извештај на истражниот судија, а ако се уште не се води 
постпака - на надлежниот јавен обвинител. 

Според член 26 од Уставот на Република Македо-
нија се гарантира неповредливоста на домот. Правото 
на неповредливоста на "Домот може да биде ограничено 
единствено сб судска одлука кога е во пршање откри-
вање или спречување на кривични дела или заштита на 
здравјето на луѓето. 

Поаѓајќи од значењето на домот како услов за живе-
ење и работа на човекот, неповредливоста на домот 
Уставот ја гарантира на начин што таа неповредливост 
може да биде ограничена само со одлука на суд и кога 
се во прашање откривање и спречување на кривични 
дела или заштита на здравјето на луѓето. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член 210 од 
Законот е дадена можност за органот за внатрешни 
работи без судска одлука да ја наруши неповредливоста 
на домот, Судот оцени дека не е во согласност со член 
26 од Уставот. 

6. Според оспорениот член 214 од Законот, јавниот 
обвинител може да наредува задржување на пратки, без 
одлука на истражниот судија до 3 дена. 
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Со став 1 на член 17 од Уставот се гарантира слобо-
дата и тајноста на писмата и на сите други облици на 
општење, а според ставот 2 на оваа уставна одредба, 
само врз основа на одлука на судот може да се отстапи 
од начелото на неповредливост на тајноста на писмата, 
ако е тоа неопходно за водење на кривична постапка 
или тоа го бараат интересите на одбраната на Републи-
ката. 

Од наведената уставна одредба произлегува дека со 
Уставот децидно се определени случаите и условите за 
отстапување од уставната гаранција за слободата и тај-
носта на писмата. Со оглед на тоа што со оспорената 
законска одредба се предвидува можност, покрај судот 
и јавниот обвинител да нареди задржување на пратки 
што се упатени до обвинетиот или што тој ги упатува, 
Судот оцени дека оваа одредба не е во согласност со 
член 17 од Уставот. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим. Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 156/93 
28 декември 1994 година Претседател 

Скопје' на Уставниот суд 
на Република Македонија, 

д-р Јован Проевски,с.р. 

214 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
71 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 1 фе-
вруари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Заклучокот за прифаќање на ин-
формацијата за трошоци и проблеми во врска со град-
ското осветление во Општина Битола („Службен вес-
ник на Општина Битола“ бр. 7/92). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијативата на Вангел Неделковски и Луке Китановски 
од Битола, поведе постапка за оценување уставноста и 
законитоста на заклучокот означен во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што со него Општината воведувала 
јавна давачка за подмирување на трошоците во врска со 
уличното осветление, поради што се постави праша-
њето за неговата согласност со Устав и со закон. 
, 4. На седницата Судот утврди дека со оспорениот 

заклучок се предвидува зголемувањето на цената на 
уличното осветлување, што го плаќаат граѓаните, да се 
врши според покачувањето на цената на потрошената 
електрична енергија. 

5. Според член 33 од Уставот, секој е должен да 
плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во 
намирувањето на јавните расходи утврдени со закон. 

Согласно член 68 став 1 анлинеја 3 од Уставот, Со-
бранието на Република Македонија ги утврдува јавните 
давачки, а според член 114 став 4 од Уставот, општи-
ните се финансираат од сопствени извори на приходи 
определени со закон и со средства од Републиката. 

Според член 5 од Законот за буџетите („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.79/93), приходите 
на единиците на локалната самоуправа се обезбедуваат 
од данокот на имот, данок на наследство и подарок, 
данок на промет на недвижности и права, од комунални 

такси, од дополнителни приходи од Буџетот на Репу-
бликата во согласност со посебен закон, од приходи од 
даноци примени од земјата и ;ртранство, од други при-
ходи отстапени од буџетите на единиците на локалната 
самоуправа по разни основи во согласност со закон, 
како и од приходите по основ на земање на заеми од 
Буџетот на Републиката со кои се финансира буџет-
скиот дефицит. 

Од изнесените уставни и законски одредби произле-
гува дека општината не е овластена да воведува даноци 
и други јавни давачки за финансирање на јавните по-
треби, ниту да ја определува нивната висина. 

Со оглед на тоа што со бспорениот заклучок се 
воведува плаќање на наменски денар за покривање на 
трошоците во врска со уличното осветление и висината 
на оваа давачка се условува со покачувањето на цената 
на електричната енергија, Судот оцени дека општината 
со донесувањето на овој заклучок из,легува надвор од 
доменот на своите уставни и законски овластувања, 
поради што одлучи како во точката 1 на оваа одлука. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, ?Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-
р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр. 109/93 
1 февруари 1995 година , Претседател 

С к о п ј е на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Јован Проевски, с.р. 

. По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Решението за именување 
на претседател, членови и секретар и нивни заменици 
на Комисијата за условен отпуст, се потпаднала 
грешка поради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР И НИВНИ ЗАМЕ-
НИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА УСЛОВЕН ОТПУСТ 

Во точка 2, наместо „Исмаил Исмаили“, треба да 
стои „Исмаил Лимани, судија на Општинскиот суд во 
Куманово“. 

Бр. 23 - 2004/1 Од Владата на 
15 февруари 1995 година Република Македонија 

Скопје 

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 
2 

Врз основа на член 32 од Уставот на Република 
Македонија, член 89 од Законот за работни односи на 
РМ („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93) и член 3 од Општиот 
колективен договор за стопанство на РМ („Сл. весник 
на РМ“ бр. 29/94), Синдикатот на работниците од хеми-
ската индустрија и неметали на Македонија и Одборот 
на работодавците на Здружението на рудниците и инду-
стријата на неметали при Стопанската комора на Маке-
донија, склучуваат 

К О Л Е К Т И В Е Н ДОГОВОР 
ЗА РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА НА НЕМЕТАЛИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој колективен договор се уредуваат, односно 
доведуваат во согласност со Законот и други прописи ' 
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и Општиот колективен договор, правата, обврските и 
одговорностите на работниците од работен однос како 
и обемот и начинот на остварување на правата и обвр-
ските и други прашања од интерес за работниците и 
работодавачите во рудниците и индустријата на неме-
тали, како и начинот и постапката за решавање на 
меѓусебните спорови. 

Член 2 
Колективниот договор се применува непосредно и е 

задолжителен за сите работници и работодавачи во чие 
име е склучен од следните стопански гранки и група-
ции: 

011100 производство на неметали 
011200 преработка на неметали 
011210 производство на стакло 
011220 производство на огнеотпорни материјали 
011230 производство на порцелан и керамика 
011290 останата преработка на неметали 
010500 геолошки истражуван,а 
- сите останати претпријатија (без оглед на стати-

стичката номенклатура) на кои основната дејност не им 
е производство или преработка на неметали, но кои се 
1во состав на претпријатија или повисоки облици на 
здружување чија претежна дејност е производство и 
преработка на неметали; 

- сите претпријатија од претходните алинеи без 
оглед на видот на сопственост; 

- сите работници вработени во дејностите наведени 
во претходните алинеи, како и за учениците и студен-
тите на производна работа, односно работна пракса; , 

-сите работници кои ќе пристапат на Синдикатот на 
хемија и неметали на Македонија. 

За работоводните органи и раф)тниците со посебно 
овластување и одговорности утврдени во Статутот или 
друг акт на претпријатието, не важи делот од Колек-
тивниот договор со кој се регулира платата, а остана-
тите одредби од Колективниот договор важат, ако тоа 
не е утврдено со посебен договор. 

Член 3 
Под работодавец во смисла на овој Договор се по-

дразбира претпријатие и друго домашно и странско 
правно и физичко лице кое врши стопанска дејност, во 
согласност со член 2 од овој Договор и вработува ра-
ботници. 

Законски застапник на претпријатието е работовод-
ниот орган (генерален директор, претседател, дирек-
тор или друг орган регулиран во Статутот на претприја-
тието). Член 4 

Со овој Договор не можат да се утврдат помали 
права и обврски од утврдените со Законот и Општиот 
колективен договор за стопанство на Република Маке-
донија. 

Со Колективниот договор на ниво на претпријати-
ето не можат да се утврдат помали права и обврски од 
утврдените со Законот, Општиот колективен договор 
за стопанство на РМ и овој Договор. 

Член 5 
Врз основа на овој Колективен договор, претприја-

тијата кои имаат сложени форми на организирање и 
претпријатијата оснивачи на друштва со ограничена од-
говорност од различни дејности склучуваат Колективен 
договор во рамките на претпријатието (сложено прет-
пријатие, претпријатие оснивач) во кој поедини пра-
шања подетално ги регулираат. 

II. УСЛОВИ ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН 
ОДНОС 

1. Засновање на работен однос 
Член 6 

Работен однос може да заснова секое лице кое по-
крај општото условиутврдените Закон ги исполнува и , 

посебните услови за извршување на соодветните ра-
боти и работни задачи утврдени со Закон, Општиот 
колективен договор за стопанство и овој Договор. 

Работен однос се заснова за време чие траење одна-
пред не е определено (работен однос на неопределено 
време и работен однос на определено време). 

Член 7 
Работен однос се заснова со склучување на договор 

за работа помеѓу работникот и претпријатието. 
Работникот може да стапи на работа по конечноста 

на Одлуката за избор, освен ако со истата не е поинаку 
определено. 

Договор за работа во смисла на овој член склучува и 
работник кој засновал работен однос и пред донесува-
њето на Законот за работни односи, при што договорот 
треба да се однесува за работното место и условите под 
кои работи. 

2. Посебни услови за засновање работен однос 

Член 8 
Како посебни услови кои се потребни за извршу-

вање на работите на работното место и за засновање 
работен однос можат да се предвидат: 

- степен и вид на стручна подготовка; 
- посебни знаења и способности за извршување со-

одветни работи; 
- работно искуство; 
- посебна здравствена состојба; 
- посебни психофизички и физички способности; 
- проверка на способностите за вршење на работите 

на работното место; 
- положен посебен стручен испит и 
- други посебни услови утврдени со Колективниот 

договор на ниво на претпријатие. 

Член 9 
Со претходното проверување на способноста, кога е 

тоа утврдено како посебен услов за засновање на рабо-
тен однос со Колективниот договор на ниво на претпри-
јатието, се оценува способноста на работникот (стекна-
тата пракса и умешноста на работите и задачите) и се 
утврдува дали работникот ги задоволува барањата за 
вршење на работите за кои се пријавил. 

Претходното проверување на способностите се 
врши само за кандидатите кои ги исполнуваат условите 
на огласот на начин и во постапка утврдени со Колек-
тивниот договор на ниво на претпријатието. 

Претходно проверување на способностите не се 
врши при засновање на работен однос со приправник и 
работник без квалификации. 

Член 10 

На работните места за кои со Колективниот договор 
на ниво на претпријатието како посебен услов е утвр-
дена пробната работа, работниците се должни да поми-
нат на пробна работа толку време колку е предвидено 
со Договорот, а најдолго 6 месеци. 

Траењето на пробната работа согласно Колектив-
ниот договор на ниво на претпријатието ќе се определи 
во Договорот за работа што работоводниот орган, од-
носно друг работник овластен од него, ќе го склучи со 
работникот. 

Одредбите за пробна работа не се применуваат на 
работниците со посебни овластувања и одговорности, 
на приправниците, на работниците кои работеле или 
работат во претпријатието, на работници кои се презе-
мени од друго претпријатие. 

Пробната работа се спроведува на начин и во по-
стапка утврдени со Колективниот договор на ниво на 

претпријатието. 
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Член 11 
Староста и долот се утврдуваат како посебен услов 

за заснована на работен однос на соодветни работни 
места само во случај кога тоа е така определено со 
Закон и Колективниот договор на ниво на претпријати-
ето. 

3. Начин на засновање на работен однос 

Член 12 
Работниот однос може да се заснова по пат на оглас 

и преземање работник од друго претпријатие согласно 
Законот. 

Член 13 
Во огласот за слободно работно место, покрај опш-

тите услови, потребно е да се наведат: 
- посебните услови за засновање на работниот однос 

утврдени со Законот, овој Договор и Колективниот 
договор на ниво на претпријатието; 

- должината на траењето на пробната работа, од-
носно дека ќе се врши претходно проверување на спо-
собноста на пријавените кандидати за вршење на рабо-
тите на огласеното работно место, ако за тоа место се 
предвидува пробна работа, односно претходно проверу-
вана на способности. 

Член 14 
Вработувана во друго претпријатие без огласување 

на работното место, со преземање и склучување дого-
вор за работа на работно место кое одговара на струч-
ната подготовка, односно квалификации на работникот 
се врши само во случај кога на работникот му преста-
нува работниот однос во претпријатието врз основа на 
изготвена програма за економски, технолошки, струк-
турални или слични промени. 

4. Утврдување на потребата од работници 

Член 15 
Одлука за потребата за засновање работен однос 

донесува органот определен во Колективниот договор 
на ниво на претпријатието. 

5. Органи за избор 

Член 16 
Избор од кандидатите пријавени на оглас за прием 

на работа врши работоводниот орган, односно органот 
определен во Колективниот договор на ниво на прет-
пријатието, во постапка утврдена со Колективниот до-
говор на претпријатието. 

Кандидатот кој не е избран има право на приговор 
до органот утврден со колективниот договор на ниво на 
претпријатието. 

6. Проверување на способностите за вршење на 
работите 

/ 

Член 17 
Проверувањето на способноста, кога тоа е утврдено 

како посебен услов за засновање на работен однос, го 
врши Комисија составена од 3 члена со најмалку ист 
степен на стручна подготовка како што има работникот 
чии работни способности се проверуваат. 

Комисијата од претходниот став ја именува работо-
водниот орган за работниците кои ги избира органот 
утврден во Колективниот договор на ниво на претпри-

,јатието. 
Комисијата работи во полн. состав. 

Член 18 
Проверувањето на работните способности се врши 

писмено и практично, со извршување на работи и за-
дачи од работното место за кое кандидатот се пријавил. 

Проверката од претходниот став ја врши Комиси-
јата. 

За времето и местото на проверување кандидатот се 
известува писмено, а по потреба преку надлежната ор-
ганизација за работите на вработување. 

Член 19 
За проверување на способноста на кандидатите Ко-

мисијата составува записник во кој ги внесува: 
- називот на претпријатието во кое се врши при-

емот, 
- презимето и името на кандидатите; 
- на кој оглас се пријавени; 
- кога е извршено проверувањето; 
- кои практични работи се извршувани; 
- оценка за кандидатот (задоволил-не задоволил); 
- состав на Комисијата. 
Веднаш по завршување на работата Комисијата го 

доставува записникот до органот надлежен за избор на 
кандидатите 

7. Договор за работа 

Член 20 
, Работен однос се заснова со склучување на договор 

за работа помеѓу работникот и претпријатието. 
Работникот не може да стапи на работа пред да се 

склучи и завери договорот за работа. 
Договорот за работа се склучува во писмена форма, 

по конечноста на одлуката за избор. 

Член 21 
Пред стапувањето на работа на работникот му се 

овозможува да се запознае со Колективниот договор и 
со другите акти и прописи со кои се уредуваат правата, 
обврските и одговорностите на работниците и на прет-
пријатието од работен однос како и обемот и начинот 
на остварување на правата и обврските и другите 
одредби за прашан,а од интерес на работниците и прет-
пријатието, како и начинот и постапката за решавање 
на меѓусебните спорови. 

Запознавањето се врши со овозможуваа на работ-
никот да изврши увид во актите од став 1 на овој член. 

Член 22 

“ Договорот за работа содржи одредби за: 
- работите за кои работникот заснова работен од-

нос; 
- траење на работниот однос (на определено или 

неопределено време); 
-работите на работното место кои работникот ќе ги 

врши и местото во кое ќе се вршат работите; 
- денот на стапување на работа; 
- начинот на вршење проверка на способноста за 

вршење на работите на работното место, ако е предви-
ден како услов за засновање на работен однос; 

- работното време; 
- одморите и отсуствата; 
- стручно оспособуван^ и усовршување; 
- висината на основната плата и надоместоците и 

рок на нивната исплата; 
- распоредувањето, заштита при работа; 
- престанокот на работниот однос; 
- други прашања предвидени во Колективниот дого-

вор нц ниво на ,претпријатието,,во согласност со Закон, 
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Општиот колективен договор за стопанство и овој До-
говор. 

8. Распоредување на работниците 

Член 23 
Работникот се распоредува на работи за кои засно-

вал работен однос. За време на траењето на работниот 
однос работникот може да биде распореден на секое 
работно место кое одговара на степенот на неговата 
стручна подготовка во следните случаи: 

- неопходна потреба на процесот на работа и орга-
низацијата на работа; 

- подобро користење на стручната спрема и на ра-
ботните способности на работникот; 

- намалување или зголемување на обемот на рабо-
тата; 

- отворање на ново работно место и укинување на 
постојното; 

- укинување на делот на процесот на работата, уки-
нување на работното место на кое работникот работел; 

- престанок на потребата за работа на работникот 
поради технолошки и други унапредувања; 

- забрана за вршење определени работи и работни 
задачи поради болест или други објективни причини; 

- непостигнување на просечни резултати од работе-
њето за подолг период;-

- замена на ненадејно отсутен работник; 
- други случаи утврдени во Колективниот договор 

на ниво на претпријатието. 
Одлуката за распоредување на работникот ја доне-

сува работоводни орган или лице кое тој ќе го овласти 
и таа траба да се даде во писмена форма или со усмен 
налог кој треба да се потврди во писмен акт во рок од 3 
дена. 

Член 24 
Работникот е должен времено да врши работи на 

работното место за кое се бара понизок степен на 
стручна подготовка од определен вид занимање во ис-
клучителни околности, додека траат тие околности, но 
не подолго од 60 дена, со писмен налог, односно усмен 
налог кој треба да се потврди во писмена форма во рок 
од 3 дена и тоа: 

- во случај на виша сила; 
- несреќа која настанала или која непосредно прет-

стои; 
- спречување на расипување на материјални добра и 

отстранување дефекти; 
- замена на ненадејно отсутен работник; 
- прекин на работа поради недостиг на енергија, 

суровини, репроматеријали, резервни делови и слично; 
- воена опасност, состојба на подготвеност и воена 

вежба; 
- за извршување на сезонски работи кои не трпат 

одлагање; 
- за време на извршување ремонти; 
- привремено зголемев обем на работа; 
- ненадејни хаварии; 
- во други итни, неодложни и неопходни потреби на 

процесот и организацијата на работа. 
Барањето за заштита на правата на работникот при 

распоредување во случаите од став 1 на овој член не го 
задржува извршувањето на одлуката. 

Работникот од став 1 на овој член има право на 
плата во висина од платата што би ја остварил кога би 
работел на своето работно место, ако е тоа поповолно 
за него. 

Член 25 
Работникот може да се распореди од едно во друго 

место Да работа ако му е обезбеден превоз со сред-

ствата на јавниот сообраќај или на претпријатието, на 
оддалеченост до 50 километри во една насока, а ако 
оддалеченоста е над 50 километри во една насока, ако 
му е обезбедено соодветно сместување. 

Одлуката за распоредување на работникот во сми-
сла на претходниот став на овој член ја донесува рабо-
товодниот орган. 

Член 26 
Одлука за распоредување на работниците, вклучу-

вајќи ги и работниците со посебни овластувања и одго-
ворности донесува работоводниот орган на претприја-
тието. 

Член 27 
Работоводниот орган покренува постапка за оцену-

вање на работната способност на работникот ако по-
стои сомневање во потребното знаење и способност на 
работникот за извршување на работите и работните 
задачи на кои е распореден, односно ако не ги оства-
рува предвидените резултати од работењето. 

Работоводниот орган може да формира Комисија од 
членови со најмалку ист степен на стручна подготовка 
од определен вид занимање како што има работникот 
со налог да ја утврдат состојбата. 

Оценување на знаењето и способноста на работни-
кот, односно остварувањето на предвидените резултати 
од работењето, може да се врши по истекот на најмалку 
40 работни дена континуирано следење на работата на 
работникот. 

Во време на следење се смета само фактичкото при-
суство на работникот на работа. На работникот му се 
доставува известување дека е отпочната постапка за 
утврдување на неговите знаења и способности за извр-
шување на работите на работното место на кое е распо-
реден. 

За почетокот на постапката се известува Синдика-
тот. 

Работникот и синдикалниот претставник имаат 
право на увид во документацијата врз основа на која е 
започната постапката. 

Член 28 
Во разговорите со органот што ја спроведува по-

стапката од претходниот член на овој Договор, на кои 
има право да присуствува и претставник на Синдикатот, 
работникот се изјаснува за наводите во документаци-
јата. 

За текот на разговорите се води записник. 
Одлуката за распоредување на друго работно место 

кое одговара на знаењето и способностите на работни-
кот, или за престанок на работниот однос кога нема 
такво работно место, ја донесува работоводниот орган 
или лице овластено од него. 

Одлуката од претходниот став се доставува до Син-
дикатот кој може да го застапува работникот во пона-
тамошната постапка за заштита на неговите права. 

9. Приправници 

Член 29 
Приправниците можат да засноваат работен однос 

на определено или неопределено време. 
Приправникот стручно се оспособува за самостојно 

вршење на соодветните работи и задачи. 
Приправничкиот стаж може да трае најдолго 12 ме-

сеци. 
Должината на приправничкиот стаж се утврдува во 

Колективниот договор на ниво на претпријатието во 
зависност од степенот на стручанта подготовка и сло-
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женоста на работното место за кое се примаат приправ-
ници. 

Член 30 
Во Колективниот договор на ниво на претпријати-

ето се утврдува начинот на следење и оценување на 
приправникот. 

Член 31 
Заради стручно оспособување за самостојно вршење 

на работите од својата струка приправникот се оспосо-
бува на тој начин што во текот на приправничкиот стаж 
практично се запознава со . работите на работното ме-
сто за кое се оспособува. 

Оспособувањето се врши по Програма која се изго-
твува според описот на работното место за кое се оспо-
собува приправникот, со која се запознава приправни-
кот пред склучување на договорот за работа. 

Член 32 
Стручното оспособување за самостојно извршување 

на . работите на приправникот го следи непосредниот 
раководител. 

Оценување на стручната способност на приправни-
кот за самостојно извршување на работите врши Коми-
сија со членови со најмалку ист степен на стручна под-
готовка како што има работникот - приправник врз 
основа на успехот што ќе го покаже на приправничкиот 
испит. 

III. ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И НИВНАТА 
ПОЛОЖБА 

1. Работно време 
Член 33 

Работното време трае 40 часа во работната недела 
(полно работно време). 

По исклучок, работното време на работниците 
може да трае подолго од 40 часа во работната недела, 
но не повеќе од 10 часа неделно, во случаи утврдени со 
Колективниот договор на ниво на претпријатието, и 
тоа: 

- за време на земјотрес, поплава, пожар, епидемија, 
епизоотија и друга виша сила или несреќа која се слу-
чила или која непосредно се заканува; 

- за давање помош на друго претпријатие на кое му 
се случила несреќа или непосредно му се заканува; 

- кога е неопходно да се заврши започнатиот процес 
на работа чиј прекин, со оглед на природата на техно-
логијата и организацијата на работа би предизвикал 
значителна материјална штета или загрозување на жи-
вотот или здравјето на луѓето; 

- да се спречи расипување на суровини или матери-
јали, односно да се отстрани дефект на средствата за 
работа; 

- да се замени ненадејно отсуство во процесот на 
работата кој трае непрекинато; 

- за завршување на итни и неодложни потреби на 
процесот на работа. 

Член 34 
Одлука за работа подолга од полното работно време 

донесува работоводниот орган или лицето што тој ќе го 
овласти. 

Одлуката од претходниот став се донесува во пи-
смена форма. Во итни случаи работа подолга од пол-
ното работно време може да се воведе и со усмен налог, 
кој дополнително,мора да се потврди со писмена одлука 
во рок од 3 дена. 

Член 35 
На работникот кој работи на особено тешки, на-

порни и штетни по здравјето работи, чие штетно влија-
ние врз неговото здравје односно работна способност 
не може во целост да се попречи со примена на .заш-
титни мерки, работното време му се скратува сраз-
мерно на штетното влијание врз неговото здравје, од-
носно работна способност во согласност со Закон, овој 
Договор, Колективниот договор на ниво на претприја-
тието и Правилникот за заштита при работа. 

Работното време со скратувањето не може да биде 
пократко од 30 часа во работната недела. 

Работното време од претходниот став на овој член 
се смета за полно работно време. 

Одобрение за работа со скратено работно време за 
работите од став 1 на овој член дава органот на држав-
ната управа надлежен за работите на трудот, по прет-
ходно прибавено мислење на организацијата за меди-
цина на трудот и од инспекцијата на трудот. 

Член 36 
Работата во претпријатието се организира врз прин-

цип на 8 часовна петодневна работна недела. 
Почетокот, распоредот и завршетокот на работното 

време се регулира во Колективниот договор на ниво на 
претпријатието. 

Органот на управување може да изврши измена на 
времето од претходниот став на предлог на работовод-
ниот орган. 

Член 37 
Работникот кој работи во смена не смее да го на-

пушти работното место додека не добие замена. Во 
случај на спреченост да стапи на работа во определе-
ната смена работникот е должен благовремено да го 
извести за тоа непосредниот раководител кој е должен 
да преземе мерки за одредување на друг работник за 
работа во смената на местото на отсутниот работник. 

Член 38 
Кога тоа го бара природата на дејноста на претпри-

јатието, односно работите и задачите, организацијата 
на работата, подоброто користење на средствата за ра-
бота, порационалното користење на работното време и 
извршување на определени работи и задачи со утврдени 
рокови, одржување на ремонт, изготвување на пре-
сметки и анализи, спазување на одредени рокови во 
интерес на претпријатието, работоводниот орган може 
да донесе Одлука за прераспределба на работното 
време. 

Прераспределбата на работното време се врши така 
да во определен временски период во текот на годината 
биде подолго од 8 часа дневно, а во останатиот период 
пократко од 8 часа Дневно, со тоа да вкупното работно 
време на работников во просек не биде подолго од 40 
часа во работната недела во текот на годината и да се 
обезбеди соодветен одмор на работникот помеѓу работ-
ните денови. 

2. Одмори и отсуства 

Член 39 
Работникот има право на одмор од 30 минути во 

текот на дневната работа. 
Начинот на користење, почетокот и завршувањето 

на одморот од претходниот став се утврдува со Колек-
тивниот договор на ниво на претпријатието. 

Одморот во текот на дневната работа се користи во 
просториите или вон просториите на претлријатието,а 
ако природата на работата или посебни прописи тоа го 
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налагаат, одморот се користи во просториите на прет-
пријатието. 

Ако природата на работата не дозволува напуштање 
на работното место, одморот во текот на работата се 
организира на начин кој обезбедува работата да не се 
прекинува. 

Член 40 
Работникот има право на одмор помеѓу два последо-

вателни работни дена во траење од најмалку 12 часа 
непрекинато и право на неделен одмор во траење од 
најмалку 24 часа непрекинато. 

Ако е потребно да работи на денот на својот неделен 
одмор на работникот мора да му се обезбеди еден ден за 
таков одмор во текот на идната работна недела. 

Член 41 
Работникот има право на годишен одмор од нај-

малку 18 работни дена по истекот на една година ра-
бота, во согласност со критериумите утврдени со Зако-
нот, овој Договор и Колективниот договор на ниво на 
претпријатието. 

Ако во календарската година во која се користи 
годишниот одмор работникот нема една година рабо-
тен стаж тој има право на по два работни дена годишен 
одмор за секој месец поминат на работа без примена на 
останатите критериуми од Колективниот договор на 
претпријатието но не повеќе од 18 работни дена. 

Член 42 
Работникот има право на годишен одмор во текот на 

една календарска година во траење од најмалку 18, а 
најмногу 26 работни денови. 

За работници кои работат под посебни услови на 
работа годишниот одмор може да трае најмногу 36 ра-
ботни денови. 

Должината на годишниот одмор се утврдува врз ос-
нова на следните критериуми: 

1. Законска основица најмалку 18 работни денови; 
2. Работно искуство: 

1 - 5 години 1 ден 
5 - 1 0 години 2 дена 

10 - 15 години 3 дена 
1 5 - 2 0 години 4 дена 
над - 20 години 6 дена 

3. Сложеност на работата на работното место: 
-I и II степен 1 ден 
- III, IV и V степен 2 дена 
- VI, VII, VIII и IX степен 3 дена 

4. За здравствена состојба врз основа на инвалидно-
ста на трудот (се докажува со решение од Фондот за 
пензиско и инвалидско осигурување) 1 ден 

5. Посебни услови за работа утврдени со акт на 
претпријатието до 8 дена. 

Конкретните критериуми за посебни услови за ра-
бота се утврдуваат со Колективен договор на претпри-
јатието. 

Член 43 
Годишниот одмор се користи во непрекинато тра-

ење. 
Годишниот одмор може да се користи и во два дела. 

Ако работникот го користи годишниот одмор во де-
лови, првиот дел го користи во траење од најмалку 12 
работни дена без прекин во текот на календарската 
година, а вториот дел најдоцна во месец јуни во наред-
ната година. 

Ако за времетраењето на годишниот одмор работ-
никот користи боледување, должен е за тоа веднаш да 
го извести непосредниот раководител. Времетраењето 
на боледувањето не се Смета во годишен одмор. 

Член 44 
Работникот има право два дена од годишниот одмор 

во текот на календарската година да го користи по 
негова желба за свои лични потреби, со тоа што е 
должен да го извести работоводниот орган 3 дена пред 
користењето на тоа право. 

Член 45 
Работникот го користи годишниот одмор по планот 

за користење на годишни одмори донесен во претприја-
тието. 

При изготвувањето на планот за користење на го-
дишните одмори се води сметка исти работници да не го 
користат годишниот одмор секоја година во исто 
време, како и за желбите на работниците, доколку тоа 
не е во спротивност со барањата на процесот на рабо-
тење на претпријатието. 

Планот за користење на годишниот одмор се доне-
сува најдоцна до крајот на месец април за тековната 
година. 

Решение за користење на годишниот одмор донесу-
ваат раководителите определени со Колективниот до-
говор на ниво на претпријатието. 

Член 46 
По исклучок, работоводниот орган, односно лицето 

овластено од него може да го промени времето на кори-
стење на годишниот одмор, ако тоа го бара процесот на 
работата или ако настапат објективни околности кај 
работникот поради кои е принуден да го менува вре-
мето за користење на годишниот одмор. 

Член 47 
За време на користењето на годишниот одмор на 

работникот му припаѓа надомест на плата во висина на 
платата која би ја остварил ако работел. 

Член 48 
Работникот има право да отсуствува од работа со 

надомест на плата најмногу 7 работни дена во текот на 
една календарска година во следните случаи: 

- склучување на брак - 4 дена 
- склучување на брак на дете - 3 дена 
- за раѓање на дете - 2 дена 
- за смрт на сопружник, дете - 7 дена 
- за смрт на родител, брат, сестра - 3 дена 
- за смрт на родител на содружник - 2 дена 
- за смрт на баба, дедо - 1 ден 
- за смрт на друго лице кое не е наведено во алинеа 

4, 5, 6, и 7 - 1 ден 
- за селидба на семејството од едно во друго место -

2 дена 
- за селидба на семејството во исто место - 1 ден 
- за елементарни непогоди - 3 дена 
- за полагање на стручен или друг испит за потре-

бите на претпријатието - 3 дена „ 
Во случаите од претходниот став отсуството од ра-

бота се обезбедува и се користи во деновите на настана-
тата потреба врз основа на која се остварува правото 
без оглед на барањето на работниот процес. 

Член 49 
Ако работникот е упатен на стручно оспособување и 

усовршување, односно полагање на стручен испит за 
потребите на претпријатието, отсуството од работа со 
надомест на плата се регулира со Колективниот дого-
вор на ниво на претпријатието. 

Член 50 
Доброволните дарители на крв имаат право на 2 

слободни работни денови за секое давање на крв, и тоа 
денот кога дава крв и наредниот ден. Во случај на да-
вање крв во неработен ден дарителот има право на 2 

последователни слободни работни денови. 



Стр. 208- Бр. 9 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 23 февруари 1995 

' Слободните денови се сметаат како денови поми-
нати на работа. 

Член 51 
Работникот има право да отсуствува од работа без 

надомест на плата до 3 месеци во текот на годината во 
следните случаи: 

- неодложни лични работи 
- патување во странство 
- нега на член на семејството која не е медицински 

индицирана 
- специјализација и стручно усовршување 
- за изградба или поправка на куќа односно стан 
- за лекување на своја сметка 
- за учество на културни и спортски приредби 
- за учество на конгреси, конференции и слично и 
- во други случаи на барање на работникот. 

Член 52 
Решение за користење на отсуство од работа со и 

без надомест на плата како и за мирување на правата и( 
обврските од работен однос во случаите предвидени со 
Закон донесува работоводниот орган или лице овла-
стено од него, што се регулира во Колективниот дого-
вор на ниво на претпријатието. 

3. Заштита при работа 
Член 53 

Претпријатието е должно да ги обезбеди потреб-
ните услови за заштита при работа заради што проце-
сот на трудот ќе го организира на начин со кој се обез-
бедува сигурност при работата и заштита на здравјето 
на работниците, граѓаните и природната околина, од-
носно ќе создаде услови за работа и ќе ги преземе 
пропишаните мерки и нормативи и други општо приз-
нати мерки за заштита при работа со кои се обезбедува 
психофизичко здравје и ли^на безбедност на работни-
ците, граѓаните и природната околина. 

Претпријатието е должно при воведување на било 
која нова технологија да се грижи да не се загрозува 
здравјето на работниците и да не влијае штетно на 
работната и животната средина. 

Претпријатието формира орган за заштита при ра-
бота. 

Начинот и видот на остварување на заштитата при 
работа, односно мерките и нормативите за заштита на 
работа претпријатието е должно да ги уреди со Правил-
ник за заштита при работа, кој го донесува органот на 
управување во рок од 30 дена од денот на потпишување 
на Колективниот договор на ниво на претпријатието. 

Член 54 
Работникот е должен да се придржува кон мерките 

за заштита при работа и работите на работното место 
да ги извршува со внимание заради обезбедување на 
својот живот и здравје, како и животот и здравјето на 
другите работници и граѓаните. 

Член 55 
Работникот има право и должност пред распореду-

вањето на работното место да се запознае со пропиша-
ните мерки за заштита при работа во врска со работата 
што треба да ја врши, како и со организирањето и 
спроведувањето на заштитата при работа. 

Претпријатието е должно да го запознае работникот 
со сите опасности на работата и со правата и обврските 
во врска со заштитата при работа и условите за работа. 

Работникот има право да одбие да работи ако му се 
заканува непосредна опасност за животот или здравјето 
поради тоа што не се донесени актите утврдени со Ко-
лективниот договор на ниво на претпријатието или не 
се спроведени пропишаните1 ме̂ рки за заштита при ра-
бота^ ; 

Член 56 
Претпријатието треба да обезбеди здравствено-пре-

вентивен програмиран одмор како мерка на заштита на 
работа За зачувување на здравјето на работниците кои 
работат “во посебно тешки услови утврдени со Колек-
тивниот договор на ниво на претпријатието. 

Претпријатието треба во рокови и на начин утврден 
со Закон и Колективен договор на ниво на претпријати-
ето да обезбеди редовни систематски прегледи на ра-
ботниците заради рано откривање на професионалните 
заболувања и нивно ефикасно лекување. 

Член 57 
Претпријатието е должно работникот кој во проце-

сот на работата станал инвалид, односно му се нама-
лила работната способност, да го распореди на соод-
ветно работно место во рок од 15 дена но правосилно-
ста на решението со кое се утврдуваат изменетите ра-
ботни способности на работникот. 

Член 58 
Синдикатот има право на увид во примената на про-

пишаните мерки и нормативи за заштита на работни-
ците при работа. 

Во случај кога не се обезбедува нивна соодветна 
примена, Синдикатот може да бара од работоводниот 
орган да се почитуваат пропишаните мерки и норма-
тиви за заштита на работниците при работа. 

Член 59 
Согласно овој Договор и Колективниот договор на 

ниво на претпријатието органот на управување доне-
сува Програма за обезбедување на заштитата на же-
ните, инвалидите и работниците помлади од 18 години 
во согласност со Законот. 

На работник помлад од 18 години неможе да му се 
определи да работи подолго од полното работно време. 

На работник помлад од 18 години може да му се 
утврди работно време пократко од полното за работни 
места утврдени во Колективниот договор на ниво на 
претприј атието. 

IV. ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС ПОРАДИ 
ЕКОНОМСКИ, ТЕХНОЛОШКИ, СТРУКТУРНИ И 

ДРУГИ ПРОМЕНИ (И ДРУГИ ПРАВА) 

Член 60 
Престанување на потребата од работа на работни-

ците поради технолошки, економски, организациони и 
слични причини се утврдува со изготвување на Про-
грама што ја донесува органот на управување на пред-, 
лог на работоводниот орган. 

Програмата од став 1 се донесува во претходно при-
бавено мислење од Синдикатот во претпријатието кој е 
должен да го достави во рок од 15 дена. 

Одлуката за престанување на потребата од работа 
на работниците ја донесува работоводниот орган по 
претходно прибавено мислење од Синдикатот на прет-
пријатието кој е должен да го достави во рок од 30 дена. 

За содржината на Одлуката е потребно да се изве-
стат работниците најмалку 6 месеци пред да настапи 
престанок на работниот однос по основ на овој член. 

Член 61 
На работник за чија работа престанува потребата 

поради технолошки и други унапредувања со кои се 
придонесува за зголемување на производството и се 
зголемува успехот на претпријатието не може да му 
престане работниот однос додека не му се обезбеди 
едно од следните права по основ на работа, во соглас-
ност со критериумите утврдени со Закон и овој Дого-
вор: 
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1. Вработување во друго претпријатие без огласу-
вање на работното место со преземање и склучување на 
договор за работа на работно место кое одговара на 
неговата стручна подготовка, односно квалификација. 

2. Стручно оспособување, преквалификација или 
доквалификација за работа на работно место во прет-
пријатието или во друго претпријатие. 

3. Еднократен надомест во вид на испратнина во 
висина од.едномесечна плата на работникот за секои 
две години работен стаж, а најмногу 12 месечни плати, 
остварена во претходниот месец од денот на престанок 
на работниот однос, што се исплатува со денот на пре-
станок на работниот однос. 

4. Скратувана на работното време во рамките кои 
ги дозволува Законот. 

5. Чекање на работа со право на надомест на плата. 

Член 62 
Кога за определен број работници престанала по-

требата за работа, а на работното место работат два 
или повеќе работници за вишок се утврдуваат работни-
ците кои исполнуваат еден од условите за одење во 
пензија. 

Член 63 
Доколку на исто место работат работници со ра-

злични степени на стручна подготовка и квалификација 
од определен вид на занимање, предност да го задржат 
работното место имаат работниците со соодветен сте-
пен на стручна подготовка и квалификација од опреде-
лен вид на занимање предвиден со актот за системати-
зација. 

Член 64 
Доколку на исто работно место работат работници 

со ист степен на стручна подготовка и квалификација 
од определен вид на занимање, предност да го задржат 
работното место имаат работниците со поголема 
успешност во работењето. Оценка за успешноста дава 
работодавецот односно од него овластен орган и прет-
ставува резултат од најмалку тримесечен претходен пе-
риод. 

Член 65 
Доколку на исто работно место работат работници 

со ист степен на стручна подготовка и квалификација 
од определен вид на занимање и иста успешност во 
работењето, предност да го задржат работното место 
имаат работниците со подолго работно искуство на 
исто работно место. 

Член бб 
Доколку по претходните критериуми работниците 

се наоѓаат во иста положба, предност да го задржат 
работното место имаат работниците со поголем рабо-
тен стаж. 

Член 67 
Доколку по претходните критериуми работниците 

се наоѓаат во иста положба, предност да го задржат 
работното место имаат работниците со поголема во-
зраст, но при тоа не исполнуваат еден од условите за 
одење во пензија. 

Член 68 
Доколку по предходните критериуми работниците 

се наоѓаат во иста положба, предност да го задржат 
работното место имаат работниците со полоша здрав-
ствена состојба утврдена од надлежен здравствен ор-
ган. 

Член 69 
Доколку по предходните критериуми работниците 

се наоѓаат во иста положба, предност да го задржат 

работното место имаат работниците кои се наоѓаат во 
полоша економска социјална состојба, согласно со кри-
териумите утврдени со Колективен договор на ниво на 
претпријатие. 

Член 70 
Секој од наведените критериуми се применува по-

себно за себе. 
Подетална разработка на наведените критериуми ќе 

се изврши со Колективен договор на претпријатието. 
Член 71 

Кога ќе престане потребата за работа на одреден 
број работници, а дел од работниците со иста стручна 
подготовка на определен вид од занимање, знаење и 
способност може да се задржат на работа, предност да 
го задржат работното место имаат: 

- работничка за време на бременост, породилно от-
суство, отсуство поради нега и заштита на дете и 
со дете до две години; 

- родител со потешко хендикепирано дете; 
- самохран родител, односно посвоител на дете до 7 

години; 
- инвалид на трудот и работници со професионално 

заболување; 
- еден од брачните другари што се вработени во 

претпријатието; 
- работник кој има до 5 години за остварување право 

на пензија; 
- единствен хранител во семејството кој нема други 

приходи; 
- работници помлади од 18 години; 
- работници за време на приправнички стаж; 
- синдикалните претставници на кои им трае манда-

тот; 
- други работници на кои им мируваат правата од 

работен однос. 
Член 72 

Остварувањето на правата утврдени со Закон за ра-
ботник за чија работа престанала потребата поради 
технолошки, економски, организациони и слични при-
чини се врши по претходно запознавање на работни-
ците со можностите, условите и обврските за прераспо-
редување во претпријатието, во друго претпријатие, 
преквалификација, и другите права утврдени со Закон. 

V. ПРИВРЕМЕН ПРИНУДЕН ОДМОР 
Член 73 

Работоводниот орган, врз основа на изготвена Про-
грама за надминување на потешкотиите во работењето 
на претпријатието, претходно го информира Синдика-
тот за условите и околностите во кои може да се орга-
низира привремен принуден одмор. 

Во услови на целосно или делумно престанување на 
производниот процес или намалување на обемот на, ра-
бота, економски тешкотии во определени организаци-
они делови, односно делови на производниот процес на 
претпријатието, работниците од тие организациони де-
лови односно производни процеси се упатуваат на при-
времен принуден одмор (во понатамошниот текст 
ППО) 

Под организационен дел во смисла на став 1 се по-
дразбираат погоните, работните единици и стручните 
служби во претпријатието. 

Под делови на производниот процес во смисла на 
став 1 од овој член се подразбира заокружен дел на 
технолошко-техничкиот процес во погонот - работната 
единица, односно заокружен дел од процесот на работа 
во стручните служби на претпријатието. 

Член 74 
При определувањето на работниците кои се упату-

ваат на ППО мора да се обезбеди техничка сигурност и 



Стр. 210- Бр. 9 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 23 февруари 1995 

физичко-техничко обезбедување и одржување на објек-
тите и постројките во организациониот дел во кој се 
организира ГОГО, да се обезбеди сигурноста на елек-
троенергетскиот систем на претпријатието и квалите-
тот на работата на останатите организациони делови на 
претпријатието од процесот на производство. 

Член 75 
Работоводниот орган го определува организаци-

ониот дел односно делот на производниот процес од-
носно работата во која се организира ППО и неговото 
времетраење. 

Врз основа на одлуката на работоводниот орган за 
организирање на ППО, одговорното лице на организа-
циониот дел во кој се организира ППО изготвува план 
за спроведување на ППО, и со решение поединечно ги 
определува работниците кои се упатуваат на ППО, 
како и времетраењето на одморот. 

Приговорот поднесен против решението за упату-
вање на работникот на ППО не го задржува извршува^ 
њето на решението. 

По престанувањето на причините поради кои бил 
организиран ППО работоводниот орган со Одлука 
утврдува дека престанала потребата за организирање 
на ППО во организациониот дел, односно делот на 
производниот процес и дека се создадени услови за ре-
довно производство, односно работа во истиот. 

Член 76 
Начинот и постапката за упатување на работниците 

на ППО треба да се уреди со колективен договор на 
претпријатието. 

Член 77 
Претставникот на Синдикатот на ниво на претприја-

тието односно претставникот на Основната организа-
ција - подружницата не можат да се упатуваат на ППО. 

Член 78 
Организирањето на ППО трае се до престанувањето 

на причината поради која ППО е организиран. 
За времетраењето на ППО работникот може да 

биде упатен на ППО и повеќе од 60 дена непрекинато. 
Член 79 

Доколку работникот за време додека е на ППО се 
оддалечи или го смени регистрираното место на живе-
ење, должен е веднаш да ја пријави промената во ка-
дровската служба на организациониот дел во кој се 
организира ППО. 

Член 80 
Работникот го крши работниот ред и дисциплина и 

работната обврска ако не се јави на работното место во 
рок од 48 часа од денот определен со уредно доставе-
ното известување дека треба да се јави на работа, а за 
причината за своето нејавување не ја известил кадров-
ската служба на организациониот дел во рок од 24 часа 
од денот кога настапила причината. 

Член 81 
Работниците кои ќе останат на работа за времетра-

ењето на ГОГО во организациониот дел ќе извршуваат 
и работи од доменот на службата, односно одделението 
во кое е распореден работникот кои не се во описот на 
неговото работно место, а одговараат на стручната и 
работна способност на работникот. 

Работникот од став 1 на овој член ја задржува плб-
татја од работното место на кое е распореден, ако е тоа 
за него поповолно. 

Непридржувањето кон одредбите на овој член од 
страна на работникот претставува кршење на работ-

ниот ред и дисциплина и работните обврски. 

Член 82 
По истекот на времето за кое е организиран ППО во 

организациониот дел се изготвува анализа за ефектите 
од организирањето на ППО, 

VI. ДОЛЖНОСТ И РАБОТНИ ОБВРСКИ 

Член 83 
Работникот во претпријатието на работа и во врска 

со работата има определени должности и работни обвр-
ски кои се остваруваат во процесот на заеднички орга-
низираната работа во која секој работник врши опреде-
лена работа односно извршува определени задачи. 

Член 84 
Работникот ги има особено следните должности и 

работни обврски: 
- да го чува имотот на претпријатието и спрема него 

да се однесува со внимание на добар сопственик; 
- совесно да ги извршува работите и задачите кои му 

се доверуваат; 
- да се придржува кон мерките за заштита на ра-

бота; 
- редовно и навремено да доаѓа на работа и совесно 

да го користи работното време; 
- веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа да го извести 

надлежниот орган на претпријатието ако од било 
кои причини е спречен да дојде на работа; 

- да негува добри односи со другите работници; 
- да се придржува кон мерките за противпожарна 

заштита; 
- да учествува во спречувањето на елементарни 

непогоди и да ги отстранува штетните последици; 
- да го спречува расипништвото, злоупотребата и 

појавите на користољубие на штета на средствата 
на претпријатието; 

-да го чува и унапредува угледот на претпријатието; 
- пристојно да се однесува кон деловните партнери и 

гости; 
- да ги чува податоците кои претставуваат деловна, 

воена и друга тајна утврдена со Закон или акт на 
претпријатието; 

- да укажува на неправилности во работењето; 
- да дава помош на други работници во работата; 
- да не ги користи своите овластувања спротивно на 

Законот и актите на претпријатието; 
- да ги извршува одлуките на судовите, органите на 

управување и раководење на претпријатието. 

VII. УЧЕСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ВО УПРАВУ-
ВАЊЕТО 

Член 85 
Во управувањето со претпријатието работниците 

учествуваат во согласност со Законот и одредбите на 
Статутот на претпријатието. 

VIII. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 86 
Работникот има право и должност да се оспособува 

и усовршува во согласност со потребите на процесот на 
трудот и развојот на претпријатието. 

Претпријатието создава материјални, организаци-
они и други услови за оспособување и усовршување на 
работниците. 

Член 87 
План за образование на работниците донесува орга-

нот на управување на претпријатието во функција на 



23 февруари 1995 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 9 -Стр . 211 

потребите на процесот на работа на претпријатието. 
За користење на правата за образование врз основа 

на планот Одлука донесува работоводниот орган. 
Член 88 

Образованието на работниците што се организира 
во работно време за потребите на претпријатието е 
работна обврска, па поради тоа се смета во редовно 
работно време, а на работникот му припаѓаат сите 
права како да бил на работа. 

1. Ученици и студенти на пракса 

Член 89 
Со Колективниот договор на ниво на претпријатие 

се утврдуваат прифаќањето на ученици и студенти на 
практична работа, обуката за заштита, надоместоците 
и другите услови. 

IX. ИНФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 90 
Работоводниот орган на претпријатието е должен 

редовно и навреме да ги информира работниците и 
Синдикатот за: 

- годишни и повеќегодишни планови за развој; 
- позначајни деловни и развојни решенија што вли-

јаат на економската и социјалната положба на ра-
ботниците; 

- организациони промени во претпријатието; 
- годишни деловни резултати; 
- нацртите, односно предлозите на акти и одлуки со 

кои согласно Колективниот договор на претприја-
тието, се уредуваат правата и положбата на работ-
ниците; 

- платите, надоместоците и други примања и стан-
бени прашања, согласно Колективниот договор на 
претприј атието. 

Информациите од претходниот став работоводниот 
орган ги дава пред органот на управување, преку весни-
ците на претпријатието и други начини. 

За информирање на работниците во претпријатието 
постојат весници, билтени, соопштен,ија и други видови 
на информирање. 

X. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ 

Член 91 
Активноста на Синдикатот не може да се ограничи 

со Одлука на органите на претпријатието и од страна на 
работоводниот орган. 

Претпријатието е должно да му создава услови за 
работење и дејствување на Синдикатот согласно Зако-
нот. Општиот колективен договор за стопанство, овој 
Договор и Колективниот договор на ниво на претприја-
тието, односно: 

- на барање на Синдикатот да му се доставуваат 
податоци и информации за оние прашања што 
имаат најнепосредно влијание на материјалната и 
социјалната положба на членовите на Синдикатот 
како и информации за ошпптествено-економ-
ската, материјална и социјална положба на работ-
ниците од работа и работниот однос; 

- Синдикатот да дава мислења и предлози во постап-
ката на донесување на одлуки и решенија што 
имаат битно влијание на материјалната и соци-
јална положба на работниците, а органите на прет-
пријатието да ги разгледуваат мислењата и пред-
лозите во присуство на претставник ца Синдика-

тот. 

- Синдикатот да дава мислења и предлози во постап-
ката на утврдување на одговорноста на работни-
кот за сторени повреди на работните обврски, 
како и застапување на работниците пред надлеж-
ните органи на претпријатието и надвор од него; 

- да се обезбедат стручни и административно-тех-
нички услови за работа на Синдикатот за оствару-
вање на синдикалната функција во согласност со 
надлежниот орган на претпријатието и овозможи 
собирање на синдикалната членарина; 

- на претставникот на Синдикатот да му се овоз-
можи непречено комуницирање со претставни-
ците на органот на управување и работоводниот 
орган како и да му се дозволи пристап на работни 
места во претпријатието, кога е тоа неопходно за 
остварување на функцијата на Синдикатот и заш-
тита на членовите на Синдикатот. 

Член 92 
На претставникот на Синдикатот му се овозможува 

ослободување од работа за негово оспособуван^ и ефи-
касно вршење на функциите на Синдикатот и тоа: 

- до 40 часа во текот на месецот за претставникот на 
Синдикатот на ниво на претпријатието; 

- до 20 часа во текот на месецот за претставникот на 
Синдикатот на ниво на дел од претпријатието (по-
гон) и 

- до 10 часа за претставник на Синдикатот на ниво 
на дел од претпријатието (работна единица). 

Времето определено во став 1 од овој член претстав-
никот на Синдикатот ќе го користи спрема потребите 
на синдикалните активности. 

За тоа време претставникот на Синдикатот има 
право на надомест на плата во висина на неговата плата 
и сите други остварувања и надоместоци. 

Начинот и времето на користење на слободни ча-
сови на синдикалниот претставник се уредуваат со посе-
бен Договор за условите за делување на Синдикатот во 
претпријатието. 

Член 93 
Претставникот на Синдикатот во претпријатието со 

над 500 членови функцијата ја обавува професионално. 
За тоа време му припаѓа плата во висина од ?онаа 

што ја имал пред отпочнување на функцијата, но не 
помалку од основната плата што ја добиваат работни-
ците од VII група на сложеност. Неговата плата се 
валоризира со остварениот пораст на платите во прет-
пријатието и тој има право на плата од добивка. 

Платата на синдикалниот претставник ја обезбедува 
претпријатието. 

Член 94 
Претставникот на Синдикатот неможе да биде пови-

кан на одговорност, ниту доведе во понеповолна по-
ложба, вклучувајќи го и неговото отпуштање од работа 
поради синдикални активности со кои се штитат пра-
вата и интересите на работниците, за време на манда-
тот и најмалку 2 години по истекот на мандатот, до-
колку постапувал во согласност со Законот, Општиот 
колективен договор за стопанство, овој Договор и ко-
лективниот договор на ниво на претпријатието. 

Член 95 
Остварувањето на својата функција и улога Синди-

катот ја врши по пат на: 
- преговарање со работоводни органи, органите на 

управување во претпријатието и државните органи; 
- посредување за остварување на барањата; 
- колективно договарање; 
-штрајк. 

Член 96 
Претпријатието, односно работоводниот орган на 

претпријатието потпишуваат писмен договор со Синди-
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катот за условите за работа и дејствување на Синдика-
тот во претпријатието. 

Член 97 
Претставник на синдикалната организација поради 

синдикални активности со кои се штитат правата и ин-
тересите на членовите неможе: 

- да биде распореден на друго работно место кај ист 
или друг работодавец; 

- да биде утврден како технолошки вишок и распо-
реден по тој основ; 

- против него да се покрене постапка, односно да му 
престане работниот однос со отказ; 

- да му се намалува платата, освен ако не се нама-
лува платата на сите работници во претпријатието, со-
гласно член 116 од овој Договор; 

- да биде испратен на привремен принуден одмор. 
Член 98 

Член на Синдикатот, кој е избран односно именуван 
во органите на Синдикатот, со што е потребно привре-
мено да престане да работи во претпријатието има 
право по престануваIвето на функцијата што ја вршел 
да се врати во претпријатието на работи и работно 
место кое одговара на неговата стручна подготовка за 
што се склучува посебен договор со претпријатието. 

XI. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ШТРАЈК 

Член 99 
Штрајкот е организиран прекин на работа на работ-

ниците во претпријатието заради остварување на еко-
номските и социјалните права и интереси по основ на 
трудот. 

Правото на штрајк во претпријатието се остварува 
под услови утврдени со Закон, овој Договор, Прави-
лата за штрајк и Колективниот договор на ниво на 
претпријатието, под услов ако оправданите барања на 
работниците не се решат со други средства методи и 
тоа: 

- преговори со работоводниот орган, 
- посредување за остварување на барањата и 
- колективно договарање, 

Член 100 
Работниците во претпријатието слободно одлучу-

ваат за своето учество во штрајкот. 
Член 101 

Доколку Синдикатот оцени дека не се остваруваат 
правата на работниците утврдени со Колективен дого-
вор и други регулативи стапува во преговори со работо-
водните органи, државните органи и други органи и 
субјекти, посредува во остварувањето на барањата на 
работниците и бара да превземат соодветни мерки. 

Ако спорните прашања не се решат по пат на прего-
вори, Синдикатот бара изјаснување на работниците 
(членови на Синдикатот) за стапуваме во штрајк. 

Штрајкот го организира и води Синдикатот - пот-
писник на овој Колективен договор во согласност со 
Законот за штрајк, овој колективен договор, Колек-
тивниот договор на ниво на претпријатието, Синдикал-
ните правила за штрајк, Упатството и документите на 
СХНМ за организирање и водење на штрајк. 

Член 102 
Штрајкот може да се организира во дел од претпри-

јатието, во претпријатието и во гранките. 
Одлука за стапување во штрајк на работниците во 

дел од претпријатието, односно претпријатието доне-
сува органот на синдикалната организација на тоа прет-
пријатие по предходно изјаснува^ на работниците и 
остварен договор со раководството на СХНМ. , , 

Одлука за стапување во штрајк на работниците од 
дадената гранка носи Одборот на СХНМ. 

Член 103 
За организирањето на штрајк синдик ал ниот прет-

ставник е должен да го извести претседателот на 
СХНМ најмалку 10 дена пред организирањето на 
штрајкот и да оствари договор за преземана мерки и 
активности и соодветна примена на документите на 
СХНМ за време на штрајкот. 

Член 104 
Секој работоводен орган е должен со колективен 

договор на ниво на претпријатие, односно општ акт да 
пропише минимум работи кои мораат да се извршуваат 
за време на штрајк заради обезбедување на виталните 
функции на процесот на производство, сигурност на 
луѓето и имотот, обезбедување на незаменливи услови 
за животот и работата на граѓаните и други претприја-
тија, извршување на меѓународни обврски превземени 
од страна на државата како и начинот на нивното извр-
шување за време на штрајкот. 

Член 105 
По правило штрајкувачки одбор е синдикалното ра-

ководство, но во . него може да се кооптират и други 
членови под услов да се членови на СХНМ. 

Во штрајкувачкиот одбор се обезбедуваат и правник 
и економист од членовите на Синдикатот во претприја-
тието, ако има такви. 

Штрајкувачкиот одбор одредува група за преговори. 
Преговорите мора да бидат брзи и ефикасни. За текот 
на преговорите се информира штрајкувачкиот одбор и 
членството. 

Ако се оцени дека барањата се задоволени, штрај-
кот се прекинува, а ако се оцени дека барањата се 
делумно задоволени штрајкот може да се стави во ми-
рување за одреден дефиниран рок. 

Член 106 
Заради обезбедување на извршувањето на работите 

од работните места определени со Одлуката на работо-
водниот орган, секој надлежен орган е должен да пре-
земе соодветни мерки од својот домен и тоа: 

1. Одговорното лице на дел од претпријатието, од-
носно работоводниот орган на претпријатието ги пре-
зема следните мерки: 

- во периодот од најавата до почетокот на штрајкот 
определен со Одлуката за штрајк изготвува Програма 
со која ги одредува минимум работите кои мораат да се 
извршуваат заради обезбедување на претпоставките од 
член 103, ги определува извршителите на работните 
места врз основа на писмен договор остварен со Синди-
катот (штрајкувачкиот одбор); 

- организира физичко-техничко обезбедување на 
објектите, постројките и другите објекти на претприја-
тието; 

- превзема мерки за обезбедување на сигурноста на 
граѓаните и работниците кои продолжуваат да работат; 

- превзема други активности предвидени во колек-
тивниот договор на претпријатието. 

2. Работниците на претприајтието; 
- учествуваат во штрајкот без да ги попречуваат 

работниците што ќе продолжат редовно да ги извршу-
ваат работите; 

- совесно и одговорно се однесуваат во заштита на 
објектите, постројките и другиот имот на претпријати-
ето; 

- правото на штрајк го остваруваат на местото опре-
делено од страна на штрајкувачкиот одбор; 

- ако ги извршуваат своите работни обврски, по 
завршувањето на смената се приклучуваат на штрајкот. 

3. Штрајкувачкиот одбор: 
- се избира од синдикалното раководство,односно 
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синдикалното раководство се прогласува за штрајку-
вачки одбор; 

- донесува Одлука за штрајк ако спорните прашања 
не се решат по пат на преговори, по претходно добиено 
мислење од членството за стапување во штрајк; 

- го организира и води штрајкот во согласност со 
Закон, овој Договор, колективниот договор на прет-
пријатието, синдикалните правила за штрајк и Упат-
ството за организирање и водење на штрајкот на 
СХНМ; 

- во согласност со работоводниот орган го опреде-
лува местото во кругот, односно работните простории 
на претпријатието на кое работниците - учесници во 
штрајкот ќе го остваруваат правото на собирање и 
превзема мерки со кои се обезбедува собирање на учес-
ниците во штрајкот на тоа место (собирањето на учес-
ниците не може да биде на места каде би се попречувал 
процесот на работа); 

- превзема мерки за спречување на учество во 
штрајкот на лица кои не се вработени во претпријати-
ето, односно делот на претпријатието каде се остварува 
штрајкот, со исклучок на претставници на повисоките 
органи на Синдикатот кои добиваат дозвола од штрај-
кувачкиот одбор; 

- превзема мерки за спречување на оштетување или 
онеспособување на објектите односно имотот на прет-
пријатието од страна на учесниците на штрајкот или 
други лица; 

- не треба да го попречува работењето на работни-
ците кои ќе продолжат да ги извршуваат работите, а 
кои се изјасниле дека не сакаат да штрајкуваат; 

- соработува со работоводниот орган, овластените 
лица во деловите на претпријатието заради обезбеду-
вање на претпоставките од член 103 и не може да ги 
попречува во раководењето ниту самовласно да го пре-
зема раководењето со производниот процес. 

Член 107 
Работникот кој не ги почитува одредбите на колек-

тивниот договор и синдикалните правила за штрајк 
како и упатствата и одлуките на синдикалните органи, 
нема заштита од страна на Синдикатот ако работовод-
ниот орган поведе постапка за утврдување на неговата 
одговорност. 

Против него ќе биде покрената постапка во основ-
ната оганизација и во СХНМ, врз основа на Статутот 
на СХНМ, Статутарната одлука на основната организа-
ција и упатството за организирање и водење на штрајк 
на СХНМ. 

Член 108 
Заштита на правата гарантирани со овој Договор од 

страна на Синдикатот уживаат само членовите на Син-
дикатот кои редовно ги извршуваат обврските и се при-
дружуваат кон упатството и насоките на синдикалните 
претставници. 

Член 109 
За време на штрајкот кој го организира и води Син-

дикатот-потписник на овој Колективен договор, работ-
ниците - членови на СХНМ ги остваруваат сите права 
од работен однос, вклучувајќи го и правото на матери-
јален надоместок, кој за време на штрајкот изнесува 
најмалку 60% од најниската плата утврдена со овој До-
говор и колективниот договор на ниво на претпријатие. 

Член 110 
Заради остварување на физичкиот план на произ-

водството работниците се должни да го надоместат из-
губеното производство за време на штрајкот. 

Одлука за извршување на планските задачи и одра-
ботување на изгубените денови донесува работовод-
ниот орган во согласност со Синдикатот и во тој случај 
работниците остваруваат плата во согласност со овој 

Договор и Колективниот договор на ниво на претприја-
тието. 
XII. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТИ И 

ДРУГИ ПРИМАЊА 

Член 111 ^ 
Платата се пресметува и исплатува најмалку еднаш 

месечно, во паричен износ. 
Работодавецот е должен да води евиденција на пла-

тата, надоместоците и на исплатените придонеси од 
плата, а на работникот да му издава потврда за исплате-
ната плата, односно, надоместоците и придонесите. 

Член 112 
Платата на работникот се состои од: 
1. Плата сразмерно на извршената работа. 
2. Плата врз основа на придонесот на работникот во 

создавањето на добивката. 
Платата сразмерно на извршената работа се состои 

од: 
I - постојан дел - основна плата 

- додаток на плата по основ на 
работен стаж 
- додаток на плата по основ на 
услови за работа потешки од 
нормалните. 

II - променлив дел - променлив дел (стимулати-
вен дел), кој зависи од оства-
рените резултати на секој 
работник поединечно 

1. Плата за извршената работа 

Член 113 
Платата на работникот за работа со полно работно 

време и нормален учинок утврдена врз основа на сло-
женоста на работните задачи, не може да биде пониска 
од најниската плата утврдена за одделни степени на 
сложеност според овој Договор (основна плата). 

Член 114 
Основната плата се утврдува врз основа на цената на 

работната сила и соодветниот коефициент на сложе-
ност на работите што ги извршува работникот при нор-
мални услови за работа. 

Член 115 
Најниската плата со која се обезбедува социјална и 

материјална сигурност на работникот договорно ја 
утврдуваат и објавуваат потписниците на Општиот ко-
лективен договор, најмалку еднаш квартално. 

Доколку според податоците на Републичкиот завод 
за статистика месечниот пораст на трошоците на живот 
е над 5%, најниската плата од став еден на овој член се 
усогласува и објавува месечно. 

Најниската плата од претходниот став на овој член 
се усогласува месечно со порастот на трошоците на 
живот според податоците на Републичкиот завод за ста-
тистика. 

Член 116 
Цената на работната сила (најниската плата) за нај-

низок степен на сложеност за полн“о работно време, при 
нормален работен учинок и нормални услови за работа 
во претпријатието изнесува до 10% повеќе од цената 
утврдена во Општиот колективен договор за стопан-
ството на Република Македонија, ако претпријатието 
има финансиски можности. 

Работодавецот кај кого настанале тешкотии во ра-
ботењето, врз основа на изготвена програма со која се 
обезбедува надминување на настанатите проблеми и 
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мислење од Синдикатот може да утврди отстапување од 
најниската плата која не може да изнесува повеќе од 
20%, а намалувањето не може да трае подолго од 6 
месеци. 

По исклучок, кога се присутни објективни околно-
сти кои објективно ги нарушуваат тековите на репро-
дукциајта, отстапувањето од став 2 на овој чл,ен може 
да се зголеми, доколку се оцени дека тоа е услов за 
избегнување на стечајната постапка. 

Работодавецот е должен, доколку финансиските 
можности според периодичната, односно, годишната 
пресметка тоа го овозможува, на работниците да им 
изврши исплата на разликата меѓу основната плата и 
помалку исплатената плата во смисла на став 1 и 2 на 
овој член. 

Член 117 
Сложеноста на работите на одредено работно место 

се одредува така што вредноста на работите на најни-
скиот степен на сложеност се множи со коефициентот 
на сложеноста утврден за групата на работи на која 
припаѓа соодветното работно место, поаѓајќи од след-
ните групи на работи и коефициенти: 
I - група на работи кои подразбира 

едноставен рутински труд кој не бара по-
себно образование 1,00 

II - група на работи кои подразбира помалку 
сложени работи, составени од слични ра-
ботни операции кои се повторуваат и извр-
шуваат со едноставни средства за труд и за 
кои се доволни писмени упатства 1,20 

III - група на работи кои подразбира средно 
сложени работи на кои работата се повто-
рува со повремена појава на нови работи . . 1,45 

IV - група на работи кои подразбира посложени 
и разновидни работи и задачи за чие извр-
шување се потребни консултации 1,70 

V - група на работи кои подразбира посложени 
и поразновидни задачи кои бараат повисок 
степен на самостојност во извршувањето 
на работите 2,00 

VI - група подразбира сложени работи во непо-
средно производство, работи на организи-
рање, работи во подготовка на процесот на 
трудот, посебни задачи во областа на услу-
гите, административните и деловни функ-
ции 2,30 

VII - група подразбира мошне сложени работи 
што бараат иницијативност и креативност 
на работникот во стручното водење на кон-
тролата, подоготвката, анализата и орга-
низацијата на работниот процес, проекти-
рање на работите за што е потребно зао-
кружено теоретско и практично знаење. . . 2,70 

VIII -група на работи подразбира мошне сло-
жени работи за што е неопходно специјали-
стичко знаење заради извршување на ви-
соко стручни и сложени работи, вклучу-
вајќи и работа на научно - истражувачки 
проекти 3,00 

IX - група на работи подразбира најсложени ра-
боти со најголемо значење за водење на 
процесот на производството и стопанису-
вање, креативни работи, истражувачки 
труд и др 3,30 
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ботно место и коефициент на конкретните услови во 
кое се извршуваат истите. 

При утврдување на коефициентот на условите за 
работа на работните места во непосредно производство 
за кое е пропишана заштитна опрема се обезбедува 
коефициентот за услови да учествува најмногу до 30% 
од вкупната сложеност на работното место. 

Член 119 
Основната плата на работникот по час се зголемува: 

- за прекувремена работа 35% 
- за работа ноќе најмалку 35% 
- за работа во две смени 5% 
- за работа во три смени 10% 
- за работа во турнус 15% 

Член 120 
Работникот може да има право на 0,5% додаток на 

основната плата за секоја измината година пензиски 
стаж што ќе биде регулирано со Колективниот договор 
на ниво на претпријатието. 

Член 121 
Со Колективен договор за претпријатието, се утвр-

дуваат конкретни мерила и критериуми за пресмету-
вање и оценување на придонесот на работниците во 
остварување на резултатите, по кој придонес ќе им се 
пресметува плата. Основи според кои ќе се утврдуваат 
мерилата и критериумите се: 

- обем на извршена работа; 
- квалитет на извршената работа; 
- заштеди при вршење на работа; 
- користење на работното време и др. 

Член 122 
Работникот кој со спогодба времено е распореден 

кај друг работодавец на работно место кое одговара на 
неговиот степен на стручна подготовка не може да до-
бие плата пониска од основната плата што ја' имал пред 
распоредувањето. 

Член 123 
Работникот со намалена работна способност предиз-

викана од старост и истоштеност, ако е 5 години пред 
одење во пензија и е распореден на помалку вреднувано 
работно место, добива плата во висина на основната 
плата од претходното работно место, валоризирано со 
тековниот пораст на платите кај работодавецот. 

Член 124 
При привремено распоредување на работникот, во 

случаите од член 23 од овој Договор, работникот има 
право на плата што би ја остварил кога би работел на 
своето работно место ако тоа за него е поповолно. 

Член 125 
Платата на работоводните органи и работниците со 

посебни овластувања и одговорности .утврдени со Ста-
тутот или друг акт на работодавецот, ја определува 
органот што ги избрал, во согласност со актот на рабо-
тодавецот. 

2. Плата врз основа на придонесот на работникот во 
создавањето на добивката 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 118 
Во рамките на дадените односи со коефициентите за 

сложеност по групи на работи од претходниот член, 
работодавецот со помош на методологија за вредну-
вање содржана во Колективен договор на претпријати--
ето, утврдуваат коефициент на сложеност за секое ра-

Член 126 

Работникот има право на плата и по основ на придо-
несот во создавањето на добивката по критериуми 
утврдени со Колективниот договор на ниво на претпри-
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3. Надоместоци на плата 
Член 127 

Работодавецот на работникот му исплатува надо-
мест на плата за: 

- годишен одмор; 
- празници и неработни денови утврдени со закон; 
- стручно оспособување, преквалификација и доква-

лификација во согласност со потребите на работодаве-
цот; 

- воена вежба и учество во обука за одбрана и заш-
тита; 

- бременост, раѓање и мајчинство; 
- за време на времена неспособност за работа (боле-

дување); 
- за време прекин на работа без вина на работникот; 
- и други случаи утврдени со Колективниот договор 

на ниво на претпријатието. 
Надоместокот на плата на работникот од став 1, 

алинеа од 1 и 3 на овој член се утврдува во висина на 
исплатената плата на работникот за периодот утврден 
со Колективен договор на ниво на претпријатие, кој не 
може да биде подолг од последните 3 месеци. 

Надоместокот на плата од став 1, алинеа 4,5 и 6 од 
овој член се утврдува согласно Закон. 

За време на прекин на работа до кој дошло без вина 
на работникот, на работникот му припаѓа надоместок 
на плата во висина од: 

- 100% за прекин на работа до 8 часа 
- 80% за прекин на работа до 30 дена 
- 70% за прекин на работа над 30 дена, при што 

основица за пресметување претставува основната плата 
на работникот. 

Член 128 
Работниците упатени на привремен принуден одмор 

имаат право на надоместок на плата во висина од нај-
малку 70% од основната плата. 

Член 129 
За време на приправничкиот стаж на работникот му 

припаѓа најмалку 80% од основната плата предвидена 
за работното место за кое се оспособува. 

Член 130 
Надоместокот по основ на придонесот во зголемува-

њето на доходот и добивката од иновации, рационали-
зации и други видови творештва, се утврдува со договор 
склучен помеѓу работникот и работодавецот. 

4. Друга примања 

Член 131 
Работникот има право на регрес за исхрана во ви-

сина од 25% од просечната месечна плата по работник 
во стопанството на Р. Македонија исплатена во прет-
ходните 3 месеци. 

На работниците на кои не може да им се обезбеди 
исхрана за време на работа им се исплатува паричен 
надоместок во предвидениот износ од став 1 на овој 
член. 

Член 132 
Работникот има право на регрес за годишен одмор 

во висина на просечната месечна плата по работник 
исплатена во стопанството на Републиката во претход-
ните три месеци. 

Член 133 
Работникот има право на отпремнина при замину-

вање во пензија согласно Закон и Општиот колективен 
договор. 

Отпремнината при заминувањето во пензија се ис-
платува при исплатувањето на последната плата. 

Член 134 
Надоместокот за дневници за службени патувања во 

земјата се утврдува со акт на претпријатието. 
Дневниците за службено патување во странство се 

исплатуваат во висината на износот што е пропишан за 
работниците во органите на управата. 

Дневниците за службено патување и регресот за ис-
храна меѓусебно се исклучуваат. 

Член 135 
Работникот има право на теренски додаток ако ра-

боти на терен бон седшитето на работодавецот или вон 
местото на постојаното или повремено живеалиште во 
висина која му ги покрива зголемените животни тро-
шоци. 

Доколку храната и сместувањето е организирано 
бесплатно, трошоците кои ги има работодавецот во 
врска со исхраната и сместувањето се искажуваат како 
трошоци, а на работниците не им се исплатува теренски 
додаток. 

Доколку работникот плаќа само еден од наведените 
трошоци му припаѓа само теренски додаток во висина 
на тој трошок. 

Висината на теренскиот додаток се утврдува со акт 
на претпријатието. 

Дневницата за службено патување и теренскиот до-
даток меѓусебе се исклучуваат. 

Член 136 
Работникот има право на надоместок за одвоен жи-

вот кога тој привремено е распореден односно упатен 
на работа бон местото на постојано живеалиште на 
неговото потесно семејство односно работодавецот. 

Доколку на работникот му е обезбедено сместување 
или исхрана, висината на надоместокот се смалува за 
соодветниот износ. 

Работникот нема право на надоместок за одвоен жи-
вот ако одбие соодветен семеен стан или ако е вселен 
во семеен стан, а не го преселил семејството, 

Висината за надоместокот за одвоен живот се утвр-
дува со акт на претпријатието. 

Надоместокот за одвоен живот и теренскиот дода-
ток меѓусебно се исклучуваат. 

Член 137 
Работникот има право на надоместок во случај на 

смрт или смрт на член на семејно домаќинство, при 
потешки последици од елементарни непогоди или при 
подолго боледување. 

Исплатата на надоместокот по овие основи се утвр-
дува во висината на основицата што претставува про-
сечна месечна плата во стопанството на земјата испла-
тена во последните 3 месеци, односно, со Колективен 
договор на претпријатието. 

Член 138 
На работникот му се исплатува надоместок за: 
- трошоци за превоз до и од работа над 2 км. во 

локалниот јавен сообраќај, во случај кога нема органи-
зирано превоз, а превозот е утврден како услов при 
работа, 

- покривање на трошоците за користена на соп-
ствен автомобил за потреби на претпријатието, 

- покривање на трошоците при селидба за потре-
бите на претпријатието, 

Висината на надоместоците на напред наведените 
цели се утврдува со акт на претпријатието. 

Член 139 
На работникот му припаѓа еднократен надоместок 

во вид на испратнина во случај кога му престанал ра-
ботниот однос со отказ поради економски, техно-
лошки, структурални или слични промени. 

; Износот на исплатнината е во висина на едеоме-
сечна плата на работникот за секои 2 години работен 
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стаж, а најмногу 12 месечни плати остварени во прет-
ходниот месец од денот на престанокот на работниот 
однос на работникот што се исплатува со денот на пре-
станокот на работниот однос. 

Член 140 
За време на извршување на синдикалните активно-

сти претставникот на Синдикатот кој функцијата не ја 
обавува професионално има право на надоместок на 
плата во висина на неговата плата што ја остварува во 
тековниот месец. 

Член 141 
За време на штрајк работниците имаат право на 

надомест на плата во висина од 60% од најниската 
плата утврдена со овој Договор, доколку штрајкот е 
организиран и се спроведува во согласност со Законот, 
овој Договор и Колективниот договор на ниво на прет-
пријатието. 

Член 142 
На работникот му следуваат и други надоместоци и 

додатоци кои се утврдени со Колективен договор на 
ниво на ,претпријатие. 

XIII. ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС 
И ОТКАЗ 

Член 143 
До престанок на работниот однос доаѓа: 
- со спогодба; 
- по истекот на времето за кое е заснован; 
- по сила на Закон; 
- со отказ и 
- поради економски, технолошки, структурални и 

слични промени кои ќе се утврдат во Колективниот 
договор на ниво на претпријатието. 

Член 144 
Постапката, органите, условите и начинот на пре-

станок на работниот однос подетално се регулираат во 
Колективниот договор на ниво на претпријатието, со-
гласно одредбите од Законот, и Општиот колективен 
договор за стопанство. 

Член 145 
Работникот има право на отказен рок. 
Правото на отказен рок не се остварува доколку 

отказот се дава поради сериозно кршење на работната 
дисциплина, што се утврдува во Колективниот договор 
на ниво на претпријатието. 

1. Престанок на работниот однос 

Член 146 
На работникот му престанува работниот однос со 

негова согласност и без негова согласност во случаите, 
под условите и на начин утврдени со Законот. 

На работникот му престанува работниот однос кога 
ќе наполни 40 години стаж на осигурување без оглед на 
годините на возраст, односно кога ќе наполни 65 години 
на живот и 15 години на работен стаж. 

Член 147 
Работникот кој наполнил 40 години пензиски стаж 

или 65 години живот и најмалку 15 години стаж на 
осигурување и на кој по сила на Закон му престанува 
работниот однос, може да остане во работен однос до-
колку таква одлука донесе надлежниот орган на прет-
пријатието и тоа под следните услови: 

- ако работникот е ангажиран во определен проект 
од значење за претпријатието, до завршувањето на про--

.ектот 

- ако со појавената потреба од засновање на работен 
однос кај службата надлежна за посредување при вра-
ботувањето не може да се обезбеди работник кој ги 
исполнува условите за работното место; 

- во други услови утврдени со Колективен договор 
на ниво на претпријатието. 

Времетраењето на работниот однос за случаите од 
став 1 на овој член се утврдува во зависност од условите 
поради кои истиот се продолжува. 

Член 148 
Во случаите кога работниот однос престанува во 

согласност или без согласност на работникот отказниот 
рок изнесува најмалку 30 дена а најмногу 6 месеци, 
освен кога работниот однос престанува по сила на За-
конот. Доколку претпријатието и работникот постиг-
нат согласност, работниот однос може да престане без 
отказен рок. 

За време на отказниот рок, кога работниот однос 
престанува без согласност на работникот, претпријати-
ето е должно да му овозможи на работникот право на 
отсуство од работа четири работни дена во текот на 
еден месец (32 работни часа) заради барање на нови 
работи. 

Член 149 
Ако работникот престане со работа по одлука на 

претпријатието пред истекот на отказниот рок, прет-
пријатието е должно да му исплати надомест на плата 
до истекот на отказниот рок. 

Ако во текот на отказниот рок работникот биде 
повикан на воена вежба или дослужување на воена 
обврска или стане привремено неспособен за работа, по 
негово барање текот на рокот се прекинува и истекот 
продолжува по враќањето од воена вежба односно во-
ена обврска или по престанок на привремената неспо-
собност за работа. 

Член 150 
Одлуката за престанок на работниот однос ја доне-

сува работоводниот орган на претпријатието. 

Член 151 
Одлуката за престанок на работниот однос и причи-

ните за донесување на таа одлука мора да му се достави 
на работникот во писмена форма, со поука за правото 
на приговор и со назначување на органот до кого приго-
ворот се поднесува. 

Член 152 
Казната престанок на работен однос со отказ може 

да се изрече и за други кршења на работната дисци-
плина или неисполнување на обврски утврдени со За-
кон, колективен договор и договор за работа освен 
утврдените во Законот кои ќе бидат наброени децидно 
во Колективниот договор на ниво на претпријатието. 

Член 153 
Работникот кој со својата работа ќе користи пода-

тоци кои претставуваат деловна тајна или посебно зна-
ење во областа на работењето на претпријатието или 
податоци за корисниците на услугата на претпријати-
ето, за време на траењето на работниот однос, неможе 
дополнително да работи, да биде во договорен однос за 
друга организација или да работи во друго претприја-
тие, или на друг начин да го конкурира работењето на 
претпријатието ниту пак овие податоци и знаења да ги 
користи во сопствено претпријатие односно дуќан или 
на друг начин да му нанесува штета и нелојално да се 
однесува кон претпријатието. 

Обврската од став 1 на овој член која е услов за 
засновање на работен однос, и која треба да се утврди 

како обврска и по престанокот да работниот однос по-
блиску се определува во договор за работа за секој 
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работник согласно природата на неговото работно ме-
сто. 

Член 154 
На работникот му престанува работниот однос ако 

се утврди дека на негово име има регистрирано прет-
пријатие или дуќан, 

2. Отказен рок 
Член 155 . 

За време на отказниот рок на работникот му се 
овозможува отсуство од работа во траење од четири 
работни дена во месецот односно 32 работни часа за-
ради барање на ново вработување. 

Распоредот на овие денови во месецот се утврдува 
односно може да биде регулиран со Колективен дого-
вор на ниво на претпријатието. 

Член 156 
Отказниот рок неможе да биде пократок од 30 дена 

ни подолг од 6 месеци што зависи од должината на 
работниот стаж на работникот, причините за отказот, 
работното место и други услови што треба да бидат 
регулирани во Колективниот договор на претпријати-
ето, и тоа: 

Отказен рок даден од страна на работодавецот на 
работник кој има: 

- работен стаж до 5 години - отказен рок 1 месец 
- др 10 години - отказен рок од 2 месеци 
- до 15 години - отказен рок од 3 месеци 
- до 20 години - отказен рок од 4 месеци 
- до 25 години - отказен рок од 5 месеци 
- над 25 години - отказен рок од 6 месеци 
Работниот однос со отказ од страна на работникот 

престанува ако писмено изјави дека сака да му престане 
работниот однос. 

Отказниот рок од претходниот став трае најмалку 30 
дена од денот на поднесувањето на барањето за отказ, 
ако со претпријатието не се спогодат поинаку. 

За време на отказниот рок работникот има права и 
обврски од работниот однос. 

За време на отказниот рок претпријатието е должно 
да му овозможи на работникот отсуство од работа за-
ради ново вработување според Законот, Општиот ко-
лективен договор за стопанство овој Договор и Колек-
тивниот договор на ниво на претпријатието. 

За време на отсуство од работа на став 1 од овој член 
работникот има право на надоместок на плата и други 
надоместоци во согласност со овој Колективен договор 
и Колективен договор на ниво на претпријатието. 

XIV. МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ НА 
РАБОТНИКОТ 

Член 157 
Со Законот и Колективниот договор на ниво на 

претпријатието се уредува материјалната одговорност, 
условите, случаите или критериумите кога претприја-
тието може поради оправдани причини да го ослободи 
работникот од плаќање на штетите во целина или де-
лумно. 

Работникот има право на приговор до органот утвр-
ден со Колективниот договор на ниво на претпријати-
ето во рок од 8 дена од денот на доставување на Одлу-
ката. 

XV. ПОСТАПКА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА 
РАБОТНИКОТЧлен 158 Работникот или подносителот на барањето има право да поднесе приговор против одлуката донесена во 

постапката во рок од 8 дена сметано од денот на при-
емот на одлуката преку органот кој ја донел одлуката 
до органот кој одлучува во втор степен, утврден во 
Колективниот договор на ниво на претпријатието. 

Приговорот го задржува извршуваното на одлу-
ката. 

Член 159 
По приемот на приговорот органот кој одлучува во 

прв степен може со решение да го отфрли приговорот 
како неблаговремен и недопуштен. 

Доколку приговорот е благовремен и допуштен, 
истиот заедно со мислењето на Синдикатот, доколку е 
доставен и целокупниот материјал органот од став 1 на 
овој член ќе го достави до органот утврден во Колек-
тивниот договор на ниво на претпријатието како второ-
степен во најкус можен рок, а не подолго од 5 дена. 

Член 160 
Второстепениот орган по приговорот одлучува врз 

основа на факти кои ги утврдил органот кој одлучувал 
во прв степен а истите може и сам да ги утврдува. 

Член 161 
По приговорот, второстепениот орган може да до-

несе една од следните одлуки: 
1. Да го одбие приговорот како неблаговремен или 

недопуштен ако тоа првостепениот орган не го сторил; 
2. Да го одбие приговорот како неоснован и да ја 

потврди одлуката донесена од првостепениот орган; 
3. Да го уважи приговорот и ја укине одлуката доне-

сена од првостепениот орган и предметот го врати на 
повторна постапка и одлучување; 

4. Да го уважи приговорот и да ја преиначи одлуката 
донесена од првостепениот орган. 

Член 162 
Приговорот ќе се одбие како неоснован и одлуката 

на првостепениот орган потврди кога првостепената 
одлука е донесена на основа на Законот, овој Договор и 
Колективниот договор на ниво на претпријатието. 

Приговорот ќе се уважи, првостепената одлука 
укине и предметот ќе се врати на повторна постапка и 
одлучување ако се утврди дека постои повреда на 
одредбите на постапката или дека фактичката положба 
е погрешно или нецелосно утврдена. 

Првостепената одлука ќе се преиначи ако се утврди 
дека решителните факти се неправилно утврдени и 
деќа со оглед на утврдената фактичка состојба, по пра-
вилна примена на Законот и при, одредбите на овој 
Договор, треба да се донесе поинаква одлука по однос 
на одговорноста на работникот. 

Член 163 
Комисијата за заштита на правата одлуката по при-

говорот должна е да ја донесе во рок од 15 дена од денот 
на неговото поднесување. 

Писмената одлука на работникот му се врачува во 
рок од 8 дена од денот на нејзиното донесување. 

Член 164 
Одлуката за парична казна се доставува на, Служ-

бата за пресметка на платите која на казнетиот работ-
ник ќе му ја намали пресметката на платите за износот 
на паричната казна. 

Одлуката за престанок на работниот однос со отказ 
се извршува со разрешување на казнетиот работник од 
должност со денот кога му е доставена конечната од-
лука. 

Член 165 
Одлуката за изречување на мерката станува ко-

I. Кога ќе истече рокот за поднесувано на пригово-
рот а во тој рок приговорот не е поднесен. 
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2. Кога второстепениот орган донесе одлука по при-
говорот со која првостепената одлука ја потврдува или 
преиначува. 

1. Заштита на правата на работникот 

Член 166 
Работникот има право да поднесува барање за оства-

рување на своите права од работниот однос до надлеж-
ните органи на претпријатието. 

За правата, обврските и одговорностите на работни-
кот одлучува работоводниот орган и други надлеташ 
органи утврдени со Законот, овој Договор и Колектив-
ниот договор на ниво на претпријатието. 

Член 167 
Работникот има право на приговор против одлуките 

што ги донесуваат надлежните органи на претпријати-
ето за неговите права, обврски и одговорности во рок 
од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на одлуката 
со која е повредено неговото право односно денот кога 
дознал за повредата, на правото. 

Поднесувањето на приговорот од став 1 на овој член 
го задржува извршуваното на одлуката во претпријати-
ето освен во случај кога со Законот е одредено дека 
приговорот на работникот не го задржува извршува-
њето на одлуката. 

Член 168 
Кога одлуката во прв степен ја донел работоводен 

орган или друг надлежен орган по поднесениот приго-
вор на работникот одлучува органот определен во Ко-
лективниот договор на ниво на претпријатието како 
второстепен орган. 

Член 169 
Работникот има право да присуствува на седницата 

на која се расправа за неговиот приговор и да се изјасни , 
за фактите кои се важни за донесување на одлуката. 

Пред донесуваното на одлуката по приговорот на 
работникот надлежниот орган е должен да побара ми-
слење од Синдикатот и задолжително да го разгледа и 
да се изјасни за него, доколку Синдикатот го доставил. 

Надлежниот орган мора да му овозможи на Синди-
катот да учествува во постапката за одлучувано по 
приговорот односно да го застапува работникот ако тоа 
го прави на барање или во согласност со работникот 
(член на Синдикатот). 

Заштитата на правата на работниците ги оствару-
ваат само членовите на Синдикатот. 

XVI. СКЛУЧУВАЊЕ И ВАЖЕЊЕ НА КОЛЕКТИВ-
НИОТ ДОГОВОР 

Член 170 
Одредбите на Општиот колективен договор, за сто-

панство, овој Договор и нивните измени и дополнувања 
се применуваат непосредно во обем утврден со нив за 
сите права на работниците што не се изрично или по-
блиску уредени со Колективниот договор на.ниво на 
претпријатието. 

Член 171 
Овој колективен договор се склучува во писмена 

форма на определено време и важи 3 (три) години од 
денот на склучувањето. 

Важењето на овој Колективен договор може да се 
продолжи со спогодба на учесниците која се склучува 
најдоцна 30 дена пред да истекне важноста на Колек-
тивниот договор 

Во колку потписниците 30 дена пред истекот не по-
кренат постапка за измена и дополнување на Колектив-

ниот договор важноста на Колективниот договор авто-
матски се продолжува. 

Потписниците на овој Колективен договор можат во 
било кое време спогодбено да го изменат овој Колекти-
вен договор со тоа што од последната измена која е 
извршена, по барање на еден од потписниците треба да 
измине најмалку 3 месеци. 

Член 172 
Синдикатот на претпријатието може да го овласти 

Синдикатот на хемија и неметали на Македонија во 
негово име да преговара со претставниците на органите 
на управување во претпријатието. 

Заштитата на правата со овој Колективен договор 
потпишан од страна на Синдикатот, како и застапување 
пред надлежните судски органи, уживаат само члено-
вите на СХНМ. 

XVII. КОНТРОЛА НАД ПРИМЕНАТА НА КОЛЕК-
ТИВНИОТ ДОГОВОР 

Член 173 
Контролата над примената на овој Колективен дого-

вор ја вршат партнерите - потписници на Договорот. 

XVIII. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ 

Член 174 
За решавање на споровите помеѓу потписниците на 

овој Колективен договор, што не може да се решат со 
меѓусебно спогодување се формира Комисија за усогла-
сување. 

За спор во смисла на став 1 во овој член се смета 
правен или друг вид на повреда, ако се повредени инте-
ресите на потписниците (кој произлегува од овој Дого-
вор) како и спор што, ќе настане како последица од 
неприфаќање на предлог за измена и дополнување на 

,овој Договор. 
Член 175 

Секој од потписниците именува по два члена од Ко-
мисијата за усогласување. 

Членовите на Комисијата спогодбено именуваат 
претседател на комисијата од редот на угледни, на-
учни, стручни и јавни работници. Комисијата со ова е 
составена од 4 члена и претседател на Комисијата од-
носно вкупно Комисијата брои 5 члена, 

Член 176 
Постапката за усогласување на споровите кои ќе 

произлезат при спроведување на овој Колективен дого-
вор започнува на барање на еден од потписниците. 

^ Член 177 
Усогласувањето е неуспешно ако една од страните 

писмено изјави, но не пред почетокот на усогласува-
њето, дека истото го смета за неуспешно. 

Секое усогласување што странките ќе го постигнат 
мора да биде во писмена форма. 

Со донесените решенија се изменува и дополнува 
овој Коледктивен договор. 

Ако постапката за усогласување е неуспешна двата 
потписници спогодбено одлучуваат да спорот го разре-
шат пред арбитража. 

Секој потписник именува до два арбитри од кои ед-
ниот е од угледни, научни и стручни работници а прет-
седателот на арбитражата арбитрите го именуваат спо-
годбено од редот на угледни, научни, стручни и јавни 

-работници. 
Арбитражата одлуката ја носи со мнозинство гла-

сови од вкупниот број на членови. 
Одлуката на арбитражата е конечна. 
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XIX. КОНТРОЛА НА ПРИМЕНАТА НА КОЛЕК-
ТИВНИОТ ДОГОВОР 

Член 178 
Потписниците на овој Колективен договор должни 

се да го почитуваат и спроведуваат овој Колективен 
договор. 

Секој од потписниците на овој Колективен договор 
именува по 2 (два) члена во Комисијата, која е овла-
стена за толкување на овој Колективен договор. 

Комисијата од својот состав избира претседател. 
Мандатот на претседателот трае 6 месеци. 

Претседателот се избира наизменично од двата пот-
писници на овој Колективен договор. 

XX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 179 

Овој Колективен договор се смета за склучен кога 
ќе го потпишат овластени претставници од Синдикатот 
на хемија и неметали на Македонка во име на работни-
ците од овој Синдикат и овластени претставници на 
претпријатијата од Здружението на рудниците и инду-
стријата на неметали при Стопанската комора на Маке-
ДОНИЈа' Член 180 

Сите претпријатија кои се членови на горе наведе-
ните здруженија и сите синдикални организации кои се 
членови на СХНМ се должни да во рок од 3 месеци од 
денот на влегување во сила на овој Колективен договор 
ги усогласат и донесат колективни договори и други 
акти за примена на колективните договори на ниво на 
претпријатијата. 

Колективните договори од претходниот став се ре-
гистрираат кај Синдикатот на хемија и неметали на 
Македонија и кај Стопанската комора на Македонија. 

Член 181 
Ако настанат спорови во склучување на колектив-

ните договори во претпријатијата, до нивното склучу-
вање непосредно ќе се применуваат решенијата содр-
жани во Законот, Општиот колективен договор за сто-
панство и Гранскиот колективен договор на СХНМ, во 
износите, односно мерилата што се утврдени како нај-
мали износи односно како големини. 

Одредбите од став 1 на овој член максимално можат 
да се применуваат во рок од 60 дена. 

Член 182 
Овој колективен договор влегува во сила од денот 

на потпишувањето а ќе се применува осмиот ден од 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
Скопје, ноември 1994 година 

Потписници: 
Синдикат на хемија и неметали Здружение на рудниците и 

на Македонија иднустријата на неметали 
Претседател, Одбор на работодавци 

Јово Илиевски, с.р., Претседател, 
Драгав Далјановски, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за присилно извршу-

вање по предлогот на доверителот „ТЕХНОМЕТАЈ1 
ВАРДАР“ увоз-извоз АД Скопје, против должникот 
Колежек Јане, со непозната адреса на живеење за вра-
ќање на долг во износ од 11.650,80 ДЕМ со камата ца 
Зод износ во, висина; аа домицилната камата сметано од 
1.1.1992 година до доплатата како и 6,65 денари со ка-

мата во висина на есконтна стапка што месечно ја утвр-
дува Народната банка на Македонија зголемена за 20% 
со примена на конформна метода сметано од 1.1.1992 
година до 27.1 V.1992 година, а од 28.1У.1992 година до 
исплатата во висина на каматна стапка која месечно ја 
утврдува Народната банка на Македонија и процесните 
трошоци во износ од 1.555,00 денари. 

Во смисла на чл. 14 од ЗИП а в.в. со член 84, од 
ЗПП на должникот Колежек Јане во постапката му се 
назначува привремен застапник Иво Тасевски адв. од 
Скопје кој ќе се појави во оваа постапка се до нејзиното 
окончување или додека должникот не се појави пред 
судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I Скопје, И. бр. 2219/ 
93. (60) 

Пред Општинскиот суд Скопје I - Скопје поведена е 
постапка за развод на брак по тужбата на Лидија Пе-
треска од Скопје, ул. „Скупи“ бр. 2-А против тужениот 
Глишо Бајиќ со непозната адреса на живеење. Со-
гласно чл. 84 ст. 2 т. 4 од Законот за процесна постапка 
за привремен застапник на тужениот се определува Зеј-
нел Беговиќ адвокат ул. „Душан Тасковиќ" бр. 28, нас. 
Железара-Скопје кој ќе го застапува тужениот се до 
неговото јавување во постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје 1-Скопје. (69) 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје во тек е 
постапка за определување единствен носител на станар-
ско право по предлог на предлагачот Сузана Грачанин 
од Скопје против Драган Грачанин со непозната адреса 
на живеење и престојување. 

Се повикува противникот Драган Грачанин од 
Скопје во рок од 30 дена да се јави во судот или да го 
извести судот сам или преку негов полномошник за 
својата адреса на живеење или адреса на својот полно-
мошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен 
старател кој ќе ги штити неговите интереси во текот и 
до окончувањето на постапката се до неговото појаву-
вање во судот. 

Од Општинскиот суд во Скопје II-Скопје, Р. бр. 22/ 
95. (70) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 
Пред Општинскиот суд во Битола поднесен е пред-

лог од предлагачите Ѓорѓи Николовски и Олга Нико-
ловска Исаиловска, и двајцата од Битола за докажу-
вање на смртта на противникот Анѓелевски-Николов-
ски Атанас Ванѓел, со последно место на живеење во 
Бразилка, држава Панама, град Куритиба. 

Се повикува лицето Николовски-Ангеловски Ата-
нас Ванѓел во рок од 30 дена да се јави пред Општин-
скиот суд во Битола по објавувањето на огласот или 
секое друго лице кое што може да достави податоци во 
врска со животот или смртта на лицето Анѓеловски-
Николовски Атанас Ванѓел. 

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 24/95. (68) 
ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Со решение на Општинскиот суд во Куманово, а врз 
основа на член 84 од ЗПП во спорот за развод на брак 
на тужителот Мемет Реџепи од Куманово ул. „Роза 
Луксембург“ бр. 9-а, против тужената Кумрије Рецепи 
мом. Јашари со непознато место на живеење во СРЈ се 
поставува привремен застапник стручен соработник 
Љубомир Ѓорѓевиќ, вработен при Општинскиот суд во 
Куманово. 

Привремениот застапник во смисла на чл. 85 ги има 
сите права и должности како законски застапник и тие 
права и должности ги врши е додека тужениот или 
негов полномошник не се појави пред судот. 1 

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 1638/94. 
(66) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
На должникот Јакупи Адис, сега на привремена ра-

бота во Германија со непозната адреса, му се поставува 
привремен застаник и тоа Тримчески Ратко, социјален 
работник при Центарот за социјални работи во Гости-
вар. 

Привремениот застпаник ги има сите права и долж-
ности на законски застапник. 

Овие права и должности привремениот застпаник ќе 
ги врши се додека должникот или негов полномошник 
не се појават пред судот односно додека Органот за 
старателство не го извести судот дека му поставил ста-
рател. 

Од Оптшинскиот суд во Гостивар, И бр. 1720/93. (61) 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред судот е во тек постапка за докажување на 
смртта за покојнит Јашари Раиф од с. Доброште. 

Се повикува лицето Јашари Раиф бивш од с. До-
броште, или било кое друго лице кое нешто знае за 
него да се јават во Општинскиот суд Тетово во судница 
1/1, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 824/94 (63) 

Пред овој суд се води спор за сопственост по туж-
бата на тужителот Шаини Задин од с. Отушиште, Те-
товско, против Деспотовска Велика од Скопје, а сега со 
непознато место на живеење. 

Се повикува тужената Деспостовска Велика од 
Скопје а сега со непознато место на живеење, да се јави 
во рок од 30 дена пред Општинскиот суд во Тетово, да 
достави своја адреса или постави свој полномошник. Во 
спротивно ќе и биде определен привремен старател кој 
ќе ги штити нејзините права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 158/95. (64) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
по тужбата на тужителките Петрушевска Марина и 
Петршевска Миријана двете од Тетово ул. „Маршал 
Тито“ бр. 98/3 против тужениот Петрушевски Петар од 
Тетово а сега со непозната адреса во САД поради из-
мена на одлука за издршка. Вредност на спорот 10.000 
денари. 

Се повикува тужениот Петрушевски Петар да се 
јави во судот, или, пак, да одреди свој полномошник. 
На истиот ќе му биде поставен привремен старател 
преку Центарот за социјална работа Тетово кој ќе ги 
застапува неговите интереси се до окончувањето на 
постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 313/95. (65) 

Пред Општинскиот суд во Тетово е во тек постапка 
за докажување на смртта на покојниот Муареми Ремон 
Мустафов Сулејмана од с. Шемшево Тетовско. 

Се повикува лицето Муареми Ремон Мустафс ј Су-
лејман од Шемшево Тетовско или, било кое друго 
лице што нешто знае за наведеното лице, да се јават во 
Општинскиот суд во Тетово во судница 1/1 во рок од 15 
дена по објавувањето на огласот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 149/95. (67) 

СУДСКИ РЕГИСТАР НА ПОЛИТИЧКИТЕ 
ПАРТИИ 

Окружниот суд во Скопје на ден 10. 02. 1995 година, 
согласно чл. 7 ст. 2 од Законот за политичките партии 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 41/94) стави забелешка дека 
следниве политички партии докажале бројот на члено-
вите дека не е намален под законскиот минимум од 500 
членови и со тоа ја потврдиле регистрацијата за 1995 
година: 

Реден број: 
1. Партија за демокртски просперитет со седиште во 

Тетово, под Рег. бр.з 

2. Социјалдемократски сојуз на Македонија со се-
диште во Скопје ул. „Бихачка“ бр. 8, под Рег. бр. 9 

3. Демократска партија на Турците со седиште во 
Скопје, булевар „Крсте Мисирков“ бр. 67, под Рег. бр. 
12 

4. ВМРО - Демократска партија за македонско наци-
онално единство, со седиште во Скопје, ул. „Петар 
Драпшин“ бр. 36, под Рег. бр. 14 

5. Партија за целосна еманципација на Ромите од 
Македонија, со седиште во Скопје, нас. Шуто Оризари, 
зградата на КУД „Пралипе", под Рег. бр. 16 

6. Социјалистичка партија на Македонија со се-
диште во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 17 (Фах бр. 54), 
под Рег. бр. 18 

7. Либерална партија на Македонија со седиште во 
Скопје, бул. „Илинден“ - бб, блок 12, под Рег. бр. 20 

8. ВМРО - Демократска партија со седиште во 
Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 116-3/24, под Рег. бр. 
25 

9. Партија за демократска акција - Исламски пат со 
седиште во Тетово, ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 
75, под Рег. бр. 36 

10. Демократска партија на Србите во Македонија 
со седиште во Скопје, ул. „27 Март“ бр. 11, под Рег. бр. 
41 

И . Демократска партија на Македонија, со седиште 
во Тетово, ул. „Базар“ бр. 3, под Рег. бр. 43 

12. Албански демократски сојуз - Либерална пар-
тија со седиште во Скопје, ул. „Павле Илиќ“ бр. 15/1/4, 
под Рег. бр. 45 

13. Македонски национален фронт со седиште во 
Прилеп, ул. „Димо Наредникот" бр. 53, под Рег. бр. 60 

14. Демократска партија со седиште во Скопје, бул. 
„Партизански Одреди“ бр. 89, под Рег. бр. 63 

15. ВМРО - Македонски национален демократски 
сојуз со седиште во Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 
12, под Рег. бр. 72. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

Министерството за односи со странство на Република Ма-
кедонија огласува дека со решението бр. 18-5960/2 од 
28.09.1993 година го запиша во регистарот на претставништво 
на странски лица во Република Македонија, под ред.број 231 
отворањето на претавништво на странско лице S.I.T.A. Soci-
ete internacionale de telekommunications aeironautiques, Brus-

sels, Belgium, со следните податоци: 
1. Претставништво на странското лице со седиште во 

Скопје, ул. „Маркс и Енгелс" 1/6-9, Република Македонија. 
2. Дејноста на претставништвото е: 
- истражување на пазарот; 
- претходни и подготвителни дејствија за склучување на 

договори за увоз-извоз на стоки и услуги со претпријатија и 
други правни лица од Република Македонија, како и на склу-
чување договори за долгорочна производствена кооперација, 
деловно-техничка соработка и странски вложувања; . 

- пружање сервис во Авио-компаниите во Република Ма-
кедонија. 

3. Лице овластено за потпишување во име на претставниш-
твото е Радиќ Драгослав од Загреб, бр. на пасош 203468. 

4. Со денот на донесувањето на ова решение, претставниш-
твото може да почне со работа. 

Од Министерството за односи со странство. (317) 
Министерството за надворешни работи на Репу-' 

блика Македонија, огласува дека со решение бр. 
18-12221/2 од 13.ХII. 1994 година, го запиша во региста-
рот на претставништвата на странски лица во Репу-
блика Македонија под ред. бр. 329 ,,Ист Вест трејд“ од 
Виена, Република Австрија, со следните податоци: 
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1. Претставништвото на странското лице под назив 
„Ист Вест трејд“ Скопје, Република Македонија, ул. 
„Даме Груев“ - 1 6 . 

2. Дејноста на претставништвото е: 
- претходни и подготвителни дејствија за склучу-

вање на договори за увоз-извоз на стоки и услуги со 
претпријатија и други правни лица од Република Маке-
донија, како и на склучување договори за долгорочна 
производствена кооперација, деловно-техничка сора-
ботка и странски вложувања. 

3. Лице овластено за потпишување во име на прет-
ставништво е Методи Смиленски од Скопје. 

4. Со денот на донесувањето на ова решение прет-
ставништвото може да отпочне со работа. 

Од Министерството за надворешни работи - Скопје. 

ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 37/95 од 16.П.1995 година, отворена е ликвидациона постапка над 
должникот ППУТ „НУВАКО“ од Скопје, ул, „Џон Кенеди“ бр. 11/3-
10. 

За Ликвидационен судија е определен Бранко Ордановски судија 
при овој суд. 

За Ликвидационен управник е определен Петров Томе од Скопје, 
ул. „Мраморец“ бр. 30, а телефон 319-174. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник, доколку ги има, а рочиште за 
испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.П1.1995 го-
дина во 9 часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (302) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 299/94 од 20.1.1995 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот „СТЕПКОМ" од Скопје, ул. „Никола Русински“ бр. 4-1/22. 

За Ликвидационен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при 
овој суд. 

За Ликвидационен управник е одреден Зомбра Иван, ул. „Пекљане 
бр. 17. телефон 310-723. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаци-
ониот совет со пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува на 27.Ш.1995 година во 8 3 0 ч. соба број 
83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (303) 

Се известуваат сите деловни пријатели, државни органи и др. дека 
врз основа на одлуката на Управниот одбор ДОО „Центротекстил" 
Куманово од 9.П.1995 година престана со работа Медната куќа „Цен-
тротекстил" во Скопје која беше составен дел на Претпријатието „Цен-
тротекстил" ДОО Куманово. 

Во истиот деловен објект се појавуваат новите закупувачи и фир-
мите „Центротексгил-ексклузив" и „Центротексгил-Модна куќа“ 
двете од Скопје. 

Овие две новоформирани фирми „ЦЕНГРОТЕКСТИЛ“-Модна ку-
ќа“ и „Центротекстил ексклузив" не се ни во каков правен однос со 
претпријатието „Центротекстил" ДОО Куманово нити се негови 
правни следбеници, туку работат потполно самостојно како приватни 
фирми. 

„Центротекстил" - ДОО Куманово. (314) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 
Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за трансфор-

мација на претпријатијата со општествен капитал (Сл.весник 
на РМ бр. 38/93), Управниот одбор на Фабриката за автобуси 
„11 Октомври“ акционерско друштво со Ц.О Скопје, обја-

ОГ Л АС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕ-
НИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ НА-

ЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

Фабриката за автобуси „11 Октомври“ акционерско друш-
тво со Д.О. - Скопје ја започна постапката за трансформација 
на општествениот капитал во согласност со одредбите на За-
конот за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал. 

Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни 
наследници, кои се државјани на Република Македонија, до-
колку имаат, да ги најават своите побарувања од претпријати-
ето во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на 
огласот. 

Барателите ги доставуваат побарувањата на посебен обра-
зец пропишан од Агенцијата што е објавен во Сл.весник на 
Република Македонија бр. 3/94, кој истовремено се доставува 
до претпријатието и Агенцијата на Македонија за трансфор-
мацијата на општествен капитал. 

Седиштето на претпријатието е во Скопје, на ул. .,516" бр 
10 _(320) 
Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-

мација на претпријатијата со општествен капитал 
(Службен весник на Р.М. бр. 38/93), ЛОС „СКОВИН" 
Скопје објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА 

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници, државјани на Република Ма-
кедонија, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 
дена од денот на објавувањето на овој оглас. 

2. Седиштето на ПОС „СКОВИН" е во Скопје на 
ул. 15-ти Корпус бр. 3. 

3. Пријавите се доставуваат до ПОС „СКОВИН" 
Скопје и до Агенцијата за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал, на посебен образец 
пропишан од Агенцијата. 

ПОС „Сковин" Скопје 

______________ (311) 
Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-

мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ 38/93), АД во мешовита сопственост 
Југотутун - Тетово, објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА ОД АД ЈУГОТУТУН - ТЕТОВО 

1. АД Југотутун - Тетово отпочна со постапката за 
трансформација на општествениот капитал во соглас-
ност со одредбите на Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици, од-
носно нивните правни наследници, кои се државјани на 
РМ, доколку имаат, да ги пријават своите побарувања 
кон Акционерското друштво. 

3. Седиштето на АД Југотутун е во Тетово на ул. 
„Маршал Тито“ бр. 47. 

4. Своите побарувања барателите да ги достават 
истовремено до АД Југотутун - Тетово и до Агенцијата 
на РМ за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на посебен образец (Сл. весник на РМ 3/ 
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94) во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето 
на огласот. 

АД Југотутун - Тетово 
(312) 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-
ВАЊА ВО ПОСТАПКАТА ЗА ТРАНСФОРМА-

ЦИЈА НА ПРЕПРИЈАТИЕТО 

ОП „КАЛЕ - ДИЗАЈН“ за внатрешно уредување и 
интериери - Скопје ги повикува поранешните сопстве-
ници и нивните правни наследници, доколку имаат, да 
ги пријават своите побарувања кон претпријатието. 

Бараното за побарување на поранешните сопстве-
ници и нивните правни наследници можат да го подне-
сат во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој 
оглас. 

Своите побарувања барателите треба да ги достават 
истовре,мено до претпријатието и до Агенцијата на Ре-
публика Македонија и за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал на посебен образец („Сл. 
верник на РМ“ бр.4/94). 

ОП „Кале-Дизајн" Скопје 
(306) 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/93), Акционерското 
друштво во мешовита сопственост ,,Живинарска фар-
ма“ с. Породин, Битолско, објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. Акционерското друштво во мешовита сопстве-
ност „Живинарска фарма“ с. Породин, ги повикува по-
ранешните сопственици и нивните правни наследници, 
државјани на Република Македонија, да ги пријават 
своите побарувања од ова претпријатие, во рок од 60 
дена од денот на објавувањето на овој оглас. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посе-
бен образец пропишан од Агенцијата на РМ за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат во 
два примероци, од кои едниот до Агенцијата на РМ за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал, а другиот до АД „Живинарска фарма“ с. Поро-
дин. 

4. Седшитето на АД „Живинарска фарма“ с. Поро-
дин е во село Породин, Битолско, 97223 с. Породин. 

АД „Живинарска фарма“ 
С. Породин 

(307) 
Врз основа на членот 33 и 34 од Законот за транс-

формација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Сл.весник на Р.Македонија" бр. 38/93) „Макпетрол" 
А.Д. - Скопје објавува 

нува постапка за трансформација на општествениот ка-
питал во согласност со одредбите на Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници во рок од 60 дена по објавува-
њето на овој оглас да ги пријават своите побарувања 
кон претпријатието. 

3. Своите побарувања барателите да ги достават 
истовремено до Претпријатието и до Агенцијата на Ре-
публика Македонија за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

4. Побарувањата барателите да ги достават на посе-
бен образец потпишан од Агенцијата („Сл. весник на 
?.Македонија“ бр.3/94). 

5. Седиштето на „Макпетрол" А.Д. е во Скопје на 
ул. „Мито Хаџивасилев-Јасми" бр.4. 

„Макпетрол" А.Д. со П.О. - Скопје 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93) АД Информатика и електро-
ника Битола објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. АД Информатика и електроника Битола, ги пови-
кува поранешните сопственици и нивните наследници, 
државјани на Република Македонија, да ги пријават 
своите побарувања од ова претпријатие во рок од 60 
дена од денот на објавувањето на овој оглас. 

2. Своите побарувања барателите ги доставуваат 
истовремено до Претпријатието и до Агенцијата на Ре-
публика Македонија за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

3. Барањата за заштита на своите права се доставу-
ваат на посебен образец пропишан од Агенцијата („Сл. 
весник на РМ бр. 3/94). 

4. Седиштето на претпријатието е на ул. Индустри-
ски пат бб Битола. 

Информатика и електроника 
АД Битола 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ (309) 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал „Солун“ 
Ц.О. - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 27.01.1995 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со откуп на Претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Чаирска“ б.б. во 

време 07 до 14 часот. ПП„ Солун“ Скопје 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА 

КОН ДРУШТВОТО 
. 

Акционерското друштво за внатрешна и надво-
решна трговија со п.о. „Макпетрол" - Скопје отпоч-
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Врз оснава на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Молеро-
фарбарско претпријатие „ЗОГРАФ“ - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 27. 01. 1995 
година донесе Одлукава трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со откуп на Претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Првомајска“ бр. 
10-а во време од—- до — часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ОП за про-
фесионално оспособување и вработување на инвалиди 
„Делинд" Д,О.О. - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 30.01.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на Претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „82" бр. 12 - Скопје 
во време од 9 до 13 часот. 

ДООПО „ДЕЛИНД" - Скопје 
_________ (284) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Јака-ко-
мерц" - Струмица. 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал донесе решение бр. 29-15-23(У42 од 
8.11.1995 година, за давање согласност за трансформа-
ција на претпријатието со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието е извршена со 
откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски лица можат да се запознаат преку 
непосреден увид во деловните простории на претприја-
тието во време од 7 до 14 часот. 

„Јака - комерц“ 
- - (285) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А.Д. „ИН-
ТЕРМЕТАЛ" СКОПЈЕ 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-

ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 го-
дина., донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието е извршена со 
издавање интерни авдии заради прибавување на допол-
нителен капитал. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Бојмија", бр. 8 во 
време од 08 до 10 часот. 

А.Д. „ИНТЕРМЕТАЛ" - Скопје 
(268) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Д.О.О. 
„ТРИ БОР“ - Кавадарци 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата за преструктуирање и трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал, на сед-
ницата одржана на 27.01.1995 година донесе Одлука за 
трансформација на претпријатието, согласно Законот 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со откуп на Претпријатието од страна на вработените 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку.непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Блажо Алексов“ 
бр. 52, Кавадарци. /325) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал ПОС „Слово“ - При-
леп 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за 
трансформација на претпријатијата со општествен капитал на 
седницата одржана на 30.01.1995 година, донесе Одлука за 
трансформација на претпријатието, согласно Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформација на претпријатието ќе се изврши со: от-
куп на Претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни 
и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непо-
среден увид, во деловните простории на претпријатието, кое 
се наоѓа на ул. Кеј „1-ви Мај“ бр. 69 - Прилеп во време од 13 до 
15 часот. 

(319) 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на 

претпријатијата со општествен капитал 
АД „ФЕРО“ - Кавадарци 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисфта на Владата на Република Македонија за 

трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на 
седницата одржана на 27.01.1995 година донесе Одлука за 
трансформација на претпријатието, според Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со изда-
вање на интерни акции заради прибавување на дополнителен 
капитал. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни 
и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непо-
среден увид, во деловните простории на претпријатието, кое 
се наоѓа на ул. „Западен булевар“ бб од 9 до 15 часот. 

' “ (321) 
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Претпријатието за трговија и услуги „Тобачна про-
мет“ ДОО експорт-импорт - Скопје, на седницата одр-
жана на 23.Ц.1995 година. 

ОБЈАВУВА 
Цената на новата цигара на Тобачна: „BOSS SU-

PER" LIGHTS", изнесува: МРС 45 денари, данок на 
промет (акциза) 70% содржан во МРС 28 денара 

Цената се однесува за пакување од 20 цигари. 

Тобачна промет Д.О.О. - Скопје 
Директор, 

Сашо Кожухаров, с.р. 
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СООПШТЕНИЕ 

НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ги известува своите 
претплатници дека од 1 март 1995 година ќе ра-
боти во нови простории во ТРГОВСКО-ДЕЛОВ-
НИОТ ОБЈЕКТ „БУЊАКОВЕЦ" на бул. „Пар-
тизански одреди“ (спроти пазарчето „Буњако-
вец"). 
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