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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2466. 

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за заштита 
и спасување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/04, 49/04 и 86/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.07.2010 годи-
на, донесе  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКAТA ЗА ЗАШТИТА И 
СПАСУВАЊЕ НА ЖИВОТНИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕ  

ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредува спроведувањето на мер-

ката за заштита и спасување на животните и произво-
дите од животинско потекло, во рамките на системот за 
заштита и спасување.  

Планирањето и подготвувањето на активностите за 
спроведување на мерката за заштита и спасување на 
животните и производите од животинско потекло се 
врши од страна на органите на Државната управа, орга-
ните на единиците на локалната самоуправа, јавните 
претпријатија, установи, служби и трговските друштва 
(во натамошниот текст: задолжени субјекти). 

 
Член 2 

Поимите животни и производи од животинско по-
текло во смисла на оваа уредба го имаат следното зна-
чење:  

1. Животни се: копитари (коњи, мазги, мули и мага-
риња); чапункари (говеда, биволи, овци, кози и свињи); 
перната живина (кокошки, мисирки, гуски, шатки и 
друга перната живина); украсни и егзотични птици и 
животни; кучиња мачки, куникули, пчели, пијавици, 
свилени буби, риби, ракови, школки, ежови, желки, 
полжави, жаби, ловен дивеч, диви ѕверови, лаборатори-
ски животни и инсекти.  

2. Производи од животинско потекло се: составни 
делови од животинското тело во сурова, полупрерабо-
тена или преработена состојба (млеко, “производи од 
млеко“ јајца, производи од месо, риби, икра, мед и дру-
ги производи од ракови, школки, полжави и жаби) на-
менети за исхрана на луѓето.  

 
II. ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА 
И СПАСУВАЊЕТО НА ЖИВОТНИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕ  

ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 
 

Член 3 
Заштитата и спасувањето на животните и произво-

дите од животинско потекло опфаќа планирање и под-
готвување на активности за спроведување на заштитата 
и спасувањето на животните и производите од живо-
тинско потекло од дејствата на природните непогоди.  

Член 4 
Задолжените субјекти при спроведување на мерката 

за заштита и спасување на животни и производи од жи-
вотинско потекло соработуваат со сопствениците и 
одгледувачите на животни и со производителите на 
производите од животинско потекло.  

 
А) Планирање на заштитата и спасувањето 

на животни  и производи од животинско потекло 
 

Член 5 
Планирањето на заштитата и спасувањето на жи-

вотните и производите од животинско потекло опфаќа 
утврдување на потребна организација за спроведување 
на мерката за заштита и спасување на животните и 
производите од животинско потекло и пропишување 
на стандардната оперативна процедура.  

Планирањето на заштитата и спасувањето на жи-
вотните и производите од животинско потекло се ос-
тварува во рамките на интегралното планирање (раз-
војно и оперативно) за заштита и спасување во план-
ските документи.  

  
Член 6 

Потребната организација за спроведување на мер-
ката за заштита и спасување на животни и производите 
од животинско потекло, се утврдува во плановите за 
заштита и спасување. 

При утврдувањето на потребната организација за 
спроведување на мерката за заштита и спасување на 
животни и производите од животинско потекло од став 
1 на овој член детално се разработуваат задачите на за-
должените субјекти и задачите, големината и видовите 
на силите за заштита и спасување кои ќе учествуваат 
во спроведувањето на мерките за заштитата и спасува-
њето на животните и производите од животинско по-
текло, местата за собирање на повредените и заболени-
те, тријажните пунктови, патиштата и начините на из-
вршување на транспортот до најблиските ветеринарни 
установи за кои ќе се прифаќаат животните на кои им е 
потребна помош.  

 
Член 7 

Активностите и постапките учесниците во органи-
зираното спроведување на заштитата и спасувањето од 
поплави ги преземаат согласно стандардните оператив-
ни процедури донесени од страна на директорот на Ди-
рекцијата за заштита и спасување. 

 
Б) Подготвување на активности за спроведување на за-
штитата и спасувањето на животните и производите од 

животинско потекло 
 

Член 8 
Подготвувањето на активностите за спроведување 

на мерката за заштита и спасување на животните и 
производите од животинско потекло се состои од орга-
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низациски и оперативни активности и мерки со кои се 
обезбедуваат потребните предуслови за спроведување 
на планираните активности  за заштита и спасување на 
животните и производите од животинско потекло.  

За реализација на активностите од став 1 на овој 
член задолжените субјекти кои ја организираат зашти-
тата и спасувањето посебно и подетално треба да пред-
видат:  

- пополнување на  организирани сили за заштита и 
спасување со соодветен персонал и материјални ресур-
си;  

- обуки, тренинг и вежби;  
- обезбедување на материјални ресурси, нивно одр-

жување и сервисирање и 
- склучување на потребни договори за извршување 

на одредени задачи и активности. 
 

Член 9 
Задолжените субјекти кои ја спроведуваат заштита-

та и спасувањето на животните и производите од живо-
тинско потекло  ги обезбедуваат потребните средства и 
сили за успешно и ефикасно спроведување на заштита-
та и спасувањето на животните и производите од живо-
тинско потекло.  

 
III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА И СПАСУ-
ВАЊЕТО НА ЖИВОТНИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕ ОД 

ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 
 

Член 10 
Во спроведувањето на заштитата и спасувањето на 

животните и производите од животинско потекло за-
должените субјекти и силите за заштита и спасување 
ги исполнуваат задачите и должностите утврдени во 
плановите за заштита и спасување, согласно пропиша-
ната стандардна оперативна процедура. 

Спроведувањето на заштитата и спасувањето на 
животните и производите од животинско потекло оп-
фаќа превентивни и оперативни мерки и активности . 

 
а) Активности во функција на превенција 

 
Член 11 

Во функција на превенција на заштита и спасување 
на животните и производите од животинско потекло 
задолжените субјекти ги обезбедуваат потребни персо-
нални и материјални ресурси утврдени во плановите за 
заштита и спасување од член 9 од оваа уредба  за не-
пречено функционирање на превентивните и оператив-
ните активности на заштита и спасување на животните 
и производите од животинско потекло од заразни боле-
сти, радиолошки, хемиски и биолошки загадувања, за-
штита од пожари, заштита и спасување на вода и под 
вода, заштита и спасување од урнатини и други несре-
ќи (глад и сл.).  

Член 12 
Спроведувањето на превентивните активности и 

мерки задолжените субјекти ги обезбедуваат податоци-
те за состојбите на теренот и ги преземаат следните 
активности:  

- правилно сместување, исхрана и напојување на 
домашните животни;  

- редовно вакцинирање согласно Програмите за ит-
ни мерки донесени од страна на надлежниот орган. 

- ограничување и забрана на увоз на животни и про-
изводи од животинско потекло од земји во кои постојат 
заразни заболувања кај животните;  

-контрола и утврдување на хигиено - епидемиоло-
шките услови и исправност на увезените животни, 
сточната храна и производите од животинско потекло;  

- редовна радиолошко хемиска и биолошка контро-
ла на животната средина, животните, сточната храна и 
производите од животинско потекло;  

- лабораториска контрола на крвта, други излачува-
ња кај животните, органи и  ткива или нивни делови; 

- обезбедување доволни количини на храна и вода 
за животните и нивна заштита  од сите видови на зага-
дување;  

- контрола на хигиено-епидемиолошките услови и 
исправност на складиштата, магацините, ладилниците 
и другите објекти во кои се чуваат и складираат произ-
водите од животинско потекло;  

- обезбедување на потребните персонални и мате-
ријални  ресурси за функционирање на воспоставената 
организација и  

- спроведување на обука, тренинг и вежби со персо-
налот и силите за заштита и спасување.  

 
б) Оперативни функции 

 
Член 13 

Од страна на задолжените субјекти за спроведува-
ње на заштитата  и спасувањето на животните и произ-
водите од животинско потекло во рамките на оператив-
ните функции се спроведуваат активности и мерки во 
случај на непосредна опасност, за време на траење на 
опасноста и во отстранувањето на последиците. 

 
б-1)Активности и мерки во случај на непосредна 

опасност 
 

Член 14 
Кога надлежниот орган согласно Закон ќе утврди 

постоење на можност за настанување на потенцијална 
опасност ги известува надлежните органи од член 1 од 
оваа уредба и одговорните лица во задолжените субјек-
ти за зголемување на готовноста за спроведување на 
заштита и спасување на животните и производите од 
животинско потекло.  
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Задолжените субјекти од став 1 на овој член ги 
активираат надлежните и одговорни лица за спроведу-
вање на заштита и спасување на животните и произво-
дите од животинско потекло и ги активираат за презе-
мање организациски, стручни, безбедносни и други 
мерки заради зголемување на подготвеноста за извр-
шување на задачите во спроведување на заштитата и 
спасувањето на животните и производите од животин-
ско потекло.  

 
б-2) Активности и мерки за време на траење  

на опасноста 
 

Член 15 
За време на траењето на опасноста, задолжените 

субјекти вклучени во  заштитата и спасувањето на жи-
вотните и производите од животинско потекло ги спро-
ведуваат следните мерки и активности :  

- ги следат резултатите од извидувањата, вршат кон-
трола на лабораториските анализи на примероците од 
животните и производите од животинско потекло на кои 
е воочена промена, ги утврдуваат причинителите кои ја 
предизвикуваат промената и оштетувањата кај животни-
те и предлагаат преземање на соодветни мерки;  

- спроведуваат изолација на подрачјата на кои е по-
јавена  заразната болест;  

- изолација на заболените животни и спроведување 
на мерки согласно програмите за итни мерки донесени 
од страна на надлежниот орган за  карантинско лечење;  

- вакцинација на животните во загрозеното подрач-
је согласно Програмите за итни мерки донесени од 
страна на надлежниот орган; 

- целосна вакцинација на населението, до колку се 
работи за болести кои се пренесуваат на луѓето;  

- избегнување и спречување на непотребно движе-
ње и собирање на животните;  

- забрана за колење на животните во загрозените 
подрачја, освен ако се   работи за колење на нужда и со 
посебно одобрение од страна на официјалниот ветери-
нар надлежен за тоа епизоолошко подрачје“; 

- спроведување на мерки на дезинфекција, дезинсек-
ција и дератизација на  загрозените населби, водните об-
јекти и останатите објекти од посебно значење  со цел 
уништување на изворот и преносителите на заразата;  

- запознавање на населението на загрозеното по-
драчје со опасностите што му се  закануваат, каракте-
ристиките и начинот на пренесувањето на заразните 
болести, превентивни и оперативни мерки на заштита 
кои треба секој да ги спроведува како и начинот на од-
несување, мерките на безбедност и учеството   во акци-
ите за заштита и спасување на животните, сточната 
храна, водата и  производите од животинско потекло;  

- мерки за радиолошко хемиска и биолошка заштита;  
- мерки за противпожарна заштита;  
- мерки за заштита и спасување од поплави.  

б-3) Активности и мерки во отстранување  
на последиците 

 
Член 16 

Во отстранување на последиците субјектите кои 
учествуваат во заштита и спасување на животните и 
производите од животинско потекло можат да се анга-
жираат и употребуваат и за мерките за отстранување на 
последиците и тоа:  

- преземање на санитарно-хигиенски и санитарно -
епидемиолошки мерки на загрозеното подрачје со цел 
спречување на ширење на  заразни  болести на други 
подрачја во соработка со организациите и институции-
те кои имаат материјално технички средства и стручно 
оспособени  лица за оваа работа;  

- закопување-отстранување на мрши од животни, 
загадени, затруени и расипани производи од животин-
ско потекло, сточна храна, отпадни материи на начин 
на кој не се загрозува животната околина.  

 
Член 17 

Раководниот персонал во задолжените субјекти и 
командниот персонал на силите за заштита и спасува-
ње врз основа на водената евиденција најдоцна четири 
часа по завршување на активностите го анализираат 
своето учество во спроведувањето на мерката за зашти-
та и спасување на животните и производите од живо-
тинско потекло.  

Извештајот за извршената анализа и евиденцијата 
за употребата на службите и силите за заштита и спасу-
вање во случај на непосредна опасност, за време на 
траење на опасноста и во отстранување на последиците 
од страна на раководниот персонал во задолжените 
субјекти се доставува до Дирекцијата за заштита и спа-
сување најдоцна два дена по завршувањето на активно-
стите. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 18 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
престанува да важи Уредбата за спроведување на мер-
ките за заштита и спасување на животните и произво-
дите од животинско потекло („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 94/05). 

 
Член 19 

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

 
      Бр. 51-3017/1             Заменик на претседателот  
13 јули 2010 година           на Владата на Република 
          Скопје                            Македонија,  
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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У Р Е Д Б А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКАТА СПАСУВАЊЕ ОД СООБРАЌАЈНИ НЕСРЕЌИ 

2467.
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     Бр. 51-3018/1                           Заменик на претседателот  
13 јули 2010 година                                   на Владата на Република 
         Скопје                                                   Македонија,  
                                                               м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
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2468. 
Врз основа на член 11,  точка 7 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 
22/2007, 83/2009 и 97/2010), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24.08.2010 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНА-
ТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2010 ГОДИНА 

НА ЈП ХС "ЗЛЕТОВИЦА" – ПРОБИШТИП 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на  Програма-

та за изменување и дополнување на Годишната инве-
стициона програма за 2010 година на ЈП ХС "Злетови-
ца" – Пробиштип, под бр.0201-1235/28, донесена од 
Управниот одбор на Jавното претпријатие на 
16.07.2010 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
       Бр. 51-2642/1        Заменик на претседателот  
24 август 2010 година          на Владата на Република 
         Скопје                             Македонија,  
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2469. 

Врз основа на член 42 од Законот за рибарство и 
аквакултура („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 7/08 и 67/10), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДАВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ 
НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ВЕШТАЧКОТО  

ЕЗЕРО  - АКУМУЛАЦИЈА ВОДОЧА 
 
1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концеси-

ја за организирање на рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона на вештачкото езеро–акумулација Водоча.  

2. Рибите од рекреативната зона на вештачкото езе-
ро – акумулација Водоча се даваат на концесија за пер-
иод  од шест години. 

3. Право на поединeчно учество на конкурсот има-
ат: 

A. риболовни здруженија  кои ги исполнуваат след-
ните услови: 

- имаат минимум 50 члена, 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар и 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар. 
 Б. вршители на туристичка дејност регистрирани 

согласно со Законот за туристичка дејност кои ги ис-
полнуваат следните услови: 

- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-
бочувар, 

- имаат склучено договор за порибување со реги-
стриран репроцентар и 

- имаат позитивно мислење за организирање на ре-
креативниот риболов во рекреативната зона на вештач-
кото езеро – акумулација Водоча издадено од единица-
та на локалната самоуправа. 

4. Концесионерите плаќаат надомест за рекреативен 
риболов во висина од 10% од цената на издадените 
дозволи. 

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
се: 

- број на членови            30 бодови, 
- седиште на субјектот          30 бодови, 
- предлог план за организирање рекреативен  
   риболов              20 бодови, 
- висина на вредноста на договорот за  
  порибување на акумулацијата             20 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во  тендерската документација. 
6. Заинтересираните субјекти кон понудата на овој 

конкурс треба да поднесат писмени докази за исполну-
вање на условите од точка 2 на оваа одлука и предлог  
план за организирање на рекреативниот риболов изра-
ботен во согласност со риболовната основа за вештач-
кото езеро – акумулација Водоча.  

7. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите 
на концесија ја спроведува комисија формирана од ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво. 

8. Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

9. Понудите заедно со потребната документација се 
доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

10. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на него-
вото објавување, вклучувајќи го и денот на објавување-
то. 

11. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе 
се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само 
еден субјект.  

12. Јавниот конкурс ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија” и во најмалку две јавни 
гласила и на web – страната на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

13. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
     Бр. 51-3782/1             Заменик на претседателот  
13 јули 2010 година             на Владата на Република 
         Скопје                             Македонија,  
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2470. 

Врз основа на член 42 од Законот за рибарство и 
аквакултура („Службен весник на Република Мaкедони-
ја” бр. 7/08 и 67/10), Владата на Република Мекедонија, 
на седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА 
ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН 
РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ВЕШ-
ТАЧКОТО ЕЗЕРО  - АКУМУЛАЦИЈА МАНТОВО 

 
1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концеси-

ја за организирање на рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона на вештачкото езеро – акумулација Ман-
тово.  
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2. Рибите од рекреативната зона на вештачкото езе-
ро – акумулација Мантово се даваат на концесија за 
период  од шест години. 

3. Право на поединeчно учество на конкурсот имаат: 
A. риболовни здруженија  кои ги исполнуваат след-

ните услови: 
- имаат минимум 50 члена, 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар и 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар. 
 Б. вршители на туристичка дејност регистрирани 

согласно со Законот за туристичка дејност кои ги ис-
полнуваат следните услови: 

- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-
бочувар, 

- имаат склучено договор за порибување со реги-
стриран репроцентар и 

- имаат позитивно мислење за организирање на ре-
креативниот риболов во рекреативната зона на вештач-
кото езеро – акумулација Мантово издадено од едини-
цата на локалната самоуправа. 

4. Концесионерите плаќаат надомест за рекреативен 
риболов во висина од 10% од цената на издадените 
дозволи. 

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- број на членови            30 бодови, 
- седиште на субјектот          30 бодови, 
- предлог план за организирање рекреативен  
риболов              20 бодови, 
- висина на вредноста на договорот за  
порибување на акумулацијата       20 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
6. Заинтересираните субјекти кон понудата на овој 

конкурс треба да поднесат писмени докази за исполну-
вање на условите од точка 2 на оваа одлука и предлог  
план за организирање на рекреативниот риболов изра-
ботен во согласност со риболовната основа за вештач-
кото езеро – акумулација Мантово.  

7. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите 
на концесија ја спроведува комисија формирана од ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

9. Понудите заедно со потребната документација се 
доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

10. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на негово-
то објавување, вклучувајќи го и денот на објавувањето. 

11. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе 
се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само 
еден субјект.  

12. Јавниот конкурс ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија” и во најмалку две јавни 
гласила и на web – страната на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

13. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Мaкедонија”. 

 
       Бр. 51-3787/1       Заменик на претседателот  
13 јули 2010 година             на Владата на Република 
         Скопје                             Македонија,  
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2471. 
Врз основа на член 42 од Законот за рибарство и 

аквакултура („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 7/08 и 67/10), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА 
ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН 
РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ВЕШ-
ТАЧКОТО ЕЗЕРО  - АКУМУЛАЦИЈА ШПИЛЈЕ 
 

1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концеси-
ја за организирање на рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона на вештачкото езеро – акумулација 
Шпилје.  

2. Рибите од рекреативната зона на вештачкото езе-
ро – акумулација Шпилје се даваат на концесија за пер-
иод  од шест години. 

3. Право на поединeчно учество на конкурсот има-
ат: 

А. риболовни здруженија  кои ги исполнуваат след-
ните услови: 

- имаат минимум 50 члена, 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар и 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар. 
 Б. вршители на туристичка дејност регистрирани 

согласно со Законот за туристичка дејност кои ги ис-
полнуваат следните услови: 

- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-
бочувар, 

- имаат склучено договор за порибување со реги-
стриран репроцентар и 

- имаат позитивно мислење за организирање на ре-
креативниот риболов во рекреативната зона на вештач-
кото езеро – акумулација Шпилје издадено од единица-
та на локалната самоуправа. 

4. Концесионерите плаќаат надомест за рекреативен 
риболов во висина од 10% од цената на издадените 
дозволи. 

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
се: 

- број на членови                 30 бодови, 
- седиште на субјектот               30 бодови, 
- предлог план за организирање рекреативен  
риболов              20 бодови, 
- висина на вредноста на договорот за  
порибување на акумулацијата        20 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
6. Заинтересираните субјекти кон понудата на овој 

конкурс треба да поднесат писмени докази за исполну-
вање на условите од точка 2 на оваа одлука и предлог  
план за организирање на рекреативниот риболов изра-
ботен во согласност со риболовната основа за вештач-
кото езеро – акумулација Шпилје.  

7. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите 
на концесија ја спроведува комисија формирана од ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво. 

8. Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 
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9. Понудите заедно со потребната документација се 
доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

10. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на негово-
то објавување, вклучувајќи го и денот на објавувањето. 

11. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе 
се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само 
еден субјект.  

12. Јавниот конкурс ќе се објави во “Службен вес-
ник на Република Македонија” и во најмалку две јавни 
гласила и на web – страната на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

13. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
      Бр. 51-3792/1             Заменик на претседателот  
13 јули 2010 година             на Владата на Република 
          Скопје                            Македонија,  
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2472. 

Врз основа на член 42 од Законот за рибарство и 
аквакултура („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 7/08 и 67/10), Владата на Република Мaкедонија, 
на седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДАВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  
НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ДОЈРАНСКОТО  

ЕЗЕРО 
 
1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концеси-

ја за организирање на рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона на целиот брег на Дојранското Езеро со 
исклучок на просторот околу мандрите наменети за 
стопански риболов.  

2. Рибите од рекреативната зона на Дојранското 
Езеро се даваат на концесија за период  од шест годи-
ни. 

3. Право на поединeчно учество на конкурсот имаат: 
А. риболовни здруженија  кои ги исполнуваат след-

ните услови: 
- имаат минимум 50 члена, 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар и 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар. 
Б. вршители на туристичка дејност регистрирани 

согласно со Законот за туристичка дејност кои ги ис-
полнуваат следните услови: 

- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-
бочувар, 

- имаат склучено договор за порибување со реги-
стриран репроцентар и 

- имаат позитивно мислење за организирање на ре-
креативниот риболов во рекреативната зона на Дојран-
ското Езеро издадено од единицата на локалната само-
управа. 

4. Концесионерите плаќаат надомест за рекреативен 
риболов во висина од 10% од цената на издадените 
дозволи. 

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- број на членови            30 бодови, 
- седиште на субјектот          30 бодови, 
- предлог план за организирање рекреативен  
риболов              20 бодови, 
- висина на вредноста на договорот за  
порибување на езерото          20 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
6. Заинтересираните субјекти кон понудата на овој 

конкурс треба да поднесат писмени докази за исполну-
вање на условите од точка 2 на оваа одлука и предлог  
план за организирање на рекреативниот риболов изра-
ботен во согласност со риболовната основа за Дојран-
ското Езеро. 

7. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите 
на концесија ја спроведува комисија формирана од ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

9. Понудите заедно со потребната документација се 
доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

10. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на негово-
то објавување, вклучувајќи го и денот на објавувањето. 

11. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе 
се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само 
еден субјект.  

12. Јавниот конкурс ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија” и во најмалку две јавни 
гласила и на web – страната на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

13. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
     Бр. 51-3793/1            Заменик на претседателот  
13 јули 2010 година           на Владата на Република 
         Скопје                          Македонија,  
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2473. 

Врз основа на член 91,  став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“бр.8/05 и 
150/07),  Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  24.08.2010  година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ИМЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ  НА ПРАВАТА  НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар – објект кој се наоѓа во Скопје на ул. „Вељко 
Влаховиќ“ бр. 4 на КП број 12004 за КО Центар 1 и 
тоа:  - зграда,  број 1, влез 1, приземје, број на посебен 
дел од зграда 01, во површина од 83 м2, намена на 
зграда А2, намена на посебен дел од зграда ДП. 
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- зграда број 1, влез 1, ГА, број на посебен дел од 
зграда 01, во површина од 35 м2, намена на зграда А2, 
намена на посебен дел од зграда ДП, на име на Репуб-
лика Македонија во Јавната книга за запишување на 
правата на недвижностите. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија.“  

 
       Бр. 51-4355/1       Заменик на претседателот  
24 август 2010 година          на Владата на Република 
         Скопје                               Македонија,  
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2474. 

Врз основа на член 8 став 1 алинеја 6 од Законот за 
катастар на недвижности („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 40/2008) и член 36 став 3 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 59/2000, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/2010), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
24.08.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-
дуваат работите за изработка на ажурирани геодетски 
подлоги за изработка на урбанистичка планска доку-
ментација за локациите предвидени за изградба на при-
дружно – услужни објекти на магистралните патишта.  

 
Член 2 

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

 
        Бр. 51-4586/1      Заменик на претседателот  
24 август 2010 година         на Владата на Република 
         Скопје                            Македонија,  
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2475. 

Врз основа на член 20  став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на  24.08. 2010 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ БЕЗ НАДОМЕСТ 
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 
престанува користењето на  следните недвижни ствари: 

 – објекти  бр. 1 и бр. 3, и спортски терени на земји-
ште со површина од 27.000 м2, лоцирани на Катастар-
ска парцела бр.9208, Катастарска општина Дебар -3, 
евидентирани во  Имотен лист број 1705, викано место 
Ваковска Река, сопственост на Република Македонија. 

Член 2 
Недвижните  ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на Министерс-
твото за образование и наука. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за 
одбрана  и Министерството за образование и наука  во  
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

 
Член 4 

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

 
     Бр. 51-4887/1            Заменик на претседателот  
24 август 2010 година         на Владата на Република 
         Скопје                           Македонија,  
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2476. 

Врз основа на член 20 став 1  од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.08.2010 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 
престанува користењето на недвижна ствар:  

- земјиште со површина од 89.242м2, лоцирани на 
Катастарска парцела бр. 797/1, Катастарска општина 
Радовиш - Поедине, евидентирано во Имотен лист бр. 
333, викано место Коџа Баир, сопственост на Републи-
ка Македонија. 

 
Член  2 

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

 
      Бр. 51-4889/1            Заменик на претседателот  
24 август 2010 година         на Владата на Република 
          Скопје                             Македонија,  
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2477. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.08.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ БЕЗ НАДОМЕСТ 
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 
престанува користењето на недвижни ствари и тоа: 
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- објект бр.3, објект бр.4 и земјиште со вкупна по-
вршина од 11.499 м2, лоцирани на Катастарска парцела 
бр. 7962, Катастарска општина Делчево, евидентирани 
во Имотен лист бр. 11691, улица Маршал Тито, сопс-
твеност на Република Македонија. 

 
Член 2 

 Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-
ваат на трајно користење без надомест на Министерс-
твото за внатрешни работи. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
одбрана и Министерството за внатрешни работи во рок 
од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
     Бр. 51-4891/1            Заменик на претседателот  
24 август 2010 година        на Владата на Република 
         Скопје                            Македонија,  
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2478. 

Врз основа на член 19 став 1 точка 5 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24.08.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН-
СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ ОБУКА 

    
1.  Се одобрува влегување и престојување на 17 (се-

думнаесет) вооружени припадници на активниот со-
став на Армијата на Република Албанија, Република  
Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Република 
Турција, Република Грција и Република Србија на те-
риторијата на Република Македонија, заради изведува-
ње на заедничка обука со припадници на Армијата на 
Република Македонија, која ќе се одржи на полигонот 
Криволак,  во период од  13 до 30 септември, 2010 го-
дина. 

2. Финансиските трошоци за реализација на обука-
та, во кои влегуваат транспортот, сместувањето, исхра-
ната и логистичката поддршка на учесниците во веж-
бовната активност дел ги обезбедува Министерството 
за одбрана на Република Македонија, а дел се обезбе-
дени од Министерството за одбрана на Швајцарија. 

3. Подготовките и организацијата на единиците на 
армиите учеснички во обуката, ќе ги изврши Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија однос-
но Генералштабот на Армијата на Република Македо-
нија. 

4. По завршувањето на обуката, Министерството за 
одбрана поднесува извештај пред Владата на Републи-
ка Македонија. 

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

 
       Бр. 51-4940/1      Заменик на претседателот  
24 август 2010 година        на Владата на Република 
         Скопје                            Македонија,  
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2479. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03, 58/06 и 110/08) Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на  24.08.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА 

ФРАНЦИЈА 
 
1. За учество во вежбовна активност, која ќе се одр-

жи во Република Франција, во период 5 до 10 септем-
ври 2010 година, се испраќаат 2 (двајца) припадници 
на Армијата на Република Македонија - Офицери.  

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, во кои влегуваат транспортот, сме-
стувањето и исхраната на учесниците во вежбовната 
активност ги обезбедува Министерството за одбрана на 
Република Франција. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност ќе ги изврши Министерството за 
одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

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

 
 Бр. 51-4941/1           Заменик на претседателот 

24 август 2010 година     на Владата на Република  
         Скопје                            Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

2480. 
Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот 

за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/05 и 150/07) Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.08.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА КАБИНЕТ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавно 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија му престанува кори-
стењето на недвижни ствари-деловни простории во Би-
тола на ул.„Иван Милутиновиќ“ бб, локал број 3 со по-
вршина од 16,96 м2 и во Тетово на ул.„Борис Кидрич“ 
Ламела 54 Кула 1, со површина од 38,92 м2 сопстве-
ност на Република Македонија. 
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Член 2 
Недвижните ствари определени од член 1 од оваа 

одлука се даваат на времено користење без надомест на 
Кабинет на Претседател на Република Македонија, до 
завршување на активностите за отворање народни кан-
целарии. 

 
Член 3 

Јавното претпријатие за стопанисување со станбен 
и деловен простор на Република Македонија и овласте-
но лице од Кабинет на Претседател на Република Ма-
кедонија, ќе извршат примопредавање на деловните 
простории од член 1 на оваа одлука во рок од 3 дена од 
денот на влегување во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-4958/1          Заменик на претседателот 

24 август 2010 година    на Владата на Република  
         Скопје                          Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

2481. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за распола-

гање со стварите на државните органи („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на  24.08.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

  
Член 1 

1. Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 
престанува користењето на недвижните ствари, сопс-
твеност на Република Македонија, градежно земјиште 
кое претставува дел од КП бр.7034 КО Струмица еви-
дентирано во Имотен лист број 13088  и тоа: 

- градежно земјиште лоцирано на КП бр. 7034/2 
(ГП 37.1) КО Струмица со површина од 17593м2,  

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.7034/3  
(ГП 37.2) КО Струмица со површина од 16352м2,   

- градежно земјиште лоцирано на КП бр. 7034/4(ГП 
37.3)  КО Струмица  со површина од 14943м2,   

- градежно земјиште лоцирано на КП бр. 7034/5 и 
7034/1 (ГП 37.4) КО Струмица со површина од 4330м2, 

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.7034/6 (ГП 
37.5) КО Струмица со површина од 14009м2,   

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.7034/7 (ГП 
37.6) КО Струмица со површина од 17282м2,  

- градежно земјиште лоцирано на КП бр. 7034/8 
(ГП 37.7) КО Струмица со површина од 18462м2,    

- градежно земјиште лоцирано на КП бр. 7034/9 
(ГП 36.1) КО Струмица со површина од 7073м2,   

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.7034/10 
(ГП 36.2) КО Струмица со површина од 8066м2,  

- градежно земјиште лоцирано на КП бр. 7034/1  
(ГП 36.3)  КО Струмица  со површина од 21774м2,   

- градежно земјиште лоцирано на КП бр. 7034/12 
(ГП 36.4) КО Струмица со површина од 50м2,   

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.7034/13  
(ГП 36.5) КО Струмица со површина од 11722м2,   

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.7034/14 
(ГП 36.6) КО Струмица со површина од 14780м2,  

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.7034/15 
(ГП 36.6а) КО Струмица со површина од 12719м2,  

- градежно земјиште лоцирано на КП бр. 7034/16 
(ГП 36.7) КО Струмица со површина од 8774м2, -гра-
дежно земјиште лоцирано на КП бр. 7034/17 (ГП 36.8) 
КО Струмица со површина од 2759м2,  

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.7034/18 
(ГП 36.8а) КО Струмица со површина од 1339м2,  

- градежно земјиште лоцирано на КП бр. 7034/19  
(ГП 36.9)  КО Струмица  со површина од 14887м2,  

- градежно земјиште лоцирано на КП бр. 7034/20 
(ГП 36.10) КО Струмица со површина од 18072м2, 

- градежно земјиште лоцирано на КПбр.7034/21 
(ГП 36.11) КО Струмица со површина од 22221м2,  

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.7034/22 
(ГП 36.12) КО Струмица со површина од 9159м2, 

 - градежно земјиште лоцирано на КП бр.7034/23 
(ГП 36.13) КО Струмица со површина од 31708м2, 

 - градежно земјиште лоцирано на КП бр. 7034/24 
(ГП 36.14) КО Струмица со површина од 16279м2,   

- градежно земјиште лоцирано на КПбр.7034/25 
(ГП 36.15) КО Струмица со површина од 3686м2,  

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.7034/26 
(ГП 36.16) КО Струмица со површина од 4929м2,  

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.7034/27 
(ГП 36.17) КО Струмица со површина од 12815 м2. 

  
Член 2 

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

 
      Бр. 51-5014/1            Заменик на претседателот  
24 август 2010 година         на Владата на Република 
         Скопје                             Македонија,  
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2482. 

Врз основа на член 8 став 1 алинеја 6 од Законот за 
катастар на недвижности („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 40/2008) и член 36 став 3 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на ден 24.08.2010 година донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-
дуваат работите за изработка на ажурирани геодетски 
подлоги за изработка на урбанистичка планска доку-
ментација за локацијата кај поранешна фабрика 
„Охис", со намена за изградба на  тешка индустрија Г1. 

 
Член 2 

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

 
 Бр. 51-5146/1            Заменик на претседателот 

24 август 2010 година      на Владата на Република  
         Скопје                             Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИ-
ВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ВЕШТАЧКОТО ЕЗЕРО - АКУМУЛАЦИЈА  

КОЗЈАК 

2483. 



Стр. 20 - Бр. 126 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 септември 2010 
 

    Бр. 51-3783/1                  Заменик на претседателот  
13 јули 2010 година                                       на Владата на Република 
         Скопје                                                 Македонија,  
                                                                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
 



22 септември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 126 - Стр. 21 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИ-
ВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ВЕШТАЧКОТО ЕЗЕРО - АКУМУЛАЦИЈА  

ТУРИЈА 
 

2484. 



Стр. 22 - Бр. 126 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 септември 2010 
 

    Бр. 51-3784/1                             Заменик на претседателот 
13 јули 2010 година                                               на Владата на Република 
         Скопје                                                       Македонија,  
                                                                        м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
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О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИ-
ВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ВЕШТАЧКОТО ЕЗЕРО - АКУМУЛАЦИЈА  

КАЛИМАНЦИ 
 

2485. 



Стр. 24 - Бр. 126 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 септември 2010 
 

    Бр. 51-3785/1                            Заменик на претседателот 
13 јули 2010 година                                             на Владата на Република 
         Скопје                                                        Македонија,  
                                                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
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О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕК-
РЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ВЕШТАЧКИТЕ ЕЗЕРА - 

АКУМУЛАЦИИТЕ КОНЧЕ 1 И КОНЧЕ 3 
 

2486. 



Стр. 26 - Бр. 126 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 септември 2010 
 

    Бр. 51-3786/1                        Заменик на претседателот 
13 јули 2010 година                                              на Владата на Република 
         Скопје                                                   Македонија,  
                                                                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
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 2487. 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА 
РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ВЕШТАЧКОТО ЕЗЕРО - 

АКУМУЛАЦИЈА ТИКВЕШКО ЕЗЕРО 
 



Стр. 28 - Бр. 126 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 септември 2010 
 

    Бр. 51-3789/1                        Заменик на претседателот 
13 јули 2010 година                                              на Владата на Република 
         Скопје                                                 Македонија,  
                                                                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
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2488. 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕК-
РЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО 

 



Стр. 30 - Бр. 126 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 септември 2010 
 

    Бр. 51-3795/1                       Заменик на претседателот 
13 јули 2010 година                                             на Владата на Република 
         Скопје                                                Македонија,  
                                                                                м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
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2489. 
 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 
СТВАРИ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 

      Бр. 51-4890/1                          Заменик на претседателот 
24 август 2010 година                                            на Владата на Република 
         Скопје                                                      Македонија,  
                                                                                                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 



Стр. 32 - Бр. 126 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 септември 2010 
 

2490. 
Врз основа на член 9 став 1 од Законот за државни-

от инспекторат за земјоделство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 20/2009), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 7 сеп-
тември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-
ТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ  ЗА  

ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
 
1. Ванчо Димитриев се разрешува од должноста ди-

ректор на Државниот инспекторат за земјоделство, ор-
ган во состав на Министерство за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, поради заминување на дру-
га должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
  Бр. 22-5352/1                    Претседател на Владата 

7 септември 2010 година       на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2491. 

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за државни-
от инспекторат за земјоделство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 20/2009), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 7 сеп-
тември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

 
1. За директор на Државниот инспекторат за земјо-

делство, орган во состав на Министерство за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, се именува Ру-
мен Стаменов. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
  Бр. 22-5353/1                   Претседател на Владата 

7 септември 2010 година      на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2492. 

Врз основа на член 5 од Законот за хидрометеоро-
лошка дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 103/2008 и 115/2008), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7 септември 
2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА 
ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ХИДРОМЕТЕОРО-
ЛОШКИ РАБОТИ, ПОРАДИ ИСТЕК НА МАНДАТОТ 

ЗА КОЈ Е ИМЕНУВАН 
 

1. На Ѓорѓи Котев му се утврдува престанок на 
функцијата директор на Управата за хидрометеороло-
шки работи, орган во состав на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, поради истек 
на мандатот за кој е именуван. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
          Бр. 22-5367/1                   Претседател на Владата 
7 септември 2010 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2493. 

Врз основа на член 5 од Законот за хидрометеоро-
лошка дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 103/2008 и 115/2008), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7 септември 
2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ 

 
1. За директор на Управата за хидрометеоролошки 

работи, орган во состав на Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, се именува Ван-
чо Димитриев. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
          Бр. 22-5368/1                  Претседател на Владата 
7 септември 2010 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2494. 

Врз основа на член 43 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2010 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
156/09 и 95/2010), Владата на Република Македонија,  
на седницата одржана на 24.08.2010 година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА  ПРОГРАМАТА ЗА РАЗ-
ВОЈ НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2010 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за развој на спорт и млади за 2010 

година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 9/2010), во делот I. „Потпрограма 20 спорт, ставка 
463 -Трансфер до невладини организации", износот 
„35.000.000,00", се заменува со износот „30.000.000,00". 

Во точката 1. Раздел 161.01 - Агенција за млади и 
спорт, Потпрограма 20 спорт, ставка 463 - Трансфер до 
невладини организации, во табеларниот преглед во ко-
лоната „Износ" во редот број 3. износот „1.500.000,00 " 
се заменува со износот „0,00"; во редот број 4. износот 
„15.000.000,00" се заменува со износот, „12.500.000,00"; 
во редот број 5. износот „1.000.000,00" се заменува со 
износот, „0,00"; во редот „Вкупно", износот 
„35.000.000,00" се заменува со износот „30.000.000,00". 

Во точката 3. „Партиципација за финансирање на 
проекти од областа на спортот", износот „1.500.000,00" 
се заменува со износот „0,00" и во точката 5. „Парти-
ципирање и поддршка на спортски клубови за обезбе-
дување на услови за учество во национален и региона-
лен систем на спорт", износот „1.000.000,00" се замену-
ва со износот „0,00". 



22 септември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 126 - Стр. 33 

Во точката 2. Раздел 161.01 - Агенција за млади и 
спорт Потпрограма 20 спорт, ставка 464 - Разни транс-
фери, во табеларниот преглед во колоната „Износ" во 
редовите број 1. и „Вкупно", износот „9.000.000,00" се 
заменува со износот „5.000.000,00". 

Во точката 1. „Партиципација за финансирање на 
програми за поддршка на спортска специјализација на 
талентирани млади спортисти", износот „9.000.000,00" 
се заменува со износот „5.000.000,00". 

Во делот II. Потпрограма 40 - Меѓународни актив-
ности за спорт и млади, ставка 463 - Трансфер до нев-
ладини организации, во табеларниот преглед во коло-
ната „Износ" во редот број 3. износот "5.000.000,00" се 
заменува со износот "0,00"; во редот „Вкупно", износот 
„30.000.000,00" се заменува со износот „25.000.000,00". 

Во точката 3. „Партиципација за учество и органи-
зација на европски и светски првенства на национални-
те спортски федерации и клубови кои оствариле право 
за учество на меѓународни натпревари", износот 
„5.000.000,00 " се заменува со износот „0,00". 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
 Бр. 51-4210/1               Заменик на претседателот   

24 август 2010 година        на Владата на Република 
    Скопје                                 Македонија,  

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2495. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24.08.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-1842/1 ОД 3.04.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТ-
ЕЛСТВО И УСЛУГИ „МАСТЕРБЕТ“ ДОО СКОПЈЕ 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊE НА ПОСЕБНИ  

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-1842/1 од 3.04.2007 го-

дина, издадена на Друштвото за туризам, угостителст-
во и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје, за постојано 
приредување на посебни игри на среќа во автомат 
клуб, во точката 3 бројот „18“ се заменува со бројот 
„24“, а зборовите „еден автомат“ се заменуваат со збо-
ровите: „два автомати“, а зборот „кој“ се заменува со 
зборот „кои“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
  Бр.51-4530/1                Заменик на претседателот  

24 август 2010 година         на Владата на Република   
     Скопје                                   Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2496. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24.08.2010 година, одобри 

ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  
ПОД БР. 19-5316/1 ОД 04.09.2007 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА  

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број  19-5316/1 од 04.09.2007 

година  издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот „16“ се заменува со бројот „15“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
 Бр. 51-4531/1            Заменик на претседателот 

24 август 2010 година      на Владата на Република  
         Скопје                            Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

2497. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24.08.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-2430/1 ОД 30.04.2008 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГО-
ВИЈА И УСЛУГИ „АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПА-
НИ“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВА-
ЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ  

КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под бр. 19-2430/1 од 30.04.2008 го-

дина, издадена на Друштвото за производство, трговија 
и услуги “Астра Електроник Компани“ ДОО Скопје, за 
постојано приредување на посебни игри на среќа во 
автомат клуб, во точката 3  бројот “20“ се заменува со 
бројот “14“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 51-4532/1           Заменик на претседателот 

24 август 2010 година     на Владата на Република  
         Скопје                             Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

2498. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24.08.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-3835/1 ОД 25.10.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ “ФЛАМИНГО” ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА  

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-3835/1 од 25.10.2005 

година, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
“Фламинго” ДОО Скопје, за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот “20” се заменува со бројот “17”. 
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2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
 Бр. 51-4533/1           Заменик на претседателот 

24 август 2010 година    на Владата на Република  
           Скопје                          Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

2499. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24.08.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-5319/1 ОД 4.09.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
“ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА  

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-5319/1 од 4.09.2007 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија и услуги “Фла-
минго“ ДОО Скопје, за постојано приредување на по-
себни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот 
“36“ се заменува со бројот “14“ a зборовите: “пет авто-
мати“ се заменуваат со зборовите: “еден автомат“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
 Бр. 51-4534/1            Заменик на претседателот 

24 август 2010 година      на Владата на Република  
         Скопје                            Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

2500. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24.08.2010 година одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-4045/1 ОД 9.11.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ “ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА  

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-4045/1 од 9.11.2005 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
“Фламинго“ ДОО Скопје, за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3  
бројот “15“ се заменува со бројот “14“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 51-4535/1           Заменик на претседателот 

24 август 2010 година     на Владата на Република  
         Скопје                           Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

2501. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24.08.2010 година, одобри 

ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  
ПОД БРОЈ  19-5500/1 ОД 04.11.2008 ГОДИНА  ИЗ-
ДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА, ОБЛО-
ЖУВАЊЕ И ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕ-
ЌА “РЈБ СЛОТ“ ИЗВОЗ-УВОЗ СКОПЈЕ  ЗА ПО-
СТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ  

НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-5500/1 од 4.11.2008 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија, обложување 
и приредување на игри на среќа “Рјб Слот“ извоз-увоз 
Скопје, за постојано приредување на посебни игри на 
среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот “22“ се за-
менува со бројот “23“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 51-4536/1          Заменик на претседателот 

24 август 2010 година    на Владата на Република  
         Скопје                           Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

2502. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр.10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24.08.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 51-1667/1 ОД 23.03.2010 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ “МАСТЕРБЕТ“ ДОО СКОП-
ЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ  

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 51-1667/1 од 23.03.2010 го-

дина, издадена на Друштвото за туризам, угостителство 
и услуги “Мастербет“ ДОО Скопје, за постојано прире-
дување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во 
точката 3  бројот “22“ се заменува со бројот „17“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

    
       Бр.51-4537/1                  Заменик на претседателот 
24 август 2010 година          на Владата на Република 
           Скопје                             Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2503. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр.10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24.08.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-6277/1 ОД 9.10.2007 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА, ОБЛО-
ЖУВАЊЕ И ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕ-
ЌА “РЈБ СЛОТ“ ИЗВОЗ-УВОЗ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈА-
НО ПРИРЕДУВАЊE НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА 

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-6277/1 од 9.10.2007 годи-

на, издадена на Друштвото за трговија, обложување и 
приредување на игри на среќа “Рјб Слот“ извоз-увоз 
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Скопје, за постојано приредување на посебни игри на сре-
ќа во автомат клуб, во точката 3  бројот “35“ се заменува 
со бројот “42“, а бројот „4“ се заменува со бројот „3“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
       Бр.51-4538/1                 Заменик на претседателот 
24 август 2010 година         на Владата на Република 
             Скопје                            Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2504. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр.10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24.08.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-1879/1 ОД 26.05.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА 
И УСЛУГИ “АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ“ 
ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ  
НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Во Лиценцата под број 19-1879/1 од 26.05.2005 

година, издадена на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги “Астра Електроник Компани“ ДОО Скоп-
је, за постојано приредување на посебни игри на среќа 
во автомат клуб, во точката 3 бројот “25“ се заменува 
со бројот „13“, а бројот „4“ се заменува со бројот „2“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
  Бр. 51-4539/1               Заменик на претседателот 

24 август 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2505. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр.10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24.08.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 51-490/1 ОД 11.02.2010 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
„ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА 

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 51-490/1 од 11.02.2010 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје, за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот „19“ се заменува со бројот „14“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
 Бр. 51-4540/1                 Заменик на претседателот 

24 август 2010 година           на Владата на Република  
      Скопје                                Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2506. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр.10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24.08.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-6461/1 ОД 29.12.2009 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊE НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО  

АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-6461/1 од 29.12.2009 

година, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје, за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3  
бројот “31“ се заменува со бројот “14“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
“Службен весник на Република Македонија”. 

 
       Бр.51-4542/1                  Заменик на претседателот 
24 август 2010 година          на Владата на Република 
             Скопје                            Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2507. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр.10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 24.08.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БРОЈ 19-5317/1 ОД 4.09.2007 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА 

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-5317/1 од 4.09.2007 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје, за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3  
бројот “44“ се заменува со бројот “23“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
“Службен весник на Република Македонија”. 

 
       Бр.51-4543/1                 Заменик на претседателот 
24 август 2010 година         на Владата на Република 
             Скопје                            Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2508. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр.10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24.08.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-3149/1 ОД 25.08.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ “МАСТЕРБЕТ“ ДОО СКОП-
ЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ  

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-3149/1 од 25.08.2005 го-

дина, издадена на Друштвото за туризам, угостителство 
и услуги “Мастербет“ ДОО Скопје, за постојано прире-
дување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во 
точката 3 бројот “20“ се заменува со бројот “17“. 
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2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
      Бр. 51-4544/1            Заменик на претседателот  
24 август 2010 година        на Владата на Република 
         Скопје                           Македонија,  
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2509. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 24.08.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-3838/1 ОД 25.10.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЛС-
ТВО И УСЛУГИ “МАСТЕРБЕТ“ ДОО СКОПЈЕ ЗА 
ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ  

НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-3838/1 од 25.10.2005 го-

дина, издадена на Друштвото за туризам, угостителство 
и услуги “Мастербет“ ДОО Скопје, за постојано прире-
дување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во 
точката 3 бројот “29“ се заменува со бројот “25“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
  Бр. 51-4545/1               Заменик на претседателот 

24 август 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2510. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.10/97,54/97,13/01,2/02 и 54/07), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
24.08.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ  19-263/1 ОД 20.01.2008 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА ДРУШТВОТО  ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА 
И УСЛУГИ “АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ“ 
ДОО СКОПЈЕ  ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ  
НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Во Лиценцата под број 19-263/1 од 20.01.2008 го-

дина, издадена на Друштвото за производство, трговија 
и услуги “Астра Електроник Компани“ ДОО Скопје, за 
постојано приредување на посебни игри на среќа во 
автомат клуб, во точката 3 бројот “26“ се заменува со 
бројот “15“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
  Бр. 51-4546/1                Заменик на претседателот 

24 август 2010 година          на Владата на Република  
      Скопје                                Македонија, 
                                   м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2511. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 24.08.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-3326/1 ОД 15.09.2005  ГОДИНА ИЗ-
ДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГО-
СТИТЕЛСТВО И УСЛУГИ “МАСТЕРБЕТ“ ДОО 
СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА 
ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Во Лиценцата под број 19-3326/1 од 15.09.2005 го-

дина, издадена на Друштвото за туризам, угостителство 
и услуги “Мастербет“ ДОО Скопје, за постојано прире-
дување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во 
точката 3 бројот “19“ се заменува со бројот “15“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 51-4547/1            Заменик на претседателот 

24 август 2010 година     на Владата на Република  
         Скопје                           Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

2512. 
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за превоз 

на опасни материи во патниот и железничкиот сообра-
ќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
92/07и 161/09), министерот за транспорт и врски, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПИСМЕНИТЕ 
ИНСТРУКЦИИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содр-
жината на писмените инструкции кои превозникот тре-
ба да ги има во возилото при извршувањето на вна-
трешниот и меѓународниот превоз на опасни материи. 

 
Член 2 

Писмените инструкции се печатат на образец  кој e 
даден  во Прилог  и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
         Бр. 01-12071/1                   Министер за транспорт  
13 септември 2010 година                      и врски, 
            Скопје                              Миле Јанакиески, с.р. 
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2513. 
Врз основа на член 7-а став 3 од Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообра-

ќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07и 161/09), министерот за транспорт и врски  донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ВРШЕЊЕ  

НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на одобрението за превоз на опас-

ни материи во патниот сообраќај. 
 

Член 2 
Одобрението за превоз на опасни материи во патниот сообраќај  се издава на  Образец  со А-4 формат во 

бела боја.   
Образецот од став 1 на овој член во горниот дел ги содржи следните податоци:  грбот на  Република Маке-

донија и текстот “Република Македонија, Министерство за транспорт и врски, Одобрение за превоз на опасни 
материи во патниот сообраќај“. 

Под овој текст се внесуваат следните податоци: број на одобрението,  назив на превозникот, даночен број 
на превозникот, број на лиценцата за вршење на превоз на стока во внатрешниот или меѓународниот патен 
сообраќај, дата на издавање, рок на важење на одобрението, и место за потпис и печат.  

Прилогот кој е составен дел на  одобрението содржи рубрики во кои се внесуваат следните податоци:  ре-
гистарскиот број, типот на возилoто и класи на опасни материи што може да се превезуваат со возилото и ме-
сто за потпис и печат. 

Образецот од став 1 на овој член е  даден во  Прилог кој е составен дел на овој правилник.  
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.   
 

         Бр. 01-12073/1                                    Министер за транспорт  
13 септември 2010 година                                         и врски, 
            Скопје                                                Миле Јанакиески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

2514. 
Врз основа на член 77, став 2, од Законот за зашти-

та на природата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07 и 35/10), министерот за 
животна средина и просторно планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕРКИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА ЗАШТИТА 
НА СПОМЕНИЦИТЕ НА ПРИРОДАТА, ФОРМАТА 
И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛА-
ТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ 
И АКТИВНОСТИ ЗА ЗАШТИТА И ОБНОВА НА  

СПОМЕНИКОТ НА ПРИРОДАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат мерките и 

активностите за заштита на спомениците на природата, 
како и формата и содржината на образецот на дозвола-
та за спроведување на посебните мерки и активности за 
заштита и обнова на споменикот на природата. 

 
Член 2 

За заштитата на споменикот на природата се презе-
маат мерките и активности заради обезбедување на 
трајно зачувување и заштита на природните карактери-
стики и специфичните, загрозените или ретките обе-
лежја, својства или форми; создавање на услови за 
спроведување на научни истражувања и воспитно-
образовни активности поврзани со нивните природни 
карактеристики и спречување на активности кои нега-
тивно влијаат врз неговите природни карактеристики.   

Мерките кои се преземаат во споменикот на приро-
дата можат да бидат заштитни и управувачки. 

 
Член 3 

Заштитни мерки се: 
- создавање на услови за одржување и заштита на 

значајните видови и популации кои опстојуваат или 
престојуваат во споменикот на природата; 

- создавање на услови за одржување на живеали-
штата во споменикот на природата; 

- создавање на услови за одржување и заштита на 
физичко-географските карактеристики; 

- означување на природни карактеристики и специ-
фични, загрозени или ретки обележја, својства или 
форми што се наоѓаат во споменикот на природата; 

- означување на посебната научна, културна, вос-
питно-образовна, духовна, естетска и/или туристичка 
вредност и функција на споменикот на природата; 

- означување на видовите, живеалиштата и физич-
ко-географските карактеристики кои можат да се срет-
нат во споменикот на природата; 

- утрвдување на дејствијата кои не смеат да се вр-
шат заради заштита на видовите и живеалиштата; 

- вршење мониторинг и водење евиденција за со-
стојбата со значајните видови, живеалишта и физичко-
географските карактеристики во споменикот на приро-
дата; и  

- евидентирање и заштита на културното наследс-
тво во споменикот на природата. 

 
Член 4 

Управувачки мерки се:  
- утврдување режим на забрана за спроведување на 

активности; 

- означување на зоните во споменикот на приро-
дата; 

- означување на режимот на движење; 
- ограничување на движењето во споменикот на 

природата; 
- определување/означување на дејствијата кои не 

можат да се преземаат во околината односно непосред-
ната близина на споменикот на природата; 

- определеување на дејствијата кои можат да се пре-
земаат во споменикот на природата; 

- определување на начинот на делување во случај 
на наидување на диви видови (животни, растениа ,габи 
и нивни делови); 

- утврдување на режимот на одржливо користење 
на природните ресурси во споменикот на природата; 

- олеснување на спроведувањето на научни истра-
жувања и следење на состојбите како примарни актив-
ности поврзани со одржливото користење на ресурси-
те; и  

- елиминирање и спречување на експлоатација и де-
градација на природата во подрачјето прогласено за 
споменик на природата.  

 
Член 5 

Активностите во споменикот на природата можат 
да се преземаат само доколку не ги загрозуваат негови-
те обележја и вредностите, заради кои е прогласен за 
споменик на природата. 

Активности кои можат да се преземат се следните:  
- определување на посебни места во рамките на 

споменикот на природата заради спроведување на вос-
питно-образовни активности за карактеристиките на 
споменикот на природата и управувањето со дивите 
видови;   

- определување на потребите за научно истражувач-
ка работа; 

- промовирање на вредностите на споменикот на 
природата; и 

- определување на дозволени активности што се 
спроведуваат заради туристички цели.   

 
Член 6 

Со планот за управување со споменикот на приро-
дата може да се утврди и преземање на други мерки и 
активности кои, заради специфичните природни вред-
ности на споменикот на природата, придонесуваат кон 
остварување на целите на стекнување на статус на при-
родно наследство на паркот на природата.   

 
Член 7 

Формата на образецот и содржината на дозволата за 
преземање на мерки и активности за заштита и обнова 
на споменикот на природата се  дадени во прилог кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 8 

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

 
        Бр. 07-8113/4     
16 септември 2010 година                Министер, 
            Скопје                        д- р Неџати Јакупи, с.р. 
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2515. 
Врз основа на член 83, став 2, од Законот за зашти-

та на природата („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 67/04, 14/06, 84/07 и 35/10), министерот за 
животна средина и просторно планирање, донесе 

 
П Р А В ИЛ Н И К 

ЗА МЕРКИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА ЗАШТИТА 
НА ПАРКОТ НА ПРИРОДАТА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат мерките и 
активностите за заштита на паркот на природата. 

 
Член 2 

Мерките и активностите за заштита на паркот на 
природата се преземаат заради зачувување на значајни-
те видови, популации и заедници и/или физичко-гео-
графските карактеристики на паркот на природата пора-
ди кои истиот стекнува статус на природно наследство. 

Мерките и активностите за заштита на паркот на 
природата во секој случај се насочени кон одржување, 
зачувување и враќање во поволна состојба на зачува-
ност на видовите и нивните живеалишта што се наоѓа-
ат во паркот на природата. 

 
Член 3 

Мерките кои се преземаат во паркот на природата 
можат да бидат заштитни и управувачки.  

Заштитни мерки се: 
- создавање на услови за одржување на живеали-

штата во паркот на природата; 
- создавање на услови за одржување и заштита на 

значајните видови и популации кои опстојуваат или 
престојуваат во паркот на природата; 

- создавање на услови за одржување и заштита на 
физичко-географските карактеристики; 

- означување на дејствијата кои не смеат да се вр-
шат заради заштита на видовите и живеалиштата; 

- вршење мониторинг и водење евиденција за состој-
бата со значајните видови, живеалишта и физичко-гео-
графските карактеристики во паркот на природата; и  

- евидентирање и заштита на културното наследс-
тво во паркот на природата 

Управувачки мерки се :  
- означување на видовите, живеалиштата и физич-

ко-географските карактеристики кои можат да се срет-
нат во паркот на природата; 

- означување на зоните во паркот на природата; 
- утврдување на режимот на забрана за спроведува-

ње на активности; 
- означување/ограничување на режимот на движе-

ње; 
- утврдување на дејствијата кои можат да се презе-

маат во паркот на природата; 
- утврдување на дејствијата кон не можат да се пре-

земаат во паркот на природата; 
- определување на начинот на делување во случај 

на наидување на диви видови (животни, растенија, га-
би и нивни делови ); 

- утврдување на режимот на одржливо користење 
на природните ресурси во паркот на природата; 

- олеснување на спроведувањето на научни истра-
жувања и следење на состојбите како примарни актив-
ности поврзани со одржливото користење на ресурси-
те; и 

- елиминирање и спречување на експлоатација и де-
градација на природата во подрачјето прогласено за 
парк на природата. 

 
Член 4 

Активностите во паркот на природата можат да се 
преземаат само доколку не ја попречуваат состојбата 
на зачуваност на видовите флора и фауна од меѓуна-
родно или национално значење, вклучувајќи ги и при-
родните живеалишта. 

Како активности кои можат да се преземат се след-
ните:  

- определување на посебни места во рамките на 
паркот на природата заради спроведување на воспит-
но-образовни активности за карактеристиките на пар-
кот на природата и управувањето со дивите видови;  

- определување на потребите за научно истражувач-
ки работи; 

- промовирање на вредностите на паркот на приро-
дата; и 

- определување на дозволени активности што се 
спроведуваат заради туристички цели.   

 
Член 5 

Со планот за управување со паркот на природата 
може да се утврдат сите или дел од мерките утврдени 
во членот 3 на овој правилник.  

 
Член 6 

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

    Бр. 07-8112/3  
16 септември 2010 година                  Министер, 

        Скопје                   д-р Неџати Јакупи, с.р.  
____________ 

2516. 
Врз основа на член 108 став (4) и (5) од Законот за 

заштита на природата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 67/04. 14/06. 84/07 и 35/10), министе-
рот за животна средина и просторно планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЧУВАР ВО ЗАШ-
ТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ И НАЧИНОТ И ПОСТАП-
КАТА  ЗА  ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ  ИСПИТ  

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат содржината на 
програмата за полагање на стручниот испит за чувар во 
заштитено подрачје и начинот и постапката за полага-
ње на стручниот испит за чувар во заштитеното по-
драчје. 
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Член 2 
Стручниот испит за чувар во заштитено подрачје 

(во натамошниот текст: стручен испит) го полага чува-
рот во заштитеното подрачје (во натамошниот текст: 
чувар) по неговото назначување, во рок определен со 
актот за назначување. 

 
Член 3 

Стручниот испит за чувар се полага пред испитна 
комисија формирана од министерот за животна среди-
на и просторно планирање. 

 
Член 4 

 Стручниот испит за чувар во заштитено подрачје 
се полага според Програма за полагање на испит. 

 Програмата за полагање на испитот за чувар во за-
штитено подрачје содржи: 

I. ОПШТ ДЕЛ: 
1. Закон за заштита на природата; 
2. Закон за животна средина; 
3. Прекршочни одредби од Законот за управување 

со отпад и Законот за водите; 
4. Закон за шуми и Закон за пасишта; и 
5. Закон за јавна чистота. 
 
ПОСЕБЕН ДЕЛ: 
1. Акт за прогласување на заштитеното подрачје; 
2. Правилник за внатрешниот ред во заштитеното 

подрачје во кое чуварот работи; и   
3. Познавање на специфичностите на заштитеното 

подрачје во кое чуварот работи. 
 

Член 5 
Кандидатот кој има намера да полага стручен испит 

поднесува Пријава за стручниот испит до Управата за 
животна средина. 

 
Член 6 

Пријавата за полагање на стручен испит за чувар во 
заштитено подрачје ги содржи следните податоци за 
кандидатот: 

1. Име и презиме на кандидатот; 
2. Датум и место на раѓање на кандидатот; 
3. Адреса на живеење или престојување на кандида-

тот; 
4. Телефон и контакт адреса на електронска пошта 

на кандидатот; 
5. Јавна установа или субјект каде кандидатот е 

вработен; 
6. Доказ за завршено образование; 
7. Доказ за работно искуство; и  
8. Решение за назначување за чувар во заштитено 

подрачје. 
 

Член 7 
Полагањето на стручен испит се организира во рок 

од 60 дена од денот на пристигнувањето на пријавата 
за полагање на стручен испит.  

Местото и датумот на полагање на испитот, како и 
рокот за пријавување го утврдува Испитната комисија. 

Стручниот испит за чувар во заштитено подрачје е 
јавен. 

 
Член 8 

Полагањето на стручниот испит се состои од два 
дела 

- писмен дел, и 
- усмен дел 
Писмениот дел се состои од најмалку 20 но не пове-

ќе од 35 прашања. 
Усмениот дел се состои од поставување на праша-

ња од членовите на комисијата.  
Прашањата за писмениот дел од стручниот испит се 

подготвуваат за секој испит одделно најрано три дена 
пред одржувањето на испитот.  

 
Член 9 

Кандидатот за полагање стручен испит се повикува 
да го полага писмениот дел од испитот најмалку 15 де-
на пред закажаниот ден за испитот. 

Усмениот  дел се закажува во рок од најмалку 7 де-
на и најдоцна 15 дена по одржувањето на писмениот 
дел. 

 
Член 10 

За текот на стручниот испит за чувар во заштитено 
подрачје се води записник. 

Во записникот се запишуваат: датумот и местото на 
одржувањето на испитот, составот на испитната коми-
сија, листа на кандидати кои го полагале испитот и по-
стигнатиот успех на секој од кандидатите. 

Записникот го потпишуваат претседателот и члено-
вите на испитната комисија, како и записничарот. 

Прилог кон записникот се оценката за писмениот и 
усмениот дел на стручниот испит, како и збирната 
оценка на секој кандидат. 

 
Член 11 

Успехот на кандидатот се оценува со оценките „по-
ложил“ или „неположил“. 

Испитот го положил оној кандидат кој добил оцена 
„положил“ на писмениот и усмениот  дел на стручниот 
испит. 

Усмениот дел се смета дека го положил оној канди-
дат кој добил оценка „положил“ од најмалку два члена 
на Испитната комисија.  

Писмениот дел се смета дека го положил оној кан-
дидат кој одговорил точно на најмалку 60 % од поста-
вените прашања.  

Секој кандидат може да го полага стручниот испит 
најмногу три пати. 

Кандидатот кој е оценет со „неположил“ за еден од 
деловите на стручниот испит може повторно да се јави 
да го полага само тој дел од стручниот испит во след-
ниот испитен рок. 
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На кандидатот кој го положил испитот му се издава  
Уверение за положен стручен испит.  

 
Член 12 

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

 
   Бр. 07-8114/5                                    

16 септември 2010 година                   Министер, 
             Скопје                            д-р Неџати Јакупи, с.р.    

______________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
2517. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008 и 57/2010), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија, 
постапувајќи по Барањето бр. 03-1853/1 од 01.07.2010 
година за давање одобрение за издавање акции од 
втора емисија, на седницата одржана на ден 3.09.2010 
година, донесе 

 
Р Е Ш  Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Зираат Банка АД Скопје се дава одобрение за 

издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на 
приватна понуда - втора емисија на 105.995  обични ак-
ции  во износ од 105.995.000 денари, согласно Одлука-
та број 02-2122/3 од 09.08.2010 година за зголемување 
на капиталот на Зираат Банка АД Скопје од сопствени-
те средства со втора емисија на акции по пат на при-
ватна понуда, донесена на Собранието на акционери 
одржано на 09.08.2010 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката број 02-2122/3 од 
09.08.2010 година за зголемување на капиталот на Зи-
раат Банка АД Скопје од сопствените средства со втора 
емисија на акции по пат на приватна понуда. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 
регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-
рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност да достави доказ дека е извршен упис на ак-
циите. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
                                   Комисија за хартии од вредност  
     УП 1 Број 07-78             на Република Македонија   
3 септември 2010 година              Претседател, 
               Скопје                       Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
2518. 

Врз основа на член 2, член 9 и член 27 од Законот 
за хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 95/2005, бр. 25/2007 и бр.57/2010), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија, на седницата одржана на ден 03.09.2010 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДАВАЊЕ 
ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СОПСТВЕНИ 
АКЦИИ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. Се одбива Барањето бр. 02-538 од 28.06.2010 го-

дина  за давање одобрение за продажба на сопствени 
акции по пат на приватна понуда на Земјоделски ком-
бинат Пелагонија АД Битола поднесено до Комисијата 
за хартии од вредност на 29.06.2010  година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
     Број: 08-1553/17;      Комисија за хартии од вредност  
     УП 1 Број 07-76             на Република Македонија   
3 септември 2010 година              Претседател, 
               Скопје                       Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2519. 
Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 39 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/06), обја-
вува 

 
О  Г  Л  А  С 

 
- За избор на 3 (тројца) судии на Управниот суд 

Скопје; 
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- За избор на 2 (двајца) судии на Апелациониот суд 
Скопје; 

- За избор на 1 (судија) на Апелациониот суд Бито-
ла; 

- За избор на 4 (четири) судии на Основниот суд 
Битола; 

- За избор на 1 (еден) судија на Основниот суд Го-
стивар; 

- За избор на 1(еден) судија на Основниот суд 
Скопје I - Скопје; 

- За избор на 1 (еден) судија на Основниот суд 
Скопје II - Скопје 

- За избор на 1 (еден) судија на Основниот суд 
Струга; 

- За избор на 1 (еден) судија на Основниот суд Ра-
довиш; 

- За избор на Претседател на Основниот суд Велес; 
- За избор на Претседател на Основниот суд Радо-

виш и 
- За избор на  Претседател на Основниот суд Стру-

мица. 
Кандидатите за избор на судии треба да ги испол-

нуваат условите предвидени во член 45 од Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/06) и член 6 и 7 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.35/08).  

Кандидатите за избор на претседател треба да ги 
исполнуваат условите предвидени во член 45 од Зако-
нот за судовите и член 47 став 1 и 3 од Законот за судо-
вите (да приложат програма за работа во текот на ман-
датот). 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е по-
старo од eдна година од денот на издавање и уверение 
дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на 
вршење на професија дејност или должност, да не е по-
старо од шест месеци од денот на издавањето), да ги 
достават до Судскиот совет на Република Македонија, 
ул. „Вељко Влаховиќ“ бб, во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на РМ“.  

Образецот за пријава може да се подигне во еле-
ктронска форма на WEB страната на Судскиот совет на 
Република Mакедонија на следната адреса: 
http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc 

Покрај наведеното лицето кандидат за носител на 
јавна функција треба да достави и доказ за верифици-
рана изјава за исполнување на условите за вршење на 
јавна функција согласно член 2 став 2 и член 3 став 2 
од Законот за определување дополнителен услов за вр-
шење јавна функција („Службен весник на РМ“ 

бр.14/08 од 29.01.2008 година) и Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за определување допол-
нителен услов за вршење јавна функција („Службен 
весник на РМ“ бр. 64/09 од 22.05.2009 година), издаден 
од надлежната Комисија за верификација на факти, 
согласно наведениот закон. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 
   Бр. 07-1480/1                            Судски совет 

16 септември 2010 година      на Република Македонија  
      Скопје                                     Претседател, 
                                                   Васил Грчев, с.р. 

__________ 
  

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
2520. 

Врз основа на член 73 став (4) од Законот за возду-
хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), директорот на 
Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ЕВИ-
ДЕНЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРО-
ДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ, ПРОМЕНА И 
ПРЕНОС НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ 
НА УСЛОВИТЕ ЗА БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ НА  

АЕРОДРОМ ИЛИ ЛЕТАЛИШТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата, содржината, евиден-

цијата и начинот на издавање, продолжување, обнову-
вање, промена и пренос на уверението за исполнување 
на условите за безбедносно користење на аеродроми и 
леталиште („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 85/2007) во Прилогот 1 додатокот 3 се заменува 
со нов додаток 3 кој е составен дел на овој правилник.  

Во Дел Е по точката 3Е.1.5 се додава нова точка 
3Е1.6 која гласи:  

“3Е.1.6 Основните начела за изработка на воздухоп-
ловната анализа од точка 3Е.1.4 се дадени во додаток 4 
на Прилогот 1 кој е составен дел на овој правилник.“ 

 
Член 2 

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

 
         Бр. 03-1201/3   
13 септември 2010 година                 в.д. Директор,  
              Скопје                     Зоран Крстевски, с.р. 
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2521. 

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за возду-
хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), директорот на 
Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, ОДРЖУ-
ВАЊЕ И КОНТРОЛИРАЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ ЗА 
МАНЕВРИРАЊЕ, ПЛАТФОРМИТЕ, ОБЈЕКТИТЕ, 
ИНСТАЛАЦИИТЕ, УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА НА  

АЕРОДРОМОТ 
 

Член 1 
 Во Правилникот зa начинот на користење, одржу-

вање и контролирање на површините за маневрирање, 
платформите, објектите, инсталациите, уредите и опре-
мата на аердоромот („Службен Весник на Република 
Македонија“ бр. 151/2007 година) во членот 1 по ста-
вот (1) се додава нов став (2) кој гласи:  

“(2) Одредбите на овој правилник се применуваат и 
за спортски аеродроми во обем и содржина соодветно 
на физичките каректеристики на аеродромите и услу-
гите кои ги обезбедува операторот на аеродромот.  

 
Член 2 

Во членот 5 по ставот (1) се додава нов став (2) кој 
гласи: 

“(2) Насоките за воспоставување на систем за упра-
вување со безбедноста (SMS) се дадени во ICAO 
Doc.9859 кој се прифаќа и директно се применува.” 

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4). 
 

Член 3 
Во членот 6 ставовите (1) и (2) се менуваат и гла-

сат:  
“(1) Операторот треба да го прегледа Зборникот на 

воздухопловни информации (АИП), дополненијата на 
АИП, амандманите на АИП, известувањето за летачки-
от персонал (НОТАМ) и воздухопловните информатив-
ни циркулари, издадени од службата за воздухопловни 
информации (АИС), по прием на истите и веднаш по 
таквиот преглед треба да ја извести службата за сите 
неточни информации кои ги содржат во себе, а кои се 
однесуваат на аеродромот.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Операторот треба писмено да ги извести давате-

лот на услуги на воздухопловна навигација и АЦВ, нај-
малку 42 дена пред да влезат на сила какви било про-
мени на аеродромските објекти или опрема или нивото 
на услуги на аеродромот кој што претходно бил плани-
ран и кои што можат да влијаат на прецизноста на ин-
формацијата содржана во која било публикација на 
службата за воздухопловни информации (АИС).“ 

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
“(3) Операторот треба писмено да ги извести дава-

телот на услуги на воздухопловна навигација и АЦВ, 
за какви било промени кои се од оперативно значење и 
кои се наведени во Appendix 4  на ICAO Annex  15 на 
Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухоплов-
ство (во понатамошниот текст: Чикашката конвенција) 
најмалку 72 дена пред истите да влезат во сила. 

Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите “служ-
бата за АИС, на контролата на летање“ се заменуваат 
со зборовите “давателот на услуги на воздухопловна 
навигација“, во точка 2 зборовите “блиску до“ се заме-
нуваат со зборовите “во близина на“, а во точка 3 збо-
рот “AIS“ се заменува со зборовите “Зборникот на воз-
духопловни информации“.  

Во ставот (4) кој станува став (5) бројот “3“ се заме-
нува со бројот “4“.  

   
Член 4 

По член 6 се додава нов член 6-а кој гласи:  
 

“6-а 
(1) Операторот на аеродромот е должен да врши 

контрола, проверка и мерење на податоците за аеро-
дромот и препреките во рамките на рамнините за огра-
ничување на препреки во аеродромскиот периметар 
согласно стандардите и препорачаните практики даде-
ни во додаток 5 на ICAO Annex 14 и ICAO Annex 15 на 
Чикашката конвенција.   

(2) Давателот на услуги на воздухоловна навигација 
е должен да врши контрола, проверка и мерење на пре-
преките во рамките на рамнините за ограничување на 
препреки кои се надвор од аеродромскиот периметар, а  
согласно стандардите и препорачаните практики даде-
ни во ICAO Annex 15 на Чикашката конвенција.  
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(3) Мерењата на препреките од став (1) и (2) на овој 
член се вршат согласно стандардите и препорачаните 
практики на ICAO Annex 15 на Чикашката конвенција 
и ICAO Doc. 9676.  

(4) Мерењата на препреките од ставовите (1) и (2) 
на овој член може да ги врши и друго правно или фи-
зичко лице по претходно добиено одобрение од страна 
на АЦВ. 

(5) Контролата на препреките од став (1) и (2) на 
овој член се врши најмалку еднаш неделно, проверките 
се вршат еднаш годишно, а комплетни мерења се вр-
шат на секои 5 години во согласност со ICAO Doc. 
8168.  

(6) Операторот на аеродромот ги доставува подато-
ците од проверките и мерењата на препреките до дава-
телот на услуги на воздухопловна навигација, по прет-
ходно добиено одобрение од страна на АЦВ.  

(7) Картите на препреките ги изготвува давателот 
на услуги на воздухопловна навигација, и истите ги об-
јавува во Зборникот на воздухопловни информации по 
претходно добиено одобрение од страна на  АЦВ. “ 

 
Член 5 

Во членот 7 зборовите: “блиску до“ се заменуваат 
со зборовите “во близина на“.  

 
Член 6 

Во членот 9 ставот (3) се брише. 
 

Член 7 
Во членот 10 став (2) зборовите: ”Aneks 14, Volume 

I” се заменуваат со зборовите:”Doc. 9137-”, a зборот 
“Part” се заменува со зборот “дел”. 

 
Член 8 

По членот 10 се додава нов член 10-а кој гласи: 
 

“Член 10-а 
При користењето на аеродромот, операторот се 

придржува на ICAO Doc. 9082- Polices on charges for 
Airports and air navigation services и препораките на 
ICAO Doc. 9562- Airport Economics Manual”.  

 
Член 9 

Во членот 11 ставот (1) се менува и гласи:  
“(1) Одржувањето на објектите, инсталациите, уре-

дите и опремата на аеродром се врши на начин пропи-
шан со овој правилник, согласно упатствата на произ-
водителот на уредите и опремата и согласно стандар-
дите и препорачаните практики во ICAO Annex 14 на 
Чикашката конвенција, Глава 10 (Aerodrome 
maintenance).“   

Ставот (2) се менува и гласи: 

"(2) Одржувањето на системите за снабдување на 
аеродромот со електрична енергија се врши согласно 
стандардите и препорачаните практики во   ICAO 
Annex 14 на Чикашката конвенција, Глава 8 (Electrical 
systems). 

Ставот (3) се менува и гласи: 
(3) Вклучувањето на резервното снабдување со еле-

ктрична енергија за одделни системи на аеродромот се 
врши согласно стандардите и препорачаните практики 
во ICAO Annex 14 на Чикашката конвенција, Глава 8, 
точка 8.1 (Electrical power supply systems for air 
navigation facilities).“ 

Ставовите (4), (5), (6) и (7) се бришат. 
 

Член 10 
По членот 11 се додаваат четири нови членови 11-а, 

11-б, 11-в  и 11-г кои гласат:  
 

“Член 11-а 
(1) Операторот на аеродромот треба да обезбеди со-

одветно и ефикасно одржување на аеродромските обје-
кти. 

(2) Во зависност од видот и обемот, одржувањето 
може да биде тековно или инвестиционо. 

(3) Тековното одржување опфаќа работи од помал 
обем а особено вршење на прегледи, превземање на 
превентивни мерки, поправки, чистење и слични рабо-
ти на објектите, инсталациите, уредите и опремата на 
аеродромот. 

(4) Тековното одржување се врши врз основа на ва-
жечката документација за изведената состојба на обје-
ктите и техничката документација за уредите, опремата 
и инсталациите. 

(5) Инвестиционото одржување опфаќа поголеми 
интервенции и реконструкции со кои се обезбедува 
трајност и сигурност, но без промена на основните тех-
нички карактеристики на објектите, инсталациите, уре-
дите и опремата на аеродромот. 

(6) Инвестиционото одржување се врши во случај 
на потреба утврдена врз основа на претходно изработе-
на техничка документација. 

(7) За извршеното инвестиционо одржување се во-
ди соодветна документација која операторот треба да 
ја чува сé додека предметот на инвестиционо одржува-
ње е во употреба.    

 
Член 11-б 

(1) Со цел обезбедување на соодветно и ефикасно 
одржување на аеродромските објекти, операторот на 
аеродромот вработува доволен број на квалификуван и 
стручен персонал. 

(2) Операторот на аеродромот изготвува и обезбе-
дува спроведување на програмата за стручно оспособу-
вање на персоналот од став (1) на овој член, одобрена 
од АЦВ.  
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Член 11-в 
(1) Операторот на аеродромот треба да постави без-

бедносна ограда на контролираниот дел на аеродромот 
(Air side) со височина од 240 cm, со цел спречување од 
упад на луѓе и животни.  

(2) Оградата од став (1) на овој член треба да биде 
осветлена согласно потребите и местата утврдени во 
претходно одобрениот елаборат и процедура изготвени 
од страна на операторот на аеродромот.  

                                                                                                   
Член 11-г 

Операторот на аеродромот изработува Програма за 
безбедност и заштита од неовластен пристап на полет-
но – слетната патека и патеките за возење на аеродро-
мот во согласност со ICAO Annex 14 на Чикашката 
конвенција.  

 
Член 11 

Во членот 14 став (1) зборовите:”Aneks 14 на 
ICAO” се заменуваат со зборовите:” ICAO Annex 14 на 
Чикашката конвенција”. 

 
 

Член 12 
Во членот 19 став (2) зборовите “, Анекс 14“ се за-

менуваат со зборовите “Annex 14 на Чикашката кон-
венција.“ 

 
Член 13 

Во членот 21 став (2) зборовите “Документ 9137 на 
ИКАО“ се заменуваат со зборовите “ICAO Doc. 9137 – 
Airport Service Manual “.  

 
Член 14 

Во членот 23 став (1) точката на крајот на речени-
цата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “а 
состојбата на истата да биде објавена во АИП “.  

 
Член 15 

Во членот 24 став (2) и (3) зборовите: “Анекс 14 на 
ICAO“ се заменуваат со зборовите: “ICAO Annex 14 на 
Чикашката конвенција“.  

 
Член 16 

Во членот 34 став (1) зборовите: “во доминантниот 
правец на слетување“ се заменуваат со зборовите: “од 
правецот на слетување означен со помал број“.  

 
Член 17 

Во членот 37 став (3) зборовите: “Анекс 14 на 
ICAO“ се заменуваат со зборовите: “ICAO Annex 14 на 
Чикашката конвенција“.  

Член 18 
Во членот 43 став (2) зборовите: “Анекс 14 на ICAO 

во дел 10“ се заменуваат со зборовите: “ICAO Annex 14 
на Чикашката конвенција, Глава 10 (Aerodrome 
maintenance)“.  

 
Член 19 

Во членот 44 став (1) точка 1 зборовите: “Анекс 14 
на ICAO во дел 8.1“ се заменуваат со зборовите: “ICAO 
Annex 14 на Чикашката конвенција, Глава 8 точка  8.1 
(Electrical power supply systems for air navigation 
facilities)“.   

 
Член 20 

Во членот 46 став (1) точка 2 зборовите: “во дел 5 
на Документ 9157 на ICAO“ се заменуваат со зборови-
те: “ICAO Doc. 9157- Aerodrom Design Manual, дел 5 
(Electrical Systems)“. 

 
Член 21 

Во  членот 48 зборовите “Анекс 14, Volume I” се за-
менуваат со зборовите:”Doc.9137 -”, a зборот “Part” се 
заменува со зборот ”дел”. 

 
Член 22 

По членот 48 се додаваат два нови члена  48-а и 48-
б, кои гласат: 

          
“Член 48-а 

Операторот на аеродромот треба да изготви план за 
намалување на присуството на птици и животни на ае-
родромот како и за заштита од упад на птици на аеро-
дромот. 

 
Член 48-б 

(1) По секој инцидент со птици на аеродромот или 
воздухоплов, операторот на аеродромот доставува из-
вештај до АЦВ на образец бр. 3 даден во прилог кој е 
составен дел на овој правилник. 

(2) Извештаите од став (1) на овој член, АЦВ ги со-
бира, евидентира и доставува до ICAO.” 

 
Член 23 

Образецот бр. 2 се заменува со нов образец бр. 2 кој 
е составен дел на овој правилник.  

 
Член 24 

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

 
         Бр. 03-1488/1   
14 септември 2010 година                в.д. Директор,  
             Скопје                      Зоран Крстевски, с.р. 
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КОЛЕКТИВНИ  ДОГОВОРИ  
2522. 

Врз основа на член 203 од Законот за работните од-
носи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/05, 106/08, 161/08, 130/09) и согласно член 5 од Оп-
штиот колективен договор за јавниот сектор на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 10/08), Министерството за внатрешни ра-
боти и Македонскиот полициски синдикат, склучија 

 
К О Л Е К Т И В Е Н   Д О Г О В О Р 

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

 
А. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој колективен договор се уредуваат правата и 
обврските на работниците во Министерството за вна-
трешни работи и работодавачот, како и условите и на-
чинот на остварување на правата и обврските од рабо-
тен однос и други прашања од работните односи или 
во врска со работните односи. 

 
Член 2 

Работодавач во смисла на овој колективен договор 
е Министерството за внатрешни работи на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Министерството) 
претставувано од министерот за внатрешни работи (во 
натамошниот текст: министерот), кое вработува работ-
ници врз основа на договор за вработување. 

 
Член 3 

Работник во смисла на овој колективен договор е 
лице кое заснова работен однос врз основа на склучен 
договор за вработување на неопределено или определе-
но време, со полно, со пократко од полното и со скра-
тено работно време во Министерството. 

 
Член 4 

Синдикат во смисла на овој колективен договор е 
Македонскиот полициски синдикат претставуван од 
претседателот на Македонскиот полициски синдикат 
(во натамошниот текст: Синдикатот) и неговите овла-
стени претставници. 

 
Член 5 

Овој Колективен договор се применува непосредно 
и е задолжителен за сите работници кои имаат заснова-
но работен однос односно имаат склучено договори за 
вработување во Министерството, со исклучок на ра-
ботниците во Министерството кои имаат статус на др-
жавни службеници согласно Законот за државните 
службеници. 

 
Член 6 

Со овој колективен договор односно со договорот 
за вработување можат да се предвидат права кои за ра-
ботниците се поповолни отколку што ги определува 
Законот за работни односи, ако тоа не е во спротивност 
со закон. 

 
Член 7 

За прашањата кои не се уредени со овој колективен 
договор, се применуваат одредбите од соодветните за-
кони.  

Б. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 
 

I. ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС 
 

1. Услови, начин и постапка за засновање  
на работен однос 

 
Член 8 

За потребата од прием на нови работници одлучува 
министерот во согласност со потребите уврдени во 
актите за организација и работа и систематизација на 
работните места во Министерството, Бирото за јавна 
безбедност (во натамошниот текст: Бирото) и Управата 
за безбедност и контраразузнавање (во натамошниот 
текст: Управата). 

 
Член 9 

Условите за засновање на работен однос во Мини-
стерството, принципите при вработување во Мини-
стерството, начините на засновање на работен однос, 
постапката на селекција и избор на лица кои засноваат 
работен однос во Министерството, склучувањето на 
договор за вработување и видовите договори за врабо-
тување, како и правата и обврските што произлегуваат 
од работниот однос на работниците во Министерството 
се пропишани и се остваруваат согласно Законот за 
внатрешни работи, Законот за полиција, Законот за ра-
ботни односи и подзаконските прописи што произлегу-
ваат од Законот за внатрешни работи за селекција и из-
бор на лица кои засноваат работен однос во Мини-
стерството, за начинот и постапката за остварување на 
системот на кариера на овластените службени лица во 
Министерството, како и за начинот и постапката на 
оценување на овластените службени лица во Мини-
стерството.    

 
Член 10 

Постапката за селекција и избор на лица кои засно-
ваат работен однос во Министерството врз основа на 
јавен оглас, ја спроведува комисија за селекција и из-
бор на лица кои засноваат работен однос во Мини-
стерството, формирана од министерот. 

Комисијата од ставот 1 на овој член се формира по 
потреба односно во случаите кога се врши прием на 
нови работници во Министерството. 

Комисијата е составена од претседател и четири 
члена – претставници од организациските единици во 
зависност од организациската поставеност на работно-
то место за кое има потреба да се заснова работен од-
нос. Во работата на комисијата учествува и секретар-
записничар без право на глас. 

Комисијата работи согласно одредбите од Законот 
за внатрешни работи, Законот за полиција, Правилни-
кот за селекција и избор на лица кои засноваат работен 
однос во Министерството и прописите од областа на 
работните односи.  

  
2. Приправници 

 
Член 11 

Министерството може да склучи договор за врабо-
тување на неопределено или определено време со лице 
кое за првпат започнува да врши работа соодветна на 
видот на своето стручно образование и нема претходно 
работно искуство – како приправник за одредено ра-
ботно место. 
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Член 12 
Приправникот се оспособува за самостојно и струч-

но вршење на работите и задачите на работното место 
за кое склучил договор за вработување (приправнички 
стаж). 

Приправничкиот стаж трае девет месеци. 
Приправничкиот стаж на полицаец – приправник 

трае шест месеци. 
 

2.1. Обука на приправник 
 

Член 13 
Приправничкиот стаж приправникот го поминува 

на обука согласно одредбите од Законот за внатрешни 
работи и Правилникот за обука во Министерството. 

 
Член 14 

По спроведување на обуката приправникот полага 
приправнички испит. 

Приправничкиот испит од ставот 1 на овој член се 
состои од два дела: теоретски и практичен дел. 

 
Член 15 

Приправничкиот испит се полага согласно програ-
ма донесена од министерот. 

Програмата од ставот 1 на овој член ја изготвуваат 
организациските единици надлежни за управување со 
човечки ресурси за потребите на Министерството, во 
Бирото и Управата. 

Програмата содржи план со наставни единици во 
кои се разработени сите прашања според надлежности-
те на организациските единици во Министерството. 

 
Член 16 

За полагање на приправнички испит министерот 
формира испитни комисии. 

Испитните комисии од ставот 1 на овој член се фор-
мираат на ниво на Министерството – за полагање при-
правнички испит за работници распоредени во органи-
зациските единици што вршат работи за потребите на 
Министерството, во Бирото – за полагање приправнич-
ки испит за работници распоредени во организациски-
те единици во Бирото и во Управата – за  полагање 
приправнички испит за работници распоредени во ор-
ганизациските единици во Управата. 

 
Член 17 

Испитните комисии од членот 16 на овој колекти-
вен договор се составени од претседател и членови (си-
те испитувачи) и нивни заменици, од кои еден член и 
заменик се од соодветната област односно организаци-
ската единица во која работи приправникот. Во работа-
та на комисијата учествува и секретар-записничар, без 
право на глас. 

За претседател, член односно заменик во испитната 
комисија за полагање приправнички испит може да би-
де определен работник со VII/1 степен на образование 
или 240 ЕКТС и работно искуство во Министерството 
од најмалку 10 години. 

 
Член 18 

За полагање на приправничкиот испит приправни-
кот поднесува писмено барање до организациската 
единица надлежна за управување со човечки ресурси 
во Министерството, Бирото односно Управата, соглас-
но организациската поставеност на организациската 
единица во која работи приправникот. 

Член 19 
Испитните комисии од членот 16 од овој колекти-

вен договор по правило одржуваат испити секој месец. 
Претседателот на комисијата го определува денот и 

часот за полагање на стручниот испит и за тоа се изве-
стува приправникот преку соодветната организациска 
единица најдоцна седум дена пред полагањето на при-
правничкиот испит.  

За време на полагањето на приправничкиот испит 
секретарот на испитната комисија води записник кој го 
потпишуваат претседателот и членовите на комисијата. 

Резултатот од испитот се оценува со ,,го положил 
испитот“ или ,,не го положил испитот“. 

Оценка за резултатот од испитот се донесува со 
мнозинство на гласови од испитувачите на комисијата. 

 
Член 20 

На приправникот кој го положил приправничкиот 
испит му се издава уверение за положен стручен испит 
за приправници. 

Уверението од ставот 1 на овој член го потпишува 
претседателот на испитната комисија. 

 
Член 21 

Приправникот кој нема да положи дел или целиот 
приправнички испит има право на повторно полагање 
по истекот на 30 дена од претходното  полагање на ис-
питот. 

 
3. Распоредување на работниците 

 
Член 22 

Работникот работи на работно место во организаци-
ската единица на Министерството за кое склучил дого-
вор за вработување.  

Работникот во текот на работниот однос може да 
биде распореден на друго работно место, различно од 
она на кое претходно работел, во транспарентна по-
стапка, на негово барање или по потреба на Мини-
стерството. 

Распоредувањето на работникот се врши под усло-
ви и на начин утврдени во Законот за внатрешни рабо-
ти, Правилникот за начинот на остварување на систе-
мот на кариера во Министерството и одредбите од овој 
колективен договор. 

 
Член 23 

По исклучок од членот 22 став 2 од овој колективен 
договор, транспарентноста на постапката не се однесу-
ва на распоредување на работници на определени ра-
ботни места во Бирото и Управата. 

Работните места во Бирото и Управата од ставот 1 
на овој член се утврдени во посебна листа на работни 
места за кои не се спроведува транспарентна постапка. 

Листата од ставот 2 на овој член ја утврдува мини-
стерот, по предлог на директорот на Бирото односно 
Управата. 

 
3.1. Услови за распоредување на работник 

 
Член 24 

Работник во Министерството може да биде распо-
реден на друго работно место само ако се исполнети 
следните услови: 

- работното место на кое се распоредува работникот 
е во организациска единица во местото на живеалиште 
на работникот; 
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- работното место на кое се распоредува е слободно 
или упразнето; 

- работникот во целост ги исполнува условите про-
пишани во актот за систематизација на работните ме-
ста утврдени за работното место на кое се врши распо-
редување (вид на образование, потребно работно ис-
куство и слично) и 

- на работното место на кое работникот се распоре-
дува се вршат исти или сродни работи со работите што 
се вршат на работното место од кое работникот се рас-
поредува. 

 
3.2. Распоредување по потреба на Министерството 

 
Член 25 

Работникот може да биде распореден по потреба на 
Министерството кога: 

- се исполнети условите од членот 24 од овој коле-
ктивен договор и кога за работното место на кое се рас-
поредува работникот е утврдена основна плата што е 
еднаква со основната плата од работното место од кое 
се распоредува и 

- во Министерството се вршат промени во органи-
зациската структура или во однос на бројот на работ-
ните места во актите за организација и систематизација 
на работните места во Министерството, а нема потреба 
да се намали бројот на вработените, доколку се испол-
нети условите од членот 24 од овој колективен договор 
и кога за работното место на кое се распоредува работ-
никот е утврдена основна плата што е еднаква со основ-
ната плата од работното место од кое се распоредува. 

Во случај кога поради причините од ставот 1 алине-
ја 2 на овој член нема слободно работно место, работ-
никот се распоредува на друго работно место за кое се 
исполнети условите од членот 24 алинеи 1, 2 и 3 од 
овој колективен договор, при што ја задржува основна-
та плата од работното место од кое се распоредува, до-
колку истата за него е поповолна. 

      
3.3. Распоредување на работник на Министерството 

надвор од местото на неговото живеалиште 
 

Член 26 
По исклучок од членот 24 алинеја 1 од овој коле-

ктивен договор, работник на Министерството по него-
во барање или по потреба на Министерството може да 
биде распореден и во организациска единица различна 
од организациската единица на Министерството во ко-
ја дотогаш работел која е надвор од местото на негово-
то живеалиште, во случај кога се исполнети условите 
од членот 24 алинеи 2, 3 и 4 од овој колективен дого-
вор, заради: 

- недостаток на работници со соодветна стручна 
подготовка и работна способност за конкретните рабо-
ти и задачи и 

- давање стручна помош во извршувањето на рабо-
тите и задачите на организациската единица во која се 
распоредува работникот. 

Распоредувањето на работникот од ставот 1 на овој 
член, се врши за временски период од најмногу шест 
месеци и не може да се изврши распоредување на ра-
ботникот по истиот основ пред истекот на четири годи-
ни од истекот на последното распоредување. 

По истекот на временскиот период од ставот 2 на 
овој член, работникот се распоредува на работното ме-
сто на кое бил распореден пред распоредувањето сог-
ласно ставот 1 на овој член. 

Член 27 
Работникот распореден согласно членот 26 од овој 

колективен договор има право на основна плата во ви-
сина на основната плата што ја имал на работното ме-
сто од кое е распореден, доколку за него е поповолна. 
Доколку со распоредувањето од членот 26 од овој ко-
лективен договор се врши унапредување на работни-
кот, работникот има право на основна плата во висина 
на основната плата на работното место на кое се распо-
редува, односно унапредува. 

Покрај правото од ставот 1 на овој член, работни-
кот има право и на еднократен надоместок во висина 
на едномесечна нето плата остварена во последниот 
месец пред распоредувањето, надоместок за патни и 
селидбени трошоци, обезбедено сместување или стан, 
седум дена платено отсуство по истекот на три месеци 
и надоместок на трошоци за превоз заради посета на 
потесното семејство од кое работникот живее одвоено.  

Надоместокот на патни трошоци согласно ставот 2 
на овој член, се исплатува за патните трошоци направе-
ни при првото упатување на работникот на работното 
место на кое е распореден и неговото последно враќа-
ње во местото на живеалиште, во висина на најниската 
цена на возниот билет во јавниот сообраќај. 

Надоместокот на трошоците за превоз заради посе-
та на потесното семејство согласно ставот 2 на овој 
член, се исплатува еднаш месечно, во висина на најни-
ската цена на возниот билет во јавниот сообраќај. 

Надоместокот од ставовите 3 и 4 на овој член, се 
исплатува доколку на работникот не му е обезбеден 
друг вид на превоз од Министерството. 

 
3.4. Распоредување од времен карактер 

 
Член 28 

Распоредување на работник на друго работно место 
може да биде и од времен карактер, поради замена на 
привремено отсутен работник. 

Распоредувањето од ставот 1 на овој член може да 
трае најмалку еден месец, а најмногу една година. 

При распоредувањето од ставот 1 на овој член, ра-
ботникот ја задржува основната плата утврдена за ра-
ботното место од кое се распоредува доколку истата за 
него е поповолна.    

По истекот на временскиот период од ставот 2 на 
овој член, работникот се распоредува на работното ме-
сто на кое бил распореден пред распоредувањето сог-
ласно ставот 1 на овој член. 

 
3.5. Распоредување на барање на работникот 

 
Член 29 

Работник во Министерството може да биде распо-
реден на друго работно место и на негово барање, до-
коку ги исполнува условите од членот 24 алинеи 2, 3 и 
4 од овој колективен договор.  

  
3.6. Распоредување во други случаи 

 
Член 30 

Работник на Министерството може да биде распо-
реден на друго работно место доколку се исполнети ус-
ловите од членот 24 алинеи 1, 2 и 3 од овој колективен 
договор и кога со одлука на здравствената комисија е 
утврдено дека работникот е неспособен за вршење на 
работите и задачите на работното место каде што рабо-
ти заради нарушена психофизичка или општа здрав-
ствена способност која настапила како последица од 
повреда при работа или професионална болест. 
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Работникот од ставот 1 на овој член, ги задржува 
сите права од работен однос од работното место од кое 
се распоредува. 

 
3.7. Причини поради кои работникот не може  
да биде распореден на друго работно место 

 
Член 31 

Работник во Министерството не може да биде рас-
пореден на друго работно место за време на отсуство 
од работа поради болест или повреда, бременост, раѓа-
ње и родителство, како и за време на другите случаи на 
платено и неплатено отсуство од работа согласно со 
Законот за внатрешни работи и одредбите од овој коле-
ктивен договор. 

 
3.8. Задржување на бројот на остварени платни  

рангови од претходното работно место 
 

Член 32 
Ако работникот е распореден на друго работно ме-

сто, за кое е утврдена основна плата што е еднаква со 
основната плата од работното место од кое се распоре-
дува работникот и ако на работното место на кое се 
распоредува се вршат исти или сродни работи со рабо-
тите што ги вршел работникот на претходното работно 
место, работникот го задржува бројот на платните ран-
гови што ги остварил на работното место од каде што е 
распореден. 

 
3.9. Начин на вршење на распоредување 

 
Член 33 

Одлука за распоредување и унапредување на овла-
стени службени лица донесуваат посебни комисии за 
распоредување и унапредување, формирани од страна 
на министерот. 

Комисиите за распоредување и унапредување се со-
ставени од претседател, четири члена и нивни замени-
ци, од кои еден член и заменик се претставници на 
Синдикатот, а еден член и заменик е променлив и е ра-
ководител на организациската единица каде што е си-
стематизирано работното место за кое се спроведува 
постапка за распоредување, односно унапредување. Во 
работата на комисијата учествува и секретар-записни-
чар без право на глас. 

За претседател, член односно заменик во комисија 
за распоредување и унапредување може да биде опре-
делен работник со VII/1 степен на образование или 240 
ЕКТС и работно искуство од најмалку 10 години. 

 
Член 34 

Распоредување на работник во Министерството се 
врши со решение за распоредување донесено од страна 
на министерот или од него овластен раководен работ-
ник. 

Во решението од ставот 1 на овој член треба да се 
образложат причините поради кои е извршено распоре-
дувањето на работникот на друго работно место, сог-
ласно одлуката на комисијата за распоредување и уна-
предување. 

Против решението за распоредување работникот 
има право на приговор до надлежната второстепена ко-
мисија при Владата на Република Македонија, во рок 
од 15 дена од денот на приемот на решението за распо-
редување. 

Приговорот против решението од ставот 1 на овој 
член, не го одлага неговото извршување. 

Член 35 
На работник кој од неоправдани причини во рок од 

три дена од денот на врачување на решението не се ја-
ви на работното место на кое е распореден, Министерс-
твото му го откажува договорот за вработување. 

 
II. ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И НИВНАТА  

ПОЛОЖБА 
 

1. Работно време 
 

Член 36 
Работното време на работниците во Министерство-

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

Во Министерството може да се воведе работно вре-
ме пократко од 40 часа во работната недела со акт на 
министерот, во случаите и под услови утврдени со За-
конот за работни односи. 

Работното време на летечкиот персонал во Мини-
стерството изнесува 37 часа во работната недела. 

Правата на работниците од ставовите 2 и 3 на овој 
член се изедначени со правата на работниците кои ра-
ботат 40 часа во работната недела. 

      
Член 37 

Во зависност од природата и карактерот на работи-
те и задачите во одделни организациски единици во 
Министерството, работата се врши во смени и трае не-
прекинато. 

Работата во смени од ставот 1 на овој член го по-
дразбира секој метод на организирање на работата во 
смени ва која работниците се сменуваат едноподруго 
на исто работно место во согласност со одреден план и 
кое може да биде континуирано или со прекини, вклу-
чувајќи ја потребата за работниците да работат во раз-
лично време во даден период на денови или недели. 

Министерот одлучува кои организациски единици 
во Министерството работат во смени и го определува 
распоредот на работното време, согласно закон и 
одредбите од овој колективен договор. 

 
Член 38 

Работното време на вработените во Министерство-
то може да трае подолго од со закон пропишаниот ма-
ксимум во работната недела во услови кога се извршу-
ваат неодложни работи и задачи согласно Законот за 
внатрешни работи и Законот за полиција или во врска 
со тие работи и задачи. 

Работа подолга од 40 часа во неделата може да на-
реди министерот, директорот на Бирото односно Упра-
вата, раководен работник или работник кој раководи со 
организациска единица. 

Наредбата од ставот 2 на овој член се издава во 
писмена форма, а по исклучок може да се издаде и ус-
мена наредба, која се изготвува во писмена форма по 
создавање услови за тоа, но не подоцна од два дена. 

При издавање на наредбата од ставот 2 на овој 
член, задолжително треба да се имаат предвид закон-
ските одредби кои го ограничуваат или на друг начин 
го регулираат обемот и постапката за работа подолга 
од полното работно време. 

Во случаите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член, ра-
ботникот е должен да ги извршува работите и задачите 
со кои е задолжен. 
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Член 39 
Ноќна работа се смета работењето ноќно време. 
Ноќно време е периодот меѓу 22,00 часот и 6,00 ча-

сот наредниот ден. 
 

Член 40 
Работното време помеѓу 00 часот и 24 часот во не-

дела се смета како работа во недела. 
 

Член 41 
Работа подолга од полното работно време и работа 

ноќно време не смее да се определи за: 
- работник-жена за време на бременост; 
- работник-жена која има дете до една година; 
- работник на кој според наод на лекарска комисија 

е утврдено дека работата ноќно време може негативно 
да му влијае врз преостанатата работна способност; 

- на работник кој има полно работно време покра-
тко од 36 часа неделно, каде што опстојуваат поголеми 
опасности од повреди или здравствени оштетувања и 

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

За работа подолга од полното работно време и ра-
бота ноќно време потребна е писмена согласност на ра-
ботникот во следните случаи: 

- на работник - мајка на дете до три години; 
- на работник - родител на дете со посебни потреби; 
- на работник - самохран родител на дете до шест 

години; 
- на работник повозрасен од 57 години – жена и 59 

години – маж; 
- на работник со намалена работна способност. 

 
2. Одмор 

2.1. Дневен одмор 
 

Член 42 
Работникот има право на одмор во текот на дневна-

та работа во траење од 30 минути. 
Во организациските единици на Министерството во 

кои според карактерот и природата на работите и зада-
чите не се дозволува прекин на работата, како и во ус-
лови на работа со странки, дневниот одмор се органи-
зира на начин кој обезбедува работата да не се преки-
нува. 

Работниците кои работат во смени од 12 часа, днев-
ниот одмор од  ставот 1 на овој член, можат да го кори-
стат во два дела.  

Времето на користење на дневниот одмор со одлука 
го определува Владата на Република Македонија. 

Времето за одмор од ставот 1 на овој член се засме-
тува во работното време. 

 
2.2. Одмор меѓу два последователни работни дена 

 
Член 43 

Работникот има право на одмор помеѓу два после-
дователни работни дена во траење од најмалку 12 часа 
непрекинато. 

  
2.3. Неделен одмор 

 
Член 44 

Работникот има право на неделен одмор од најмал-
ку 24 часа непрекинато. 

Ден на неделен одмор по правило е недела или друг 
ден во неделата.  

 
2.4. Годишен одмор 

 
Член 45 

Работникот има право на платен годишен одмор од 
најмалку 20 работни дена во текот на една календарска 
година, сметајќи ги како неработни денови саботите, не-
делите, празниците определени со закон, слободните де-
нови и други случаи на оправдано отсуство од работа. 

 
Член 46 

Работникот има право на користење на пропорцио-
нален дел од годишниот одмор во вкупен износ по два 
дена за секој месец работа, ако: 

- во календарската година во која склучил работен 
однос не се стекнал со правото на целосен годишен од-
мор; 

- работниот однос му престанал пред изминувањето 
на рокот, по истекувањето на кој би добил право на це-
лосен годишен одмор. 

 
Член 47 

Работникот кој за првпат заснова работен однос се 
стекнува со правото на цел годишен одмор кога ќе ос-
твари непрекината работа од најмалку шест месеци, без 
оглед на тоа дали работникот работи полно работно 
време или пократко работно време од полното. 

 
Член 48 

Годишниот одмор по правило се користи во текот 
на календарската година. 

Годишниот одмор може да се користи и во два де-
ла, со тоа што првиот дел задолжително треба да трае 
најмалку 12 работни дена непрекинато во текот на ка-
лендарската година, а вториот дел најдоцна до 30 јуни 
следната календарска година. 

Годишниот одмор што не бил искористен во теков-
ната календарска година заради отсуство на работни-
кот поради боледување или повреда, породилно отсус-
тво или отсуство заради нега и чување на дете, работ-
никот има право да го искористи до 30 јуни следната 
календарска година. 

 
Член 49 

Должината на годишниот одмор на работникот се 
определува според следните критериуми: 

1. должина на пензискиот стаж; 
2. степен на сложеност на работите и задачите кои 

работникот ги извршува и условите под кои се извршу-
ваат; 

3. здравствена состојба. 
 

Член 50 
По основ на критериумот ,,должина на пензискиот 

стаж“ согласно член 49 точка 1 на овој колективен до-
говор, работникот се стекнува со право на годишен од-
мор: 

- за пензиски стаж од шест месеци до две 
години           - 20 работни дена; 
- за пензиски стаж од две до осум  
години             - 21 работни дена; 
- за пензиски стаж од осум  
до 15 години          - 22 работни дена; 
- за пензиски стаж од 15 до  
20 години           - 24 работни дена; 
- за пензиски стаж над 20 години  - 26 работни дена. 
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Член 51 
Должината на годишниот одмор според критериу-

мот ,,степен на сложеност на работите и задачите кои 
работникот ги извршува и условите под кои истите се 
извршуваат“ согласно член 49 точка 2 од овој колекти-
вен договор, се зголемува и тоа: 

- за одредени овластени службени лица кои при из-
вршувањето на работите и задачите во полициските 
станици за гранична контрола се изложени на јонизи-
рачко зрачење (работа со рентген апарати), како и за 
овластените службени лица во воздухопловните едини-
ци - за шест дена;  

- за овластените службени лица и пилотите, со иск-
лучок на работниците опфатени во алинеја 1 на овој 
став – за четири дена; 

- за работниците во печатница – за три дена. 
Воздухопловниот персонал има право на надомест 

на трошоците за кондициско рекреативен одмор во об-
јектите за одмор и рекреација на Министерството или 
во други објекти, во висина на износот на трошоците 
во објектите на Министерството, кој во текот на една 
календарска година трае десет дена, вклучувајќи го и 
времето поминато на пат до местото за одмор и враќа-
ње во местото на живеење. 

Надоместокот на трошоците од ставот 2 на овој 
член ги опфаќа и трошоците за патување до местото за 
одмор и враќање во местото на живеење, во висина на 
најниската цена на возниот билет во јавниот сообраќај, 
доколку не му е обезбеден друг вид превоз. 

 
Член 52 

По основ на критериумот ,,здравствена состојба“ 
согласно член 49 точка 3 од овој колективен договор, 
годишниот одмор за работник инвалид со најмалку 
60% телесно оштетување, повозрасен работник (над 59 
години возраст-маж и над 57 години возраст – жена), 
како и за работник кој негува и чува дете со посебни 
потреби, се зголемува за три дена.  

 
Член 53 

Работникот не може да се откаже од правото на го-
дишен одмор, ниту тоа право може да му се ускрати. 

  
Член 54 

На работникот може да му се прекине односно од-
ложи користењето на годишниот одмор во услови и на 
начин утврдени со Законот за внатрешни работи и За-
конот за полиција. 

Правото на надомест на реалните трошоци кои на-
станале поради прекинувањето односно одложувањето 
на годишниот одмор согласно ставот 1 на овој член, ра-
ботникот го остварува врз основа на писмено барање и 
документи кои ќе ги приложи како доказ за настанати-
те трошоци како патни и дневни трошоци за враќање 
од местото на користење на годишиот одмор, преоста-
нати уплати за престој во хотел, карти за превоз, кори-
стен организиран превоз и слично. 

 
Член 55 

Распоредот на користење на годишните одмори на 
работниците во Министерството се утврдува врз осно-
ва на план. 

Планот на годишните одмори од ставот 1 на овој 
член го утврдува раководителот на организациската 
единица, на таков начин кој ќе овозможи непречено из-
вршување на работите на истата, како и за можностите 
да се задоволат барањата на работниците во организа-
циската единица. 

Врз основа на утврден распоред односно план, пое-
динечни решенија за користење на годишен одмор до-
несува министерот или од него овластен работник. 

Решенијата за годишен одмор се донесуваат најдоц-
на до крајот на месец април во тековната година со со-
стојба на пензискиот стаж во истиот месец. 

 
3. Отсуство од работа 

 
Член 56 

Работникот има право на платено отсуство до се-
дум работни дена во текот на календарската година во 
следните случаи: 

- за стапување во брак          - пет дена; 
- за стапување во брак на деца        - три дена; 
- за раѓање/посвојување на дете       - два дена; 
- за смрт на сопружник или дете            - пет дена; 
- за смрт на родител, брат/сестра            - три дена; 
- за смрт на родител на сопружник           - два дена; 
- за смрт на дедо или баба         - еден ден; 
- за полагање на стручен испит како обврска 
во Министерството           - три дена;  
- за одбрана на магистратура, докторат и  
полагање на правосуден испит        - три дена;  
- за полагање на друг поединечен испит    - еден ден;  
- за селидба на семејство од едно во друго 
место               - три дена;  
- за селидба на семејство во исто место    - два дена;  
- за прв училишен ден на прваче       - еден ден;  
- за елементарни непогоди        - седум дена;  
- за учество во спортски, културни и други  
манифестации кога го претставува  
Министерството            - три дена;  
- за други оправдани случаи        - еден ден.  
Отсуството од работа во смисла на ставот 1 на овој 

член се користи во деновите на траење на основот. 
Отсуството од работа по основите предвидени во ста-

вот 1 на овој член не може да се користи повеќе од седум 
работни дена во текот на една календарска година.  

  
Член 57 

Покрај правото на платено отсуство до седум ра-
ботни дена утврдени во членот 56 од овој колективен 
договор, работникот има право на платено отсуство и 
во случаите на остварување на правото на платено 
отсуство согласно членот 27 став 2 од овој колективен 
договор. 

 
Член 58 

Работниците доброволни крводарители имаат право 
на два последователни слободни работни дена за секое 
давање крв. 

 
Член 59 

Работникот има право на отсуство од работа без на-
домест на плата (неплатено отсуство) најдолго три ме-
сеци во една календарска година во следните случаи: 

- за потребите предвидени во членот 56 од овој ко-
лективен договор, по барање на работникот; 
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- за нега на болен член на семејство; 
- за лекување на своја сметка; 
- за патување во странство заради неодложни по-

треби; 
- за изградба, доградба или поправка на куќа однос-

но стан; 
- за учество во спортски, културни и други манифе-

стации; 
- за други неодложни лични работи и други случаи 

утврдени со закон. 
Покрај случаите од ставот 1 на овој член, работник 

во Министерството на негово барање, а со согласност 
на министерот има право на неплатено отсуство во вре-
метраење од најмногу две години, поради стручно усо-
вршување кое не е финансирано од страна на Мини-
стерството. 

Работникот е должен во рок од 15 дена по завршу-
вање на неплатеното отсуство од ставот 2 на овој член, 
да се врати на работа и да биде распореден на работно 
место кое одговара на видот на неговата стручна под-
готовка што ја имал пред да замине на неплатеното 
отсуство.   

 
Член 60 

Работникот поднесува барање за отсуство од работа 
без надомест на плата до раководителот на организаци-
ската единица каде е распореден. 

Раководителот на организациската единица дава 
мислење по поднесеното барање од ставот 1 на овој 
член. 

  
Член 61 

Решение за отсуство од работа согласно членовите 
56 и 59 од овој колективен договор донесува министе-
рот или од него овластен работник. 

Против решението од ставот 1 на овој член работ-
никот има право на приговор до надлежната второсте-
пена комисија при Владата на Република Македонија. 

 
Член 62 

За време на неплатеното отсуство на работникот му 
мируваат правата и обврските од работниот однос. 

 
4. Користење на објектите за одмор и рекреација 

 
Член 63 

Министерството се грижи за одржување на објекти-
те наменети за одмор и рекреација. 

Во објектите од ставот 1 на овој член, министерот 
може да определува соодветен дел што ќе се користи за 
службени потреби. 

Условите и начинот на користење на објектите за 
одмор и рекреација ги утврдува Комисија за одмор и 
рекреација во Министерството. 

Комисијата од ставот 3 на овој член ја формира ми-
нистерот и истата е составена од претседател и четири 
членови од кои претседателот и двајца членови се 
претставници на Синдикатот. 

 
Член 64 

Цената на услугите за користење на објектите за од-
мор и рекреација и условите на плаќање ги утврдува 
организациската единица во Министерството надлежна 
за финансиски, материјално-технички и логистички ра-
боти, по предлог на Комисијата за одмор и рекреација 
од членот 63 од овој колективен договор. 

Основ за утврдување на висината на цената на ус-
лугите за користење на објектите за одмор и рекреација 
се реалните материјални трошоци настанати за време 
на користењето на објектот. 

 
Член 65 

Распоредот на смените пред сезоната на годишни 
одмори го утврдува Комисијата за одмор и рекреација, 
во зависност од бројот на поднесени барања. 

Смените утврдени за користење на објектите за од-
мор и рекреација не можат да бидат пократки од седум 
дена. 

 
Член 66 

За користење на објектите за одмор во месеците ју-
ли и август, Комисијата за одмор и рекреација објавува 
соопштение во почетокот на јуни, со рок за поднесува-
ње на барање. 

Конечниот распоред за користење на објектите за 
одмор и рекреација по смени се објавува најдоцна пет 
дена пред почетокот на сезоната за одмор. 

 
5. Безбедност и здравје на работниците при работа 

5.1. Обврски на Министерството 
 

Член 67 
Министерството има обврска да обезбеди безбед-

ност и здравје при работа на работниците, од секој ас-
пект поврзан со работата. 

Министерството во рамките на своите надлежности 
задолжително презема мерки неопходни за безбедност 
и здравје при работа на работниците, вклучувајќи за-
штита од професионални ризици, обезбедување инфор-
мации и обука, практикување соодветна организација 
на работа, пропишување на потребните средства и 
обезбедување нивна достапност за работниците, уреду-
вање на начинот, видовите, мерките и нормативите за 
безбедност и здравје при работа. 

 
Член 68 

Министерството има обврска да воведе такви за-
штитни мерки и да избере такви работни методи кои ќе 
го подобрат нивото на безбедноста и здравјето на ра-
ботниците при работа. 

Мерките за безбедност и здравје при работа, опре-
мата и облеката за заштита на работниците и начинот 
на нејзина употреба се уредува со интерен акт донесен 
од страна на министерот во согласност со Синдикатот.  

   
Член 69 

Министерството е должно при планирањето и наба-
вката на опрема и средства за работа да се консултира 
и соработува со Синдикатот, особено во однос на мож-
ните последици и опасности кои произлегуваат од из-
борот на опремата и средствата за работа.  

 
Член 70 

Министерството има обврска да обезбеди мерки за 
безбедност и здравје при работа, особено преку: 

- назначување стручни лица за безбедност и здравје 
при работа; 

- обука на работниците за безбедно извршување на 
работата; 

- обезбедување опрема за лична заштита и нејзина 
употреба; 
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- редовно следење на здравствената состојба на ра-
ботниците; 

- задолжително упатување на лекарски преглед 
пред здравствената комисија на Министерството од-
носно Комисијата за оцена на работната способност во 
Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија на работници кои поради привремена нес-
пособност за работа подолго од 60 дена непрекинато 
или подолго од 120 дена со прекин, отсуствувале од ра-
бота; 

- задолжителни годишни здравствени прегледи; 
- други мерки утврдени со закон.    
Во случаите на задолжително упатување на лекар-

ски преглед согласно ставот 1 алинеја 5 на овој член, 
Министерството им исплатува на работниците надо-
мест за патни трошоци во реален износ на трошоците 
во висина на најниската цена на возниот билет во јав-
ниот сообраќај, доколку не е организиран друг вид на 
превоз од Министерството. Доколку во овие случаи не 
можат да се користат средства од јавниот сообраќај 
или друг вид на превоз, на работникот му се признава 
надомест на трошоците за користење на сопствен авто-
мобил за службени потреби до 30% од цената на литар 
гориво за соодветното возило, по поминат километар 
со патен налог.  

Министерството има обврска да обезбеди и психо-
лошко советување во секој случај кога работниците во 
извршувањето на своите работни обврски употребиле 
или врз нив било употребено огнено оружје. 

   
5.2. Претставник на работниците за безбедност  

и здравје при работа 
 

Член 71 
Претставник на работниците за безбедност и здрав-

је при работа е синдикалниот претставник избран на 
синдикален состанок на Синдикатот. 

Претставникот од ставот 1 на овој член има право: 
- да ги согледува состојбите во врска со безбедно-

ста при работа; 
- да разговара со претставници на Министерството 

за потребите и проблемите на безбедноста и здравјето 
при работа; 

- да ја извести инспекцијата на трудот за определе-
ни неправилности, да присуствува, да ги даде своите 
идеи и да има увид во записникот составен од инспе-
кторот;  

- да побара од Министерството информации за про-
цените за безбедноста и здравјето; 

- на посебна обука за безбедност и здравје и 
- на непречено вршење на неговата функција како 

претставник на работниците за безбедност и здравје 
при работа.  

 
5.3. Права и обврски на работниците 

 
Член 72 

Работниците во Министерството имаат право на со-
одветна обука за безбедност и здравје при работа. 

  
Член 73 

Право и обврска на секој работник во Министерс-
твото е да се грижи за сопствената и безбедноста и 
здравјето на другите работници, како и да биде запоз-
наен и обучен во врска со примената на мерките за без-
бедност и здравје при работа. 

Член 74 
Во спроведувањето на мерките за безбедност и 

здравје при работа Синдикатот има право и обврска да 
учествува и даде мислење во: 

- планирање и унапредување на условите за работа 
и воведување нова технологија на работниот процес; 

- да биде информиран за сите промени од влијание 
за безбедноста и здравјето на работниците; 

- да се грижи за примената на прописите и спрове-
дување на мерките и актот за безбедност и здравје на 
работниците при работа; 

- да го информира и бара интервенција на надлеж-
ниот орган за инспекција на трудот кога ќе оцени дека 
се загрозени животот и здравјето на работникот, ако 
Министерството пропушта или одбива да го направи 
тоа; 

- да поднесе приговор на наодот на инспекцискиот 
орган; 

- други случаи на недоследна примена на позитив-
ните законски прописи во областа на безбедноста и 
здравјето на работниците при работа и одредбите на 
овој колективен договор. 

 
Член 75 

Синдикатот покренува постапка пред надлежните 
органи доколку Министерството не ги преземе пропи-
шаните мерки и средства за безбедност и здравје на ра-
ботниците при работа. 

 
5.4. Забрана за дискриминација, вознемирување и 
полово вознемирување и психичко вознемирување 

(мобинг) 
 

Член 76 
Се забранува секаков вид дискриминација и става-

ње во нееднаква положба на работниците во Мини-
стерството заради расата, бојата на кожата, полот, во-
зраста, здравствената состојба односно инвалидност, 
религиозното, политичкото или друго убедување, чле-
нување во синдикатите, националното и социјалното 
потекло, статус на семејството, имотната состојба или 
заради други лични околности. 

  
Член 77 

Забрането е секаков вид вознемирување или полово 
вознемирување како несакано однесување, вербално 
или невербално физичко однесување, кое има за цел 
или претставува повреда на достоинството на работни-
кот и предизвикува страв или создава непријателско, 
понижувачко или навредливо однесување. 

 
Член 78 

Забрането е сакаков вид психичко вознемирување 
на работното место (мобинг) како негативно однесува-
ње од поединец или група кое често се повторува, а 
претставува повреда на достоинството, интегритетот, 
угледот и честа на работниците и предизвикува страв 
или создава непријателско, понижувачко или навред-
ливо однесување, чија крајна цел може да биде преста-
нок на работниот однос или напуштање на работното 
место. 
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5.5. Посебна заштита на одредени категории  
работници 

 
Член 79 

На работник-инвалид на трудот односно работник 
неспособен за вршење на работите и задачите на работ-
ното место каде што работи, му се обезбедува посебна 
заштита согласно закон и одредбите на овој колективен 
договор.  

 
Член 80 

Воздухопловниот персонал за вршење воздухоп-
ловно-техничка служба, има право на дополнителна – 
зајакната исхрана. 

 
Член 81 

На работниците во Единицата за специјални задачи, 
Единицата за брзо распоредување и на летачкиот пер-
сонал, Министерството им организира бесплатна ис-
храна. 

 
III. ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

 
Член 82 

Министерството е должно да ги осигура работни-
ците во Министерството за случај на смрт, телесно 
оштетување или губење на работната способност на-
станати како резултат на несреќа при работа. 

 
Член 83 

Во случај на професионално психофизичко нару-
шување на здравјето на работниците утврдено од соод-
ветна здравствена комисија, Министерството е должно 
да ги покрие сите трошоци настанати во врска со него-
вото лекување. 

Под сите трошоци во смисла на став 1 на овој член 
се подразбираат трошоците за лично учество при кори-
стење на здравствени услуги во примарна, специјали-
стичко-консултативна и болничка здравствена заштита 
и надомест на патните тршоци ако работникот е упатен 
да користи здравствени услуги надвор од местото на 
живеење. 

Надоместокот на трошоците за лично учество при 
користење на здравствени услуги го исплатува Мини-
стерството, во висина на платеното учество од страна 
на работникот. 

Надоместокот на патните трошоци го исплатува 
Министерството, во висина на трошоците за превоз во 
јавниот сообраќај. 

 
IV. ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ДРУГИ 

ПРИМАЊА 
 

1. Плата 
 

Член 84 
Работникот има право на плата и надоместок на 

плата согласно закон, одредбите од овој колективен до-
говор и договорот за вработување. 

Платата на работникот му се обезбедува од средс-
твата на Министерството сразмерно на извршената ра-
бота, во согласност со условите утврдени со закон и 
одредбите од овој колективен договор. 

Член 85 
Министерството е должно на работникот да му исп-

латува плата и надоместок на плата и на работникот му 
дава потврда за тоа. 

Платата се пресметува и исплатува во паричен из-
нос најмалку еднаш месечно. 

Придонесите и даноците на платата на работникот 
ги плаќа Министерството со исплата на платата. 

Поединечниот износ на утврдената плата на работ-
никот и неговата исплата, немаат јавен карактер. 

 
1.1. Составни делови на плата 

 
Член 86 

Платата на овластено службено лице во Министер-
ството се состои од: 

- основна компоненета и 
- исклучителна компонента. 
Основната компонента на платата ја сочинуваат: 
- основна плата; 
- зголемување за 20% односно за 30% за овластени 

службени лица и  
- додаток за кариера. 
Исклучителна компонента на платата ја сочинуваат: 
- додаток за работна успешност; 
- работен додаток на плата и  
- вонреден работен додаток на плата (прекувремена 

работа). 
 

1.1.1. Основна компонента на плата 
1.1.1.1 Основна плата 

 
Член 87 

Со основната плата се вреднува образованието и 
сложеноста на работите на работното место утврдено 
со актот за систематизација на работните места на кое 
овластеното службено лице е распоредено, како и него-
вото работно искуство. 

Образованието и сложеноста од ставот 1 на овој 
член се вреднуваат согласно одредбите од овој коле-
ктивен договор, во зависност од видот и природата на 
работите што се вршат на работнтото место. 

Работното искуство се вреднува во износ од 0,5% 
од делот на основната плата со кој се вреднува образо-
ванието и сложеноста за работното место, за секоја за-
почната година пензиски стаж, а најмногу до 20%.  

 
Член 88 

Образованието и сложеноста на работите на работ-
ното место се вреднуваат со бодови. 

Бодовите од ставот 1 на овој член, како и групира-
њето на одделни работни места согласно образование-
то и сложеноста на работите, се утврдува со Листа на 
плата. 

Листата на плата од ставот 2 на овој член ја донесу-
ва министерот, со претходно мислење на Синдикатот. 

Листата на плата претставува класифицирана ин-
формација со степен на класификација ,,строго довер-
ливо“.  

Вредноста на бодот се утврдува со решение на ми-
нистерот, со претходно мислење на Синдикатот. 

Вредноста на бодот од ставот 1 на овој член се ко-
регира односно усогласува доколку според податоците 
на Државниот завод за статистика месечниот пораст на 
трошоците за живот изнесува над 5% во последните 
три месеци, доколку се обезбедени средства во Буџетот 
на Република Македонија. 
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1.1.1.2. Зголемување на износот на средствата  
наменети за плата за 20% и за 30% 

 
Член 89 

Поради видот, природата и сложеноста на работите 
што се извршуваат, како и поради тежината на работи-
те и посебните услови под кои тие се извршуваат, на 
овластените службени лица во Министерството се вр-
ши вреднување на работата со зголемување на износот 
на средствата наменети за плата и тоа: 

- на овластените службени лица кои вршат стручни 
или граѓански работи и на овластените службени лица 
за безбедност и контраразузнавање, кои согласно со 
актот за систематизација на работните места во Упра-
вата немаат полициски овластувања се врши зголему-
вање за 20% на основната плата и 

- на полициските службеници согласно Законот за 
полиција и на овластените службени лица за безбед-
ност и контраразузнавање кои согласно со актот за си-
стематизација на работните места во Управата имаат 
полициски овластувања, се врши зголемување за 30% 
на основната плата. 

 
1.1.1.3. Додаток за кариера 

 
Член 90 

Со додатокот за кариера се врши вреднување на 
професионалноста на овластеното службено лице во 
Министерството со што се обебедува стимулација на 
успешност и стручно извршување на работите, профе-
сионален развој на работното место и постојаност во 
работата. 

Стекнувањето на додатокот за кариера зависи од 
овластеното службено лице – поединец кој треба да ги 
исполни условите утврдени со овој закон за унапреду-
вање во платен ранг. 

Вреднувањето од ставот 1 на овој член се врши во 
процентуален износ во висина од 5% што се смета на 
основната плата, доколку овластеното службено лице 
на работното место на кое работи е унапредено во пла-
тен ранг утврден со закон и одредбите од овој колекти-
вен договор. 

Утврдениот износ од ставот 3 на овој член претста-
вува составен дел на основната плата и на тој износ се 
врши наредното вреднување на додатокот на кариера, 
кога лицето е унапредено во нов повисок платен ранг.    

 
1.1.2. Исклучителна компонента 

1.1.2.1. Додаток за работна успешност 
 

Член 91 
Додатокот за работна успешност на овластеното 

службено лице се определува сразмерно на извршените 
работи на работното место на кое работи, односно до-
верените работи и неговиот придонес во вкупното ра-
ботење на организациската единица во која работи и 
Министерството во целина. 

  
Член 92 

Утврдувањето на додатокот за работна успешност 
се врши врз основа на конкретно извршените работи од 
страна на секој работник и на организациската единица 
каде работи, во целина. 

Член 93 
Доколку се утврди дека работникот ги извршил до-

верените работи односно неговиот придонес во вкуп-
ното работење на организациската единица и Мини-
стерството е со особен успех и квалитет, може да се 
предложи утврдување на додаток за работна успеш-
ност. 

Додатокот за работна успешност ќе се утврди осо-
бено во следните случаи: 

- особено ангажирање во извршувањето на работи-
те и задачите од работното место или други определни 
работи и извршување на истите со особен квалитет; 

- покажана иницијативност во работата преку дава-
ње корисни предлози и решенија што придонесуваат за 
поголема ефикасност и остварување на поголеми ре-
зултати во работата; 

- извршување на посеопфатни работи и задачи во од-
нос на работите и задачите кои обично се извршуваат; 

- покажана особена стручност и професионалност 
во примена на законски и други прописи; 

- значителен придонес во спречување на сторување 
кривични дела и други недозволени дејствија; 

- извршување на работи и задачи во случаи кога е 
потребно одлучување на поединец со што се придоне-
сува за зголемување на угледот на Министерството; 

- успешно извршување на работи и задачи од отсу-
тен работник во текот на подолг временски период и 

- учество во изведување на поединечини или груп-
ни, локални или републички акции и постигнување на 
особен успех во истите.     

  
Член 94 

Додатокот за работна успешност се определува во 
процентуален износ во висина до 15% од основната 
компонента на платата на работникот.  

     
Член 95 

Предлог за утврдување на додаток за работна ус-
пешност поднесува раководителот на организациската 
единица каде работи работникот за кого се предлага 
додаток за работна успешност. 

Предлогот од ставот 1 на овој член се поднесува до 
организациската единица надлежна за управување со 
човечки ресурси за потребите на Министерството, во 
Бирото и Управата согласно организациската поставе-
ност на организациската единица во која работи работ-
никот од ставот 1 на овој член. 

Организациската единица надлежна за управување 
со човечки ресурси од ставот 2 на овој член, го разгле-
дува предлогот за утврдување додаток за работна ус-
пешност и дава мислење за неговата усогласеност со 
критериумите предвидени во членовите 91, 92 и 93 од 
овој колективен договор. 

Доколку се утврди дека предлогот се заснова на 
пропишаните критериуми, се доставува на согласност 
до министерот, директорот на Бирото односно Управа-
та, во зависност од организациската припадност на ор-
ганизациската единица во која работи работникот за 
кого е доставен предлогот. 

Ако постои согласност во смисла на ставот 4 на 
овој член, решение за утврдување додаток за работна 
успешност донесува министерот или од него овластен 
раководен работник. 
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1.1.2.2. Работен додаток на плата 
 

Член 96 
Работен додаток на плата се исплаќа за ноќна рабо-

та, работа во недела, работа за време на празници утвр-
дени со закон, работа во смени, како и заради посебни 
услови за работа и опасност по живот, односно постое-
ње на висок ризик во извршувањето на работите и за-
дачите на овластените службени лица во организаци-
ските единици утврдени во членот 99 од овој колекти-
вен договор. 

Работниот додаток на плата за ноќна работа, работа 
во недела, работа за време на празници утврдени со за-
кон и работа во смени, се пресметува и исплаќа на ос-
новната компонента на платата на работникот.  

Работниот додаток на плата за посебни услови за 
работа и опасност по живот, односно постоење на ви-
сок ризик во извршувањето на работите и задачите на 
овластените службени лица во организациските едини-
ци утврдени во членот 99 од овој колективен договор, 
се пресметува и додава на основната компонента на 
платата на работникот. 

 
Член 97 

Работен додаток на плата се исплаќа на работникот 
по час и тоа:  

- за работа ноќно време и работа во недела       40%; 
- за работа во денови на празник и неработни  
денови утврдени со закон               50%; 
- за работа во смени                     5%. 
За работа во денови на празници и неработни дено-

ви утврдени со закон, работникот има право на надо-
мест на плата што му припаѓа во тие денови кога не ра-
боти и плата за поминатите часови на работа зголемена 
за 50%. 

Додатоците на плата од ставовите 1 и 2 на овој член 
меѓусебно не се исклучуваат.   

 
Член 98 

За извршените работи и поминато време на работа 
согласно членот 97 од овој колективен договор, рако-
водителот на организациската единица води соодветна 
евиденција. 

Контрола на евиденцијата од ставот 1 на овој член 
врши непосредно повисокиот раководен работник и 
лица непосредно задолжени од министерот, директорот 
на Бирото односно Управата, согласно организациска-
та поставеност на организациската единица.   

   
Член 99 

Заради посебните услови за работа и опасноста по 
живот односно постоење на висок ризик во извршува-
њето на работите и задачите на овластените службени 
лица, се утврдува додаток на плата за одделни работни 
места во следните организациски единици: 

1. Хеликоптерска единица: 
- началник на Хеликоптерска единица           62%; 
- пилот                  48%; 
- авиоинженер                  35%; 
- авиомеханичар                  16%; 
2. Единица за специјални задачи              45%; 

3. Единица за брзо распоредување             45%; 
4. Посебна единица на полиција                20%; 
- припадници на Посебната единица на полиција  
кои извршуваат работа од областа на логистика     10% 
     

1.1.2.3. Вонреден работен додаток на плата 
 

Член 100 
Вонреден работен додаток на плата се исплаќа за 

работа подолга од полното работно време – прекувре-
мена работа. 

 
Член 101 

Вонредниот работен додаток на плата се исплаќа на 
основната компонента на платата на работникот. 

Вонредниот работен додаток на плата се исплаќа по 
час во висина од 40%. 

 
Член 102 

Наместо зголемување на платата согласно членот 
101 на овој колективен договор, со согласност на ра-
ботникот може да се определи истиот да користи сло-
бодни денови. 

 
1.2. Евидентирање на работниот додаток и вонредниот 

работен додаток на плата (прекувремена работа) 
 

Член 103 
Начинот на  евидентирање на реализираните часови 

прекувремена работа, ноќна работа, работа во недела, 
работа за време на празници утврдени со закон, работа 
во смени, како и начинот на пополнување на месечните 
списоци за евиденција на работните часови во Мини-
стерството се врши согласно посебен интерен акт доне-
сен од министерот. 

 
1.3. Плата за одредени категории работници 

1.3.1. Плата за работници со намалена способност 
 

Член 104 
Работник со намалена работна способност (инва-

лид) што настанала со работа во Министерството, а кој 
е распореден на друго работно место по тој основ, не 
може да има плата пониска од платата што ја имал 
пред распоредувањето.  

 
1.3.2. Плата на приправник 

 
Член 105 

Платата на приправник се утврдува во висина од 
80% од износот на најниската основна плата што се 
исплаќа во Министерството за соодветниот вид на 
образование. 

 
1.3.3. Плата за време на обука на работник кој нема 

статус на приправник 
 

Член 106 
За време на обуката на работник на Министерство-

то кој нема статус на приправник му се исплаќа плата 
во висина од 80% од основната компонента на платата 
утврдена за работното место за кое е склучен догово-
рот за вработување. 
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1.3.4. Плата за време на обука на работник за само-
стојно вршење на работите на работното место на 

кое е распореден 
 

Член 107 
За време на обуката заради оспособување на работ-

ник за самостојно вршење на работите на работното 
место на кое е распореден, на работникот му се испла-
ќа 80% од основната компонента на платата утврдена 
за работното место на кое се распоредува или основна-
та компонента на платата утврдена за  работното место 
од кое работникот се распоредува, доколку истата е по-
поволна за него.  

 
2. Надоместоци на плата 

 
Член 108 

На работникот му припаѓаат надоместоци на плата за: 
- годишен одмор; 
- празници утврдени со закон или друг пропис; 
- отсуство поради бременост, раѓање и мајчинство; 
- нега на дете; 
- обука; 
- јавување на покани на други органи до кое е дој-

дено без вина на работникот и 
- во други случаи утврдени со закон и одредбите од 

овој колективен договор. 
 

Член 109 
За време на привремена неспособност за работа до 

седум дена, работникот има право на надомест на пла-
та во висина од 70%, до 15 дена почнувајќи од првиот 
ден на боледувањето – надомест на плата во висина од 
80% и до 21 ден за сите денови - надомест на плата во 
висина од 90%.  

За професионални заболувања и повреди на работа 
и за други случаи утврдени со закон, надоместокот на 
плата се утврдува во висина од 100%. 

На работниците кои имаат статус на овластени 
службени лица само во случаите за време на лична не-
пособност за работа (болест) или повреда на работа им 
се исплатува надомест на плата во висина на основната 
компонента на платата на работникот зголемена за де-
лот од исклучителната компонента кој се утврдува за-
ради посебните услови за работа и опасноста по живот 
односно постоење на висок ризик во извршувањето на 
работите и задачите утврден во членот 99 од овој коле-
ктивен договор. 

Основ за пресметување на надоместоците од ставо-
вите 1 и 2 на овој член е основната компонента на пла-
тата на работникот зголемена за делот од исклучител-
ната компонента утврдена во ставот 3 на овој член, 
исплатена во претходниот месец пред почетокот на 
отсуството.  

 
Член 110 

Во случаите од членот 108 од овој колективен дого-
вор, на работникот му припаѓа надомест на плата во 
висина на основната компонента на платата на работ-
никот зголемена за делот од исклучителната компонен-
та кој се утврдува заради посебните услови за работа и 
опасноста по живот односно постоење на висок ризик 
во извршувањето на работите и задачите утврден во 
членот 99 од овој колективен договор. 

Член 111 
На работникот кој со посебни ангажирања и квали-

тет во извршувањето на работите и задачите позначи-
телно ќе придонесе во остварувањето на функцијата на 
Министерството може да му се додели награда во ви-
сина до една негова нето плата (основна компонента) 
односно друг вид на награда согласно посебен акт за 
доделување награди, благодарници и признанија, доне-
сен од министерот. 

Предлог за доделување на наградата од ставот 1 на 
овој член, поднесува раководителот на организациска-
та единица во која работи односно е ангажиран работ-
никот за кого се предлага доделување на награда. 

Решение за доделување на награда согласно ставот 
1 на овој член донесува министерот или од него овла-
стен раководен работник. 

 
Член 112 

За извршување на работите и задачите на припад-
ниците на резервниот состав им припаѓаат следните на-
доместоци: 

- надоместок за извршување на работите и задачите; 
-  трошоци за сместување; 
- еднократна парична помош во случај на смрт, по-

вреда или оштетување на организмот; 
- погребни и други трошоци и  
- други надоместоци.   
Под други надоместоци во смисла на став 1 алинеја 

5 на овој член се подразбира: 
- надоместок за еднодневен ангажман на припадни-

ците на резервниот состав;  
- надоместок за додаток на плата за ноќна работа, 

работа во недела, работа за време на празници утврде-
ни со закон, работа во смени, како и вонреден работен 
додаток (прекувремена работа). 

Надоместокот од ставот 2 алинеја 1 на овој член се 
исплатува во случаите на ангажирање на припадниците 
на резервниот состав за период не подолг од три дена. 

 
Член 113 

Припадниците на резервниот состав кои се во рабо-
тен однос или вршат самостојна дејност, примаат пари-
чен надоместок по основ на невработеност или прима-
ат пензија, имаат право на паричен надоместок во ви-
сина на плата или надоместок исплатен за последниот 
месец пред повикувањето или ангажирањето, односно 
во висина на пензијата. 

Припадниците на резервниот состав кои не се во 
работен однос, имаат право на паричен надоместок во 
висина на нето плата (основна компонента) на работ-
ник на Министерството на работно место полицаец, за 
полно работно време и просечен ефект.  

Припадниците на резервниот состав од ставот 1 на 
овој член имаат право и на разлика од надоместокот до 
висината на нето платата (основна компонента) на ра-
ботник на Министерството на работното место полица-
ец, доколку надоместокот е понизок од платата. 

Припадниците на резервниот состав од ставовите 1 
и 2 на овој член, имаат право и на надоместок за дода-
ток на плата за ноќна работа, работа во недела, работа 
за време на празници утврдени со закон, работа во сме-
ни, како и вонреден работен додаток (прекувремена ра-
бота).  
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Надоместокот за еднодневен ангажман од членот 
112 став 2 алинеја 1 од овој колективен договор, се 
утврдува во висина на 4% од просечната месечна нето 
плата исплатена во Република Македонија во претход-
ните три месеци. 

 
Член 114 

Член на екипаж на воздухоплов на Министерството 
кој се стекнува со звање ,,пробен тест-пилот“, ,,техни-
чар/инженер за летање на сериски возхухоплов“, за се-
кој извршен пробен лет впишан во регистарот на Ми-
нистерството, има право на паричен надоместок во ви-
сина на 12% од просечната месечна нето плата испла-
тена во Република Македонија во претходните три ме-
сеци. 

 
3. Други примања 

 
Член 115 

Работникот има право на надоместок за годишен 
одмор (регрес) во висина на една просечна месечна не-
то плата исплатена во Република Македонија во прет-
ходните три месеци, доколку се обезбедени средства во 
Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 116 

Работникот има право на надоместок за службено 
патување во Републиката, согласно закон за извршува-
ње на Буџетот на Република Македонија. 

Под службено патување во Републиката се подраз-
бира патување на кое работникот се упатува по налог 
на министерот или од него овластен работник со задача 
да изврши определени службени работи надвор од се-
диштето на организациската единица во која работни-
кот работи.  

Во налогот за службено патување од ставот 2 на 
овој член се наведува личното име на работникот, 
својството на работникот во извршувањето на работите 
и задачите, траењето и целта на патувањето, превозно-
то средство што ќе го користи, како и другите потреб-
ни податоци. 

 
Член 117 

За службено патување во Републиката, на работни-
кот му припаѓа надоместок на трошоците согласно за-
кон за извршување на Буџетот на Република Македо-
нија,  кој опфаќа: 

- надоместок за исхрана и ноќевање; 
- надоместок за патни трошоци на работникот од 

работното место до местото во кое се упатува за извр-
шување на службената работа и 

- надоместок на други трошоци што ќе ги направи 
работникот во врска со вршењето на службеното пату-
вање. 

 
Член 118 

Надоместокот за дневницата за службено патување 
согласно закон за извршување на Буџетот на Републи-
ка Македонија, се пресметува од часот на тргнување на 
работникот на службеното патување до часот на враќа-
њето со превозно средство и тоа: 

1. цела дневница, за секои 24 часа поминати на 
службено патување, како и за времето поминато на 
службен пат повеќе од 12 часа; 

2. половина дневница, за времето поминато на 
службеното патување од осум часа до 12 часа. 

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

Доколку работникот е на службен пат надвор од ре-
довно планираното работно време во текот на недела-
та, во деновите сабота, недела и празник утврден со за-
кон, но помалку од осум часа, часовите поминати на 
службен пат му се сметаат за прекувремена работа.  

 
Член 119 

Надоместокот за дневница за службено патување во 
Републиката без трошоци за ноќевање се утврдува во 
висина определена со закон за извршување на Буџетот 
на Република Македонија,. 

Доколку на работникот за време на службеното па-
тување во Републиката му е обезбедено сместување и 
исхрана, на работникот му припаѓа 20% од дневницата 
утврдена во ставот 1 на овој член. 

Трошоците за ноќевање за време на службеното па-
тување се признаваат во полн износ, според приложе-
ната сметка, освен за хотелите ,,de lux“категорија.  

 
Член 120 

На припадниците на Единицата за брзо распореду-
вање и Единицата за специјални задачи, согласно закон 
за извршување на Буџетот на Република Македонија, 
им припаѓа надоместок за дневница за службено пату-
вање во Републиката кога припадниците на овие еди-
ници се акциски ангажирани надвор од подрачјето на 
град Скопје. 

Доколку службеното патување на припадниците на 
единиците од ставот 1 на овој член траело повеќе од 12 
часа се исплатува цела дневница, во износ утврден сог-
ласно закон, а ако службеното патување траело од 
осум до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ 
на дневницата за службено патување.  

За време на обуката и вежбовните активности на 
припадниците на Единицата за брзо распоредување и 
Единицата за специјални задачи, кога се обезбедени 
ноќевање и исхрана, се исплатува 20% од утврдениот 
износ на дневницата за службено патување. 

За времето додека се во формацијата на Посебната 
единица на полицијата, согласно закон за извршување 
на Буџетот на Република Македонија, припадниците на 
оваа единица имаат право на надомест на дневница за 
службено патување во Републиката кога се акциски ан-
гажирани како припадници на Посебната единица на 
полицијата надвор од матичниот сектор за внатрешни 
работи. Доколку службеното патување траело повеќе 
од 12 часа се исплатува цела дневница, во износ утвр-
ден согласно закон, а ако службеното патување траело 
од осум до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот из-
нос на дневницата за службено патување.  

За време на обуката и вежбовните активности на 
припадниците на посебната единица на Полицијата 
надвор од подрачјето на матичниот сектор за внатреш-
ни работи, кога се обезбедени ноќевање и исхрана, се 
исплатува 20% од утврдениот износ на дневницата за 
службено патување. 
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Член 121 
Надоместокот за патни трошоци согласно членот 

117 алинеја 2 од овој колективен договор, ги опфаќа 
трошоците за превоз со превозните средства во јавниот 
сообраќај. 

Ако работникот се упатува на службено патување 
на кое поради итноста на извршувањето на работата не 
можат да се користат средства од јавниот сообраќај 
или службено возило, на работникот му се признава 
надоместок на трошоците за користење на сопствен 
автомобил за службени потреби до 30% од цената на 
литар гориво за соодветното возило, по поминат кило-
метар со патен налог.  

 
Член 122 

Работник кој посетува семинар, советување или курс 
надвор од местото на живеење има право на сместување 
и исхрана и надомест на патни трошоци за едно доаѓање 
и враќање. Ако семинарот, советувањето односно кур-
сот трае повеќе од еден месец, работникот има право на 
надомест на патни трошоци еднаш месечно. 

Доколку на работникот за време на семинарот, со-
ветувањето или курсот во Република Македонија му е 
обезбедена исхрана, му припаѓа 20% од износот на 
дневницата утврдена во членот 119 од овој колективен 
договор. 

 
Член 123 

По извршеното службено патување работникот е 
должен во рок од три работни дена да поднесе сметка 
за патните трошоци.  

Кон сметката за патните трошоци се приложува на-
лог за службено патување, картата за превозното 
средство што е користено при службеното патување, 
сметката за ноќевање и сметки за други трошоци што 
ги направил работникот во врска со вршењето на служ-
беното патување. 

 
Член 124 

Надоместокот на трошоците за службено патување 
во странство се утврдува во висина на дневницата за 
службеното патување пропишана за работниците во 
органите на државната управа. 

Надоместокот за дневницата за службено патување 
во Републиката и странство со додатоците на плата 
утврдени во членовите 97 и 100 од овој колективен до-
говор меѓусебно се исклучуват. 

 
Член 125 

Службеното патување во Републиката може да трае 
до 15 дена непрекинато. 

Ако службеното патување од ставот 1 на овој член 
трае подолго од 15 дена непрекинато, се смета како ра-
бота на терен. 

 
Член 126 

Работникот има право на надоместок за работа на 
терен во висина од 30% од просечната месечна нето 
плата исплатена во Република Македонија во претход-
ните три месеци. 

  
Член 127 

Надоместоците за дневниците за службено патува-
ње и теренскиот додаток меѓусебно се исклучуваат. 

Член 128 
На работникот му припаѓа надоместок за одвоен 

живот од семејството утврден согласно посебен закон. 
Надоместокот за одвоен живот и надоместокот за 

теренскиот додаток меѓусебно се исклучуваат. 
 

Член 129 
На работникот му припаѓа отпремнина при замину-

вање во пензија во висина утврдена согласно закон.  
 

Член 130 
За непрекината работа во ефективно траење од 20 

години во Министерството на работникот му се доде-
лува јубилејна награда во висина на месечна просечна 
нето плата исплатена во Република Македонија во 
претходните три месеци, доколку се обезбедени средс-
тва во Буџетот на Република Македонија.  

 
Член 131 

На работникот му се исплатува помош по основ на 
солидарност, во висина утврдена со закон:  

- во случај на боледување на работникот подолго од 
шест месеци; 

- во случај на потешки последици од елементарни 
непогоди согласно законот со кој се уредува заштитата 
и спасувањето; 

- помош на семејството во случај на смрт на работ-
никот; 

- помош на работникот во случај на смрт на член на 
потесното семејство (родител, брачен другар, деца ро-
дени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и 
деца земени на издржување) доколку живеел во заед-
ница. Живеењето во заедница подразбира вработениот 
и членот на потесното семејство да се со место на жи-
веење на иста адреса што се докажува со соодветен до-
кумент за идентификација (лична карта односно па-
сош). 

За доделување на помош од ставот 1 на овој член 
решение донесува министерот, односно од него овла-
стен работник. 

Помошта по основ на солидарност се остварува по 
поднесено писмено барање од страна на работникот, а 
во случаите од ставот 1 алинеја 3 на овој член, врз ос-
нова на барање поднесено од член на потесното семејс-
тво на работникот. 

 
Член 132 

Работник во Министерството кој при вршењето или 
во врска со вршењето на работите ќе го загуби живо-
тот, ќе се погребе на трошок на Министерството во ме-
стото кое ќе го определат членовите на неговото потес-
но семејство. 

Погребните трошоци од ставот 1 на овој член се 
исплаќаат во висина од 15 просечни месечни нето пла-
ти исплатени во Република Македонија во последните 
три месеци. 

На потесното семејство на работникот од ставот 1 
на овој член му припаѓа еднократен паричен надоме-
сток во висина на вкупниот износ од остварените нето 
плати (основна компонента) во последните 24 месеци 
или вработување на член од потесното семејство на ра-
ботникот во Министерството.  

За членови на потесното семејство во смисла на 
овој член се сметаат брачниот другар, децата и родите-
лите на работникот од ставот 1 на овој член. 
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V. ОБУКА НА РАБОТНИЦИТЕ 
 

1. Случаи кога се спроведува обука 
 

Член 133 
Во Министерството се врши обука на работниците 

во следните случаи: 
1. кога определено лице за првпат заснова работен 

однос (обука на приправник); 
2. кога определено лице врз основа на спроведена 

постапка за селекција е избрано за кандидат за полица-
ец (основна обука за полицаец); 

3. заради оспособување на работник за самостојно 
вршење на работите на определено работно место и 

4. заради континуирана обука на работник. 
Обуката од ставот 1 на овој член се спроведува за 

сите работници во Министерството независно од по-
лот, расата, бојата на кожата, националното и социјал-
ното потекло, политичкото и верското уверување и 
имотната и општествената положба. 

 
2. Субјекти надлежни за спроведување на обука 

 
Член 134 

Обуката во Министерството се спроведува на след-
ните начини: 

- со ментор; 
- во Центарот за обука на Министерството или 
- со ангажирање на други лица и субјекти.  
 

Член 135 
Начинот на спроведување на обуката, како и начи-

нот на планирање, подготвување, управување, коорди-
нирање, следење и евалуација на активностите во врска 
со обуката на работниците во Министерството се врши 
согласно одредбите на Законот за внатрешни работи, 
Правилникот за обука во Министерството и одредбите 
од овој колективен договор. 

 
Член 136 

Работниците од членот 133 став 1 точка 1 од овој 
колективен договор по истекот на обуката полагаат 
приправнички испит. 

Приправничкиот испит се полага на начин утврден 
во членовите од 14 до 21 од овој колективен договор. 

 
Член 137 

Работниците од членот 133 став 1 точка 3 од овој 
колективен договор полагаат посебен испит. 

Испитот од ставот 1 на овој член се состои од тео-
ретски и практичен дел, а се полага пред комисија фор-
мирана од министерот. 

Комисијата од ставот 2 на овој член се формира по 
потреба и истата е составена од претседател, два члена 
и нивни заменици. Во работата на комисијата учеству-
ва секретар-записничар и менторот кој ја спровел обу-
ката на работникот, кои немаат право на глас. 

Претседател на комисијата од ставот 3 на овој член 
е раководителот на организациската единица во која 
работи работникот, а членовите се претставници од ор-
ганизациските единици од соодветната област.  

За претседател, член односно заменик во комисија-
та може да биде определен работник со VII/1 степен на 
образование или 240 ЕКТС.  

Член 138 
Испитот од членот 137 од овој колективен договор 

се полага согласно посебна програма изготвена од ор-
ганизациската единица во која работи работникот кој 
се обучува. 

Во програмата од ставот 1 на овој член се содржи 
план со наставни единици во кои се разработени сите 
прашања зависно од проблематиката на работа на орга-
низациската единица, согласно надлежноста на органи-
зациската единица во која се обучува работникот. 

Ако организациската единица во која работникот 
работи е составена од повеќе организациски единици 
(одделенија во рамки на сектор) надлежни за различни 
области, во секоја организациска единица се изготвува 
посебна програма според областа за која е надлежна 
конкретната организациска единица. 

 
Член 139 

За полагање на испитот од членот 137 од овој коле-
ктивен договор работникот кој се обучува поднесува 
писмено барање до организациската единица надлежна 
за управување со човечки ресурси во Министерството, 
Бирото односно Управата, согласно организациската 
поставеност на организациската единица во која рабо-
ти работникот што се обучува.  

 
Член 140 

Комисијата од членот 137 од овој колективен дого-
вор, се состанува по поднесени барања за полагање ис-
пит за самостојно вршење на работите на одредено ра-
ботно место. 

Претседателот на комисијата го определува денот и 
часот за полагање на посебниот испит и за тоа се изве-
стува работникот преку соодветната организациска 
единица најдоцна седум дена пред полагањето на по-
себниот испит.  

За полагањето на испитот се води записник кој го 
потпишуваат претседателот и членовите на комисијата. 

Резултатот од испитот се оценуваат со ,,го положил 
испитот“ или ,,не го положил испитот“. 

Оценка за резултатот од испитот се донесува со 
мнозинство на гласови од претседателот и членовите 
на комисијата. 

 
Член 141 

На работникот кој го положил испитот од членот 
137 од овој колективен договор му се издава уверение 
за оспособеност за самостојно вршење на работите на 
конкретното работно место за кое работникот го пола-
гал испитот. 

Уверението од ставот 1 на овој член го потпишува 
претседателот на испитната комисија. 

 
Член 142 

Работникот кој нема да положи дел или целиот ис-
пит од членот 136 од овој колективен договор има пра-
во на повторно полагање по истекот на 30 дена од пр-
вото полагање на испитит. 

Работникот кој по истекот на обуката за оспособу-
вање за самостојно вршење на работите на одредено 
работно место нема да го положи испитот од членот 
137 од овој колективен договор по втор пат или без 
оправдани причини не се јавил на полагање, се распо-
редува на друго работно место согласно закон, подза-
конски пропис и одредбите на овој колективен дого-
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вор, со основна плата во висина на основната плата од 
работното место од кое бил распореден на работното 
место за кое не го положил испитот од членот 137 од 
овој колективен договор. 

 
VI. УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНИТЕ  

СЛУЖБЕНИ ЛИЦА 
 

Член 143 
Овластените службени лица во Министерството 

можат да бидат унапредени согласно одредбите од За-
конот за внатрешни работи и Правилникот за начинот 
и постапката за остварување на системот на кариера на 
овластените службени лица во Министерството и 
одредбите од овој колективен договор.  

 
Член 144 

Во процесот на унапредување на друго работно ме-
сто не смее да се врши прескокнување на степенот на 
работно место во хиерархијата на работни места утвр-
дени во актот за систематизација на работните места во 
Министерството. 

 
Член 145 

Одлука за распоредување и унапредување на овла-
стените службени лица комисиите за распоредување и 
унапредување од членот 33 од овој колективен дого-
вор. 

  
VII. ОЦЕНУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ 

ЛИЦА 
 

1. Оценување на овластените службени лица 
 

Член 146 
Работата на овластените службени лица, освен ра-

ботата на министерот, заменикот на министерот, др-
жавниот секретар и директорите на Бирото и Управата, 
се оценува најдоцна до крајот на првото тримесечје во 
тековната година за претходната календарска година. 

Овластеното службено лице кое отсуствувало од 
работа подолго од шест месеци во текот на една кален-
дарска година (боледување, неплатено отсуство и слич-
но), како и работникот на Министерството кој за прв-
пат засновал работен однос до Министерството во го-
дината за која се врши оценувањето и работел покра-
тко од шест месеци, нема да биде оценувано. 

Ако овластеното службено лице по потреба на Ми-
нистерството е упатено на обука и од тие причини 
отсуствува од работа подолго од шест месеци во текот 
на една календарска година, се оценува само за перио-
дот во кој бил на работа во текот на календарската го-
дина.   

 
2. Критериуми за оценување на овластеното  

службено лице 
 

Член 147 
Оценување на овластено службено лице се врши 

врз основа на подготвен профил на работно место, како 
и критериумите што се однесуваат на резултатите од 
неговата работа, како и личните квалитети што тој ги 
покажал во текот на работењето, и тоа: 

- стручност; 
- обем на работа (колку работа завршил); 

- навременост (кога ги завршил работите); 
- самостојност; 
- креативност; 
- прецизност; 
- доверливост; 
- соработка; 
- организирање на работата; 
- интердисциплинарност; 
- однос кон странките; 
- комуникација и  
- други способности поврзани со работата. 
 

3. Видови на оцени 
 

Член 148 
Оценување на овластено службено лице се врши со 

следниве оцени: 
- се истакнува; 
- задоволува; 
- делумно задоволува и 
- не задоволува. 
 

4. Субјект надлежен за оценување на овластено 
службено лице 

 
Член 149 

Оценувањето на овластено службено лице го врши 
неговиот непосреден раководен работник. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, доколку во ор-
ганизациската единица во која овластеното службено 
лице работи, нема раководен работник, оценувањето го 
врши непосредно повисокиот раководен работник. 

Доколку овластеното службено лице во текот на ка-
лендарската година биде распореден на друго работно 
место, оценувањето го врши новиот раководен работ-
ник, врз основа на писмен извештај што претходниот 
раководен работник задолжително го изготвува. 

Доколку раководниот работник во текот на кален-
дарската година биде распореден на друго работно ме-
сто или му престане вработувањето, оценувањето на 
овластените службени лица со кои раководел го врши 
новиот непосредно раководен работник, врз основа на 
писмен извештај што претходниот раководен работник 
задолжително го изготвува. 

 
5. Обврска за известување на овластеното службено 

лице за извршеното оценување 
 

Член 150 
Овластеното службено лице задолжително треба да 

биде известено за извршеното оценување од страна на 
непосредниот раководен работник, најдоцна во рок од 
15 дена од извршеното оценување. 

Известувањето од ставот 1 на овој член овластеното 
службено лице го потврдува во образецот за оценување. 

 
6. Обврска за известување на непосредно претпоста-
вениот раководен работник за извршеното оценување 

 
Член 151 

Раководниот работник кој го врши оценувањето е 
должен да го запознае непосредно претпоставениот ра-
ководен работник односно министерот за извршеното 
оценување. 
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7. Начин на оценување на овластените службени 
лица 

 
Член 152 

Начинот на оценување на овластените службени 
лица во Министерството се врши согласно одредбите 
од Правилникот за начинот и постапката на оценување 
на овластеното службено лице, содржината на изве-
штајот за извршеното оценување, образецот за оцену-
вање и начинот на водење на евиденција и одредбите 
од овој колективен договор.  

 
8. Право на приговор 

8.1. Комисии за преиспитување на оцената 
 

Член 153 
Овластеното службено лице кое не е задоволно од 

оцената, може во рок од осум дена од денот на известу-
вањето за извршеното оценување, да поднесе приговор 
до комисиите за преиспитување на оцената, што ги 
формира министерот. 

Комисиите од ставот 1 на овој член се формираат 
во Министерството – за преиспитување на оцената за 
овластени службени лица во организациските единици 
кои вршат работи за потребите на Министерството; во 
Бирото – за преиспитување на оцената за овластени 
службени лица во организациските единици во Бирото 
и во Управата – за преиспитување на оцената за овла-
стени службени лица во организациските единици во 
Управата. 

Комисиите се составени од претседател, двајца чле-
нови и нивни заменици, од кои еден член и заменик се 
претставници на Синдикатот, со мандат од четири го-
дини, со право на реизбор. Во работата на комисијата 
учествува и секретар – записничар, без право на глас. 

 
Член 154 

Приговорот од членот 153 од овој колективен дого-
вор ги содржи следните податоци: 

- лично име на овластеното службено лице кое го 
поднесува приговорот; 

- работно место на кое е распоредено овластеното 
службено лице; 

- број и датум на образецот за оценување на овла-
стените службени лица во кој е утврдена оцената за ко-
ја се поднесува приговорот; 

- податоци за оценувачот; 
- причини поради кои се поднесува приговорот; 
- дел од оцената на кој се однесува приговорот; 
- факти и докази во прилог на наводите изнесени во 

приговорот и слично. 
 

Член 155 
Комисијата за преиспитување на оцената по прие-

мот на приговорот од членот 153 од овој колективен 
договор, приговорот со приложените документи го до-
ставува до овластеното службено лице кое го извршило 
оценувањето - оценувачот, на одговор. 

Одговорот по приговорот од ставот 1 на овој член, 
оценувачот го доставува до комисијата во рок од пет 
работни дена. 

Во одговорот на приговорот, оценувачот може да 
се изјасни за наводите во приговорот и да предложи 
докази. 

Доколку оценувачот го оспорува приговорот во це-
лост, должен е да ги наведе фактите врз кои ги заснова 
своите наводи и евентуалните докази со кои се утврду-
ваат тие факти.  

 
Член 156 

Комисијата за приспитување на оцената работи на 
расправа. 

Расправата ја свикува и со неа раководи претседате-
лот на комисијата. 

За расправата по оценка на комисијата може да се 
повикаат подносителот на приговорот, оценувачот и 
други лица. 

  
Член 157 

На расправата претседателот на комисијата утврду-
ва дали се присутни сите повикани лица и започнува со 
утврдување на фактичката состојба, преку читање на 
приговорот, одговорот на приговорот и изведување на 
предложените усни односно писмени докази. 

 
Член 158 

За текот на расправата, комисијата за преиспитува-
ње на оцената води записник.  

Записникот од ставот 1 на овој член содржи: 
- состав на комисијата;  
- датум и место на одржување на расправата;  
- присутни лица на расправата; 
- број и датум на приговорот;  
- број и датум на одговорот на приговорот; 
- податоци за подносителот на приговорот; 
- податоци за оценувачот; 
- податоци за доказите што се изведени на распра-

вата;  
- искази на сведоците;  
- исказот на овластеното службено лице даден на 

расправата; 
- како и други докази што се изведени на расправата. 
Записникот го потпишуваат претседателот и члено-

вите на комисијата и работникот ако истиот е присутен 
на расправата. 

     
Член 159 

Комисијата работи и одлучува во полн состав. 
По завршување на расправата, комисијата приста-

пува кон советување и гласање, почитувајќи ги прин-
ципите за објективност и непристрасност. 

Одлуката од ставот 1 на овој член, комисијата ја до-
несува со мнозинство гласови, без присуство на јавно-
ста.  

Претседателот односно членот на комисијата кој 
гласал спротивно на мнозинството има право на издво-
ено мислење, кое може писмено да го образложи. 

   
Член 160 

Комисијата може да донесе одлука со која: 
- ќе го отфрли приговорот како неблаговремен; 
- ќе го одбие приговорот како неоснован; 
- ќе ја преиначи оцената на работникот во делот кој 

е оспорен и доколку тоа преиначување влијае врз го-
дишната оцена утврдена во образецот за оценување, ќе 
изврши преиначување и на годишната оцена. 

Одлуката од ставот 1 на овој член комисијата ќе ја 
донесе во рок од 45 дена од денот на приемот на приго-
ворот. 
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Одлуката комисијата ја доставува до надлежната 
организациска единица за управување со човечки ре-
сурси, до подносителот на приговорот и до оценувачот. 

Одлуката на комисијата е конечна. 
 

VIII. ИНФОРМИРАЊЕ НА СИНДИКАТОТ  
И РАБОТНИЦИТЕ 

 
Член 161 

Министерството е должно да обезбеди редовно и 
навремено информирање на Синдикатот и на работни-
ците за: 

- покрената постапка за изменување и дополнување 
на актите за организација и работа и систематизација 
на работните места во Министерството; 

- решенија што влијаат врз економската и социјал-
ната положба на работниците во Министерството; 

- одлуки со кои се уредуваат правата и обврските на 
работниците; 

- примената на одделни одредби од колективниот 
договор и 

- за синдикалните активности. 
Информирањето од ставот 1 на овој член се врши 

писмено, а по исклучок, за одредени работи информи-
рањето може да се изврши по електронски пат и усно.   

 
IX. СИНДИКАТ 

 
1. Услови за работа на Синдикатот 

 
Член 162 

Министерството е должно да создаде услови за 
активности на Синдикатот согласно закон и одредбите 
од овој колективен доовор, а во врска со заштитата на 
правата на работниците од работен однос утврдени со 
закон и колективен договор. 

На барање на Синдикатот, Министерството му до-
ставува податоци и информации за оние прашања што 
имаат најнепосредно влијание на материјалната и со-
цијалната положба на членовите на Синдикатот (работ-
ниците) и ги разгледува мислењата и предлозите на 
Синдикатот во постапката на донесување на одлуки и 
решенија што имаат влијание врз материјалната и со-
цијалната положба на работниците односно во оствару-
вањето на правата на работниците. 

Синдикални претставници се членовите на органи-
те и телата утврдени со статутот на Синдикатот. 

Синдикатот изготвува список на синдикални прет-
ставници и истиот го доставува до министерот односно 
соодветната организациска единица надлежна за упра-
вување со човечки ресурси за потребите на Министерс-
твото, во Бирото односно Управата. 

Министерството на синдикалниот претставник му 
доставува покани со материјали за работните состано-
ци на кои се одлучува за правата на работниците и му 
се овозможува негово учество на истите. 

На претседателот и генералниот секретар на Синди-
катот им се овозможува непречено комуницирање со 
министерот, а по исклучок во случај на негова спрече-
ност со раководниот работник што тој ќе го овласти, а 
на другите синдикални претставници на ниво на орга-
низациска единица им се овозможува непречно кому-
ницирање со раководните работници на ниво на орга-
низирање на синдикалната организација (полициска 

станица, сектор за внатрешни работи, регионален цен-
тар за гранични работи), кога тоа е неопходно за оства-
рување на правата на работниците, функциите и актив-
ностите на Синдикатот. 

Министерот и претседателот на Синдикатот најмал-
ку еднаш во период од два месеци остваруваат работна 
средба, со цел анализа на социјално-економската и 
професионална состојба на работниците во Министерс-
твото. 

  
Член 163 

Министерството на претставниците на Синдикатот 
од членот 162 став 6 од овој колективен договор им 
овозможува и обезбедува стручни, административни и 
технички услови за работа заради остварување на син-
дикалните функции, како и услови за пресметување и 
уплата на синдикалната членарина и тоа: 

1. за редовно остварување на функциите на Синди-
катот им обезбедува простории за работа односно: 

- една канцеларија со канцелариски мебел и теле-
фон (интерна и излезна телефонска линија) и поврзува-
ње со INTRA-INTERNET и LOTUS програмата на Ми-
нистерството, во кругот на седиштето на Министерс-
твото за потребите на претседателот и генералниот се-
кретар на Синдикатот; 

- локална телефонска линија и INTERNET конекци-
ја од Министерството во канцеларијата на седиштето 
на Синдикатот;  

- канцеларија со канцелариски мебел, маса за соста-
ноци и телефонска линија во кругот на седиштето на 
Министерството, за потребите на синдикалниот прет-
ставник на Министерството; 

- канцеларии со канцелариски мебел и телефонска 
линија за потребите на синдикалните претставници во 
секторите за внатрешни работи и регионалните центри 
за гранични работи; 

- користење на салите за состаноци (со претходна 
резервација на салите). 

2. За остварување на финансиско-сметководствени-
те работи на Синдикатот се обезбедува пресметка и уп-
лата на синдикалната членарина, за чија висина и на-
чин на распределба одлучува Синдикатот. За начинот 
на спроведување на задршка на плати на работниците 
за комерцијални аранжмани на работниците во органи-
зација на Синдикатот, се склучува посебен договор ме-
ѓу Министерството и Синдикатот. 

3. За редовно остварување на синдикалните актив-
ности на синдикалните претставници од членот 162 
став 3 од овој колективен договор им се обезбедуваат и 
следните материјално-технички услови: 

- континуирано дваесетичетиричасовно користење 
на службено возило за службени патувања во земјата и 
странство за претседателот и генералниот секретар на 
Синдикатот, со обврска за доставување на писмен ме-
сечен извештај за начинот на користење на службеното 
возило; 

- ангажирање на капацитетите за протокол на Ми-
нистерството при посета на високи претставници од 
странство како гости во посета на Синдикатот; 

- ангажирање на преведувачи при официјални, 
службени посети на претставниците на Синдикатот во 
странство; 

- користење на телекомуникациските врски и експе-
диција на поштата; 
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- умножување на материјали и користење на средс-
тва и машини за оваа намена; 

- печатење на материјали, прирачници и други пуб-
ликации. 

4. За редовно остварување на синдикалните актив-
ности се обезбедува и користење на објектите за одмор 
и рекреација на Министерството, игралишта и други 
објекти заради одржување на советувања, семинари и 
состаноци со претседателите на основните организа-
ции и синдикалните претставници, како и за одржува-
ње на работнички спортски игри, културни манифеста-
ции и слично, без надомест на трошоците за ноќевање. 

 
Член 164 

Синдикалните состаноци на ниво на основни орга-
низации и синдикални подружници по правило се одр-
жуваат кон крајот на работното време односно во ме-
ѓусменскиот временски интервал. 

Министерот односно директорот на Бирото однос-
но Управата или раководителот на организациската 
единица поради итни потреби со образложен заклучок, 
може да побара состанокот на синдикалното членство 
или на органите на основните организации на Синди-
катот да се одложи,  до надминување на причините по-
ради кои истиот е одложен. 

 
2. Права на синдикалните претставници 

 
Член 165 

Синдикалните претставници од членот 162 став 6 
од овој колективен договор покрај посебната заштита 
утврдена со Законот за работни односи и Општиот ко-
лективен договор за јавнот сектор на Република Маке-
донија, заради вршење на синдикални активности во 
согласност со закон и колективен договор, за време на 
вршењето на својата должност во Синдикатот и две го-
дини по нејзиниот престанок, не може: 

-  да му се откаже договорот за вработување поради 
деловни причини; 

- да му се откаже договорот за вработување без сог-
ласност на претседателството на Синдикатот. 

 
Член 166 

На синдикалните претставници Министерството им 
овозможува ослободување од работа заради нивно ефи-
касно вршење на функциите на Синдикатот, за учества 
на синдикални состаноци, семинари, советувања, кон-
греси и конференции и други видови на синдикални 
активности согласно Статутот на Синдикатот и Про-
грамата за работа и тоа најмногу до: 

 
- за синдикалниот претстав-
ник (синдикална подруж-
ница) 16 работни часа месечно; 
  
- за претседател на основна 
организација на Синдикатот 24 работни часа месечно; 
  
- за синдикален претстав-
ник на ниво на сектори за 
внатрешни работи и регио-
нални центри за гранични 
работи  26 работни часа месечно; 
  
- за членовите на синдикал-
ните органи и тела 32 работни часа месечно. 

Синдикалните претставници за времето поминато 
за синдикални активности добиваат полн надомест на 
плата и ги користат сите права од работен однос.   

За учество во активностите од ставот 1 на овој член 
на синдикалните претставници, со налог на раководи-
телот им се одобрува користење на службено возило за 
најмалку четири учесници. 

 
Член 167 

Доколу претседателот на Синдикатот функцијата ја 
врши волонтерски, за остварување на неговите обврски 
и функции кои произлегуваат од Статутот на Синдика-
тот и Програмата за работа и за учество во работата на 
други облици на синдикално организирање, ќе биде ос-
лободен од работните обврски во траење од 64 работни 
часа месечно. 

На претседателот на Синдикатот за времето поми-
нато во вршење на синдикални активности добива 
полн надомест на плата за работното место на кое е 
распореден согласно актот за систематизација на ра-
ботните места во  Министерството и истиот ги користи 
сите права од работниот однос. 

Ослободувањето од вршење на работните обврски 
во смисла на ставот 1 на овој член и на синдикалните 
претставници, се врши во договор со раководителот на 
организациската единица каде тие се распоредени, при 
што се обезбедува непречено вршење на работните об-
врски.  

Во организациската единица од ставот 3 на овој 
член се врши и евидентирање на времето поминато во 
вршење на синдикални активности. 

  
Член 168 

Доколу претседателот и генералниот секретар на 
Синдикатот функцијата ја вршат професионално сог-
ласно Статутот на Синдикатот, Министерството се об-
врзува да ја исплатува нивната плата во висина на пла-
тата за работното место на кое дотогаш работеле. 

Доколку Синдикатот склучи договори за вработува-
ње и со други лица заради свои потреби, овие лица тре-
ба да ги исполнуваат посебните услови за засновање на 
работен однос во Министерството утврдени со Законот 
за внатрешни работи и Законот за полиција. 

Претседателот и генералниот секретар на Синдика-
тот за начинот на вршење на својата фукција во писме-
на форма го известуваат министерот, најдоцна во рок 
од 15 дена по нивниот избор. 

 
Член 169 

Синдикатот на секои 1.500 членови може да назна-
чи по едно професионално лице од редовите на своите 
членови, заради извршување на координативните, ад-
министративните, организациските и финаниските ра-
боти на Синдикатот на одредено подрачје. 

Бројот на назначените професионални лица од ста-
вот 1 на овој член, не може да биде поголем од пет. 

За времето додека ги извршува работите од ставот 1 
на овој член, лицето од ставот 1 на овој член е ослобо-
дено од работните обврски кои ги имало до неговото 
назначување. 

Министерството е должно да му исплатува плата на 
лицето од ставот 1 на овој член во висина на платата 
која истото ја остварувало во Министерството до мо-
ментот на неговото назначување. 
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Член 170 
За време на својот професионален ангажман во 

Синдикатот, претседателот, генералниот секретар и 
назначените лица од членот 169 на овој колективен до-
говор, од страна на непосредните раководни работници 
не можат да бидат оценети со пониска оцена од ,,задо-
волува“.  

 
3. Економско-социјален совет 

 
Член 171 

Со цел следење и унапредување на економската, со-
цијалната и професионалната состојба на вработените 
во Министерството; иницирање на соодветни норма-
тивни прашања во врска со овие состојби; односот на 
платите во и надвор од Министерството, како и влија-
нието на промените на животните трошоци врз плати-
те; давање насоки за надминување на одделни спорни 
прашања; следење на спроведувањето на одредбите на 
овој колективен договор; посредување при одредени 
спорни состојби односно судир на надлежности меѓу 
одделни организациски единици на Министерството и 
органи и тела на Синдикатот, како и други прашања од 
заеднички интерес во Министерството, се основа Еко-
номско –социјален совет. 

 
Член 172 

Економско-социјалниот совет го сочинуваат држав-
ниот секретар на Министерството, генералниот секре-
тар на Синдикатот и по двајца претставници од Мини-
стерството и Синдикатот. 

Министерот и претседателот на Синдикатот можат 
да се вклучат во работата на Економско-социјалниот 
совет по своја оцена односно по покана од советот. 

 
Член 173 

Економско-социјалниот совет редовно се состанува 
најмалку еднаш во период од два месеци, а по иниција-
тива на потписниците на овој колективен договор и по-
често. 

Претседавањето со седниците на советот е промен-
ливо и ротира на секои шест месеци меѓу државниот 
секретар на Министерството и генералниот секретар на 
Синдикатот. 

По секоја одржана седница на Економско-социјал-
ниот совет, се изготвува писмено извесување до мини-
стерот и претседателот на Синдикатот. 

 
Член 174 

Министерството ги овозможува административно-
техничките услови за работа на Економско-социјални-
от совет.  

 
X. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ШТРАЈК 

 
1. Право на штрајк 

 
Член 175 

Работниците во Министерството правото на штрајк 
можат да го остваруваат на начин и под услов битно да 
не се нарушува редовното извршување на внатрешните 
односно полициските работи. 

Заради спречување на евентуални штетни последи-
ци од неизвршување на внатрешните работи за време 
на штрајкот, министерот или од него овластен работ-
ник е должен да обезбеди потребно функционирање на 
организациските единици во процесот на работата. 

Во случајот од ставот 2 на овој член работниците се 
должни да постапуваат по соодветните наредби. 

Доколку работниците не постапат согласно со ста-
вот 3 на овој член, министерот односно од него овла-
стен работник е должен да го обезбеди остварувањето 
на работниот процес со заменување на соодветни ра-
ботници. 

 
2. Обврска за најавување на штрајк 

 
Член 176 

Организаторот на штрајкот е должен да го најави 
штрајкот на министерот и да ја достави одлуката за 
стапување во штрајк, како и програмата за начинот и 
обемот на вршење на работите и задачите кои е неоп-
ходно да се извршуваат за времето на штрајкот, најдоц-
на седум дена пред почетокот на штрајкот.   

 
3. Работи што се вршат за време на штрајк 

 
Член 177 

За време на организиран штрајк во Министерството 
е неопходно да се извршуваат работите и задачите: 

- за организирање и сервисирање на телекомуника-
циските и информатичките системи и системот на 
криптозаштитата, за неодложни потреби; 

- за издавање на лични исправи (патна исправа, 
лична карта, сообраќајна и возачка дозвола) на граѓа-
ните за неодложни потреби; 

- од делокруг на работа на Управата и 
- други работи и задачи согласно посебен закон. 
 

4. Забрана за штрајк 
 

Член 178 
Се забранува штрајк во Министерството во воена, 

вонредна или кризна состојба. 
Во случај на сложена безбедносна состојба, нару-

шување на јавниот ред и мир во поголем обем, природ-
ни непогоди и епидемии или загрозување на животот и 
здравјето на луѓето и имотот во поголем обем, во 
штрајк истовремено не може да учествуваат повеќе од 
10% од работниците во Министерството и штрајкот не 
може да трае подолго од три дена. 

Доколку штрајкот започнал пред настапувањето на 
кој било од условите од ставовите 1 и 2 на овој член, 
работниците во Министерството се должни штрајкот 
веднаш да го прекинат.  

 
Член 179 

За време на штрајк работниците имаат право на на-
домест во висина на основната плата на работникот.  

 
XI. МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ ОДНОСНО  

НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА 
 

Член 180 
Работникот е должен навремено и квалитетно да ги 

извршува работите и задачите сврзани со неговото ра-
ботно место, да ги почитува правилата и прописите и 
да гради стручна и професионална одговорност, да ги 
чува средствата за работа и со нив одговорно да ракува 
и постапува. 
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Член 181 
Работник кој намерно или од небрежност ќе пре-

дизвика штета на Министерството во работата, однос-
но во врска со работата должен е да ја надомести. 

 
Член 182 

Ако штетата ја предизвикале повеќе работници, се-
кој работник е одговорен за делот од штетата што ја 
предизвикал. 

Ако за секој работник поедничено не може да се 
утврди делот на штетата што ја предизвикал, се смета 
дека сите работници се подеднакво одговорни и штета-
та ја надоместуваат во еднакви делови. 

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

 
Член 183 

Секој работник има право и должност да пријави 
причинета штета. 

Пријавата за штетата по правило содржи: 
- лично име на работникот кој ја предизвикал ште-

тата; 
- податоци за штетата и 
- докази. 
Пријавата од ставот 2 на овој член се поднесува до 

подносителите на барањето од членот 184 од овој коле-
ктивен договор. 

 
1. Постапка за надомест на штета 

 
Член 184 

Постапката за надомест на штетата се поведува со 
барање. 

Барање за надомест на штета можат да поднесат: 
- директорот на Бирото; 
- директорот на Управата; 
- раководни работници во Министерството и 
- раководителот на соодветната организациска еди-

ница каде работникот бил распореден во моментот на 
предизвикување на штетата. 

Барањето од ставот 1 на овој член по правило содр-
жи: 

- лично име на работникот; 
- време, место и начин на предизвиканата штета; 
- висина на предизвиканата штета; 
- докази во врска со предизвиканата штета; 
- писмено изјаснување на работникот во однос на 

околностите и начинот на кој е предизвикана штетата и 
- потпис на подносителот на барањето.  
 

Член 185 
Барањето за надомест на штета се доставува до со-

одветните организациски единици за правни односно 
заеднички работи за потребите на Министерството, во 
Бирото и Управата.  

  
Член 186 

Организациската единица од членот 185 од овој ко-
лективен договор, барањето за надомест на штета го 
доставува до работникот за кого се поведува постапка 
за материјална одговорност односно надоместок на 
штета и до Комисијата за утврдување на материјална 
одговорност. 

Барањето од членот 184 од овој колективен договор 
се доставува лично на работникот, по правило на ра-
ботното место каде е распореден, односно во работни-
те простории каде што истиот работи, односно на адре-
са на неговото живеалиште односно престојувалиште.   

Доколку работникот не може да се пронајде на ра-
ботното место каде е распореден, односно работните 
простории каде што истиот работи, односно на  адреса-
та на неговото живеалиште односно престојувалиште 
или ако работникот одбие да му биде врачено барање-
то, истото се објавува на огласната табла во седиштето 
на организациската единица во која работи работникот. 

По истекот на осум дена дена од денот на објавува-
ње на огласната табла од ставот 3 на овој член, се сме-
та дека уредно е извршено врачување на барањето за 
надомест на штета на работникот.  

   
2. Комисии за утврдување на материјална 

одговорност 
 

Член 187 
За утврдување на материјална одговорност со реше-

ние на министерот се формираат комисии.  
Комисии за утврдување материјална одговорност се 

формираат во Министерството, Бирото, Управата и во 
секторите за внатрешни работи.  

Комисиите од ставот 2 на овој член ги сочинуваат 
претседател, два члена и нивни заменици, чиј мандат 
трае четири години, со право на реизбор. Во работата 
на комисијата учествува и секретар – записничар, без 
право на глас. 

 
Член 188 

Комисијата за утврдување на материјална одговор-
ност работи на расправа. 

На расправата по барање на работникот може да 
присуствува и синдикалниот претставник за организа-
циската единица каде работи работникот за кого се во-
ди постапката за утврдување на материјална одговор-
ност. 

Претседателот на комисијата може да бара подно-
сителот на барањето да го дополни или образложи ба-
рањето и да приложи и други потребни докази. 

 
Член 189 

Комисијата за утврдување на материјална одговор-
ност, врз основа на барањето, приложените докази и 
исказите на работникот ја утврдува одговорноста на 
работникот за сторената штета, висината и начинот на 
сторување на штетата. 

Комисијата го сослушува непосредно претставни-
кот на Синдикатот, доколку истиот е присутен на рас-
правата. 

 
Член 190 

За текот на расправата за утврдување на материјал-
на одговорност, комисијата води записник. 

Записникот од ставот 1 на овој член содржи:  
- состав на комисијата; 
- датум и место на одржување на расправата; 
- податоци за присутните на расправата;  
- број и датум на барањето за надомест на штета;  
- податоци за подносителот на барањето; 
- податоци за работникот за кого се води постапка 

за утврдување на материјална одговорност;  
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- изјава на работникот;  
- податоци за писмените докази што се изведени на 

расправата;  
- изнесеното мислење на претставникот на Синди-

катот (доколу истиот учествува во постапката);  
- како и други докази што се изведени на расправа-

та. 
Записникот го потпишуваат претседателот и члено-

вите на комисијата и работникот ако истиот е присутен 
на расправата. 

 
Член 191 

По завршување на расправата Комисијата за утвр-
дување на материјална одговорност донесува одлука. 

Со одлуката комисијата ја утврдува одговорноста 
на работникот и го задолжува да ја надомести висината 
на штетата или го ослободува поради неутврдена одго-
ворност или непостоење на докази за сторената штета. 

Комисијата ја донесува одлуката со мнозинство на 
гласови. 

Комисијата одлуката ја донесува во рок од 45 дена 
од денот на приемот на барањето за надомест на штета. 

 
Член 192 

Доколку работникот со писмен акт односно на за-
писник од членот 190 од овој колективен договор се 
согласува да ја надомести штетата може да побара од 
комисијата за утврдување на материјална одговорност 
истата да ја надомести со запирање на одреден износ 
од неговата плата на повеќе рати. 

Писмениот акт од ставот 1 на овој член се поднесу-
ва до комисијата за утврдување на материјална одго-
ворност. 

 
Член 193 

Против одлуката на комисијата за утврдување на 
материјална одговорност работникот има право на при-
говор до министерот во рок од осум дена од денот на 
приемот на одлуката. 

Министерот со решение одлучува по поднесениот 
приговор од ставот 1 на овој член. 

Решението на министерот од ставот 2 на овој член е 
конечно. 

Работникот кој не е задоволен од конечното реше-
ние на министерот, има право во рок од 30 дена од де-
нот на приемот на решението да бара заштита на свои-
те права пред надлежниот суд. 

  
Член 194 

Во случаи кога износот на причинетата штета нес-
порно може да се утврди врз основа на доказ од служ-
бената евиденција што ја води надлежната организаци-
ска единица на Министерството и ако работникот со 
писмен акт се согласува да ја надомести штетата и при-
тоа се откажува од правото на приговор, по барањето 
од членот 184 од овој колективен договор решение за 
надомест на штета непосредно донесува министерот.    

Предлогот за донесување решение за надомест на 
штета се доставува до министерот од страна на органи-
зациските единици од членот 185 од овој колективен 
договор.  

Решението од ставот 1 на овој член е конечно. 

Член 195 
Доколку работникот во рок од три месеци од конеч-

носта на одлуката не ја надомести штетата, Министерс-
твото поведува постапка пред надлежниот суд. 

 
3. Ослободување на работникот од плаќање  

надомест на штета 
 

Член 196 
Министерот може да го ослободи работникот од 

плаќање надомест на штетата во целост или делумно, 
во случај кога работникот според својата општа имотна 
состојба не е во можност да ја надомести штетата без 
последици за своето нужно издржување односно за 
нужното издржување на своето семејство. 

Решение за ослободување од плаќање надомест на 
штетата донесува министерот на предлог на Комисија-
та во врска со ослободување од плаќање на надомест 
на штета на работник на Министерството.  

      
Член 197 

Постапката за ослободување од плаќање надомест 
на штета се поведува врз основа на посебно образложе-
но писмено барање поднесено од работникот кој е за-
должен да ја надомести штетата. 

Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до 
комисијата во врска со ослободување од плаќање на 
надомест на штета на работник на Министерството, во 
рок од 30 дена од конечноста на решението од члено-
вите 191, 193 и 194 став 1 од овој колективен договор.  

Кон барањето од ставот 1 на овој член работникот е 
должен да поднесе уверение од надлежниот орган на 
управата за имотна состојба, односно други документи 
и податоци со цел аргументирање на основаноста на 
барањето, како и да приложи мислење од Синдикатот 
за основаноста и оправданоста на барањето и други до-
кази. 

 
Член 198 

Комисијата од членот 196 став 2 од овој колективен 
договор е составена од претседател, четири члена и 
нивни заменици. Во работата на комисијата учествува 
и секретар – записничар, без право на глас. 

Комисијата работи на седница и одлуката ја донесу-
ва со мнозинство на гласови. 

Одлуката комисијата ја донесува во рок од 60 дена 
од денот на приемот на барањето.  

  
4. Надомест на материјална штета на работник 

 
Член 199 

Ако работникот на работа или во врска со работата 
претрпи материјална штета или штетата на работникот 
е предизвикана со кршење на правата од работниот од-
нос, Министерството е должно да му ја надомести ма-
теријалната штета на работникот според општите наче-
ла за одговорност за штета. 

 
Член 200 

Постапката за надомест на материјална штета од 
членот 199 од овој колективен договор се поведува со 
образложено барање на оштетениот работник. 

Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до 
посебна комисија на ниво на Министерството составе-
на од пет члена и заменици од кои еден член и заменик 
се претставници на Синдикатот. Во работата на коми-
сијата учествува и секретар – записничар, без право на 
глас. 
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Член 201 
Комисијата од членот 200 од овој колективен дого-

вор, се формира по потреба и истата го утврдува посто-
ењето на материјалната штета, околностите под кои таа 
настанала и нејзината висина. 

Одлуката комисијата ја донесува во рок од 45 дена 
од денот на приемот на барањето. 

 
Член 202 

Против одлуката на комисијата од членот 201 од 
овој колективен договор, работникот има право на при-
говор до министерот, во рок од осум дена од денот на 
доставувањето на одлуката. 

Министерот со решение одлучува по поднесениот 
приговор. 

Решението на министерот е конечно. 
Работникот кој не е задоволен од конеченото реше-

ние на министерот, има право во рок од 30 дена од при-
емот на решението да бара заштита на своите права 
пред надлежниот суд. 

 
Член 203 

Министерството одговара за штетата која работни-
кот ќе ја предизвика на поединци или правни лица во 
работата или во врска со работата. 

Министерството има право да бара од работникот 
надомест на извршената исплата, ако работникот ште-
тата ја предизвикал намерно или од крајно невнимание.      

 
XII. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ 

 
1. Причини за дисциплинска одговорност и случаи 

кога истата не е исклучена 
 

Член 204 
За кршење на работниот ред и дисциплина или не-

исполнување на работните обврски, работникот на Ми-
нистерството одговара дисциплински. 

Одговорноста за сторено кривично дело односно 
прекршок не ја исклучува дисциплинската одговорност 
на работникот во Министерството. 

 
2. Видови на кршење на работниот ред и дисципли-

на или неисполнување на работните обврски 
 

Член 205 
Работник во Министерството одговара дисциплин-

ски за полесни и потешки случаи на кршење на работ-
ниот ред и дисциплина или неисполнување на работни-
те обврски. 

 
3. Полесни и потешки случаи на кршење на работ-
ниот ред и дисциплина или неисполнување на  

работните обврски 
 

Член 206 
Работникот врши полесно кршење на работниот ред 

и дисциплина или неисполнување на работните обвр-
ски утврдени со закон, одредбите на овој колективен 
договор, правила и прописи на Министерството и дого-
ворот за вработување, доколку: 

1) не го почитува работниот ред и дисциплина; 
2) не ги извршува или несовесно и ненавремено ги 

извршува работните обврски; 

3) не се придржува кон прописите кои важат за вр-
шење на работите на работното место; 

4) не се придржува на утврденото работно време, 
распоредот и користењето на работното време; 

5) не побара отсуство или навремено писмено не го 
извести министерот, односно раководителот на органи-
зациската единица или друг одговорен работник за 
отсуството од работа; 

6) поради болест или оправдани причини отсуству-
ва од работа, а за тоа во рок од 48 часа писмено не го 
извести министерот, односно раководителот на органи-
зациската единица или друг одговорен работник; 

7) со средствата за работа не постапува совесно или 
во согласност со техничките упатства за работа; 

8) настане штета, грешка во работењето или загуба, 
а за тоа веднаш не го извести министерот, односно ра-
ководителот на организациската единица или друг од-
говорен работник; 

9) не ги одржува средствата и опремата за заштита 
при работа согласно со прописите за заштита при рабо-
та; 

10) предизвикува неред и насилнички се однесува 
за време на работата; 

11) незаконски или неовластено ги користи средс-
твата на Министерството; 

12) не дава податоци или дава неточни податоци 
што според прописите им се даваат на овластените ор-
гани или граѓани; 

13) не укажува правна и друга помош во рамките на 
своите овластувања на странката во остварување на 
нејзините законски права и правни интереси и 

14) избегнува обука. 
 

Член 207 
Работникот врши потешко кршење на работниот 

ред и дисциплина или неисполнување на работните об-
врски, утврдени со закон одредбите на овој колективен 
договор, правила и прописи на Министерството и дого-
ворот за вработување, доколку: 

1) неоправдано изостане од работа три последова-
телни работни дена или пет работни дена во текот на 
една година; 

2) го злоупотреби боледувањето; 
3) не се придржува кон прописите за здравствена 

заштита, заштита при работа, пожар, експлозија, штет-
но дејствување на отрови и други опасни материи и ги 
повредува прописите за заштита на животната средина; 

4) внесе, употеби или е под дејство на алкохол и 
наркотични средства; 

5) стори кражба или во врска со работата намерно 
или со крајно невнимание предизвика штета на Мини-
стерството; 

6) оддаде класифицирана информација; 
7) изврши злоупотреба на лични податоци; 
8) постапува спротивно на правилата и прописите 

на Министерството; 
9) го злоупотреби или пречекори даденото овласту-

вање; 
10) избегнува лекарски преглед заради утврдување 

на работната способност; 
11) непристојно се однесува кон странки; 
12) противправно прибавува лична корист во врска 

со вршењето на работите и задачите; 
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13) изврши послуга или овозможување на послуга 
на друго лице со пари или со други работи од вредност 
кои на работникот му се доверени во вршењето на ра-
ботите и задачите; 

14) врши определни работи, самостојна или допол-
нителна стопанска или професионална дејност на на-
чин и под услови спротивно на Законот за внатрешни 
работи и Законот за полиција; 

15) изврши дејствие што претставува кривично де-
ло или изврши дејствие кое претставува прекршок про-
тив јавниот ред и мир и 

16) основа, раководи, застапува, претставува поли-
тичка партија, членува во органите на партијата утвр-
дени со нејзиниот статут, изразува и застапува парти-
ски ставови и убедувања во вршењето на работите и за-
дачите, носи или истакнува партиски симболи во про-
сториите или во службените возила на Министерството 
и партиски се организира или дејствува во Министерс-
твото. 

 
4. Видови дисциплински мерки и отстранување на 

работник од работното место 
 

Член 208 
Во зависност од степенот на одговорноста на работ-

никот, условите под кои е направена повредата на ра-
ботните обврски, поранешната работа и однесување на 
работникот, тежината на повредата и нејзините после-
дици, на работникот со решение може да му се изрече 
една од следните дисциплински мерки: 

1) писмено предупредување; 
2) парична казна која не може да биде поголема од 

15% од последната исплатена месечна нето плата на 
работникот, во траење од еден до шест месеци; 

3) распоредување на работно место кое согласно 
хиерархијата на работни места утврдени со актот за си-
стематизација на работните места во Министерството е 
најмногу два степени пониска од работното мсто од 
кое работникот се распоредува; 

4) условно откажување на договорот за вработува-
ње и 

5) откажување на договорот за вработување. 
 

Член 209 
Доколку работникот во рок од една година од денот 

на изрекувањето на дисциплинска мерка – парична каз-
на согласно член 208 точка 2 од овој колективен дого-
вор, повторно стори кршење на работниот ред и дис-
циплина или не ги исполнува работните обврски утвр-
дени со овој закон, министерот му изрекува мерка ус-
ловно откажување на договорот за вработување и исто-
времено определува дека таа мерка нема да се изврши 
ако работникот за времето што ќе го определи мини-
стерот, а кое не може да биде пократко од шест месеци, 
ниту подолго од една година, не стори ново кршење на 
работниот ред и дисциплина или повторно не ги испол-
нува работните обврски. 

  
Член 210 

До донесување на решение во дисциплинска пот-
стапка што се води против одреден работник, работни-
кот со писмена одлука се отстранува од работното ме-
сто и од Министерството во случаи утврдени со пропи-
сите за работни односи, ако настане една од следните 
ситуации: 

- непосредно го загрозува животот или здравјето на 
работниците или други лица или се оштетуваат средс-
тва од поголема вредност; 

- присуството на работа и понатамошната работа во 
Министерството штетно ќе се одразува врз работењето 
на Министерството; 

- го осуетува или оневозможува утврдувањето на 
одговорноста за повреда на работните обврски и 

- кога против него е покрената кривична постапка 
за кривично дело сторено на работа или во во врска со 
работата. 

За време на отстранувањето од работното место и 
од Министерството на работникот му се утврдува и 
исплатува надоместок во висина од 80% од износот на 
платата што работникот ја остварил во месецот пред 
отстранувањето од работното место. 

 
Член 211 

Решение во случајот од член 210 од овој колекти-
вен договор донесува министерот, директорот на Биро-
то, односно Управата или други работници овластени 
од министерот. 

По решението од ставот 1 на овој член, работникот 
има право на приговор до комисијата за одлучување по 
приговор против решение за отстранување од работно 
место, во рок од осум дена од денот на доставувањето 
на решението. 

Решението на комисијата од ставот 2 на овој член е 
конечно. 

Приговорот против решението од ставот 1 на овој 
член не го одлага извршувањето на решението. 

 
Член 212 

Доколку на работник во Министерството поради 
потешки случаи на кршење на работниот ред и дисцип-
лина или неисполнување на работните обврски му биде 
изречена дисциплинската мерка откажување на догово-
рот за вработување, работникот има право на отказен 
рок, во траење од еден месец од денот на врачувањето 
на решението за откажување на договорот за вработу-
вање, освен во случаите од членот 207 точка 1 од овој 
колективен договор, како и во случаите кога на работ-
никот му е изречена мерка притвор. 

 
Член 213 

За време на отказниот рок, Министерството е долж-
но на работникот да му овозможи отсуство од работа 
заради барање ново вработување, четири часа во текот 
на работната недела. 

    
Член 214 

За време на отказниот рок и отсуство од работа за-
ради барање на ново вработување на работникот му се 
утврдува и исплатува надоместок во висина на платата 
што работникот ја остварил во месецот пред донесува-
ње на решението за откажување на договорот за врабо-
тување. 

 
5. Комисии за утврдување на дисциплинска  

одговорност 
 

Член 215 
За водење на постапка за утврдување на дисцип-

линска одговорност во случаите утврдени со закон ми-
нистерот со решение формира комисии за утврдување 
на дисциплинска одговорност.     
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Комисиите од ставот 1 на овој член се формираат 
во Министерството, Бирото, Управата, секторите за 
внатрешни работи и во Секторот за гранични работи и 
миграции и регионалните центри за гранични работи. 

Комисиите се составени од претседател и двајца 
членови и нивни заменици, чиј мандат трае четири го-
дини, со право на реизбор, како и секретар – записни-
чар без право на глас. Во работата на комисијата учес-
твува и претставник од организациската единица за 
внатрешна контрола и професионални стандарди кој 
нема право на глас.  

За претседател, член односно заменик во комисиите 
може да биде определен работник со завршено VII/1 
степен на образование или 240 ЕКТС кредити и работ-
но искуство од најмалку 10 години. 

 
6. Постапка за утврдување на дисциплинска  

одговорност 
 

Член 216 
Во случај кога е утврдено дека работникот врши 

кршење на работниот ред и дисциплина или неиспол-
нување на работните обврски од членовите 206 и 207 
од овој колективен договор и договорот за вработува-
ње, се поднесува предлог за поведување на постапка за 
утврдување на дисциплинска одговорност.  

Предлог од ставот 1 на овој член може да поднесе 
раководителот на организациската единица каде работ-
никот бил распореден во моментот на сторување на по-
вредата, директорот на Бирото, директорот на Управа-
та и работници овластени од министерот (овластени 
предлагачи).   

 
Член 217 

Предлогот за поведување на постапка за утврдува-
ње на дисциплинска одговорност по правило ги содр-
жи следните елементи:  

- лично име на работникот за кого се поднесува 
предлогот за поведување на постапка за утврдување на 
дисциплинска одговорност;  

- работно место на кое е распореден работникот за 
кого се поднесува предлогот;  

- опис на дејствијето/та со кое  е извршено кршење 
на работниот ред и дисциплина или неисполнување на 
работните обврски; 

- наведување на квалификација на дејствието/та од 
алинејата 3 на ставот 1 на овој член, со конкретно наве-
дување дали тоа според оценка на предлагачот претста-
вува полесно, односно потешко кршење на работниот 
ред и дисциплина или неисполнување на работните об-
врски согласно членот 206 односно членот 207 од овој 
колективен договор;  

- време, начин и место на вршење на дејствијето со 
кое е извршено кршењето на работниот ред и дисцип-
лина и неисполнување на работните обврски;  

- последици што настанале со кршењето на работ-
ниот ред и дисциплина и неисполнување на работните 
обврски;  

- наведување на доказ/и со кој се потврдува таквото 
однесување, односно доказ што е во прилог на фактот 
дека е извршено конкретното дејствије (службена беле-
шка, писмен извештај, информација, пријави, изјави од 
сведоци и слично);  

- наведување на лично име на лице кое може да би-
де повикано во својство на сведок;   

- податок дали работникот за кого се поднесува 
предлогот дотогаш одговарал за кршење на работниот 
ред и дисциплина или неисполнување на работните об-
врски во Министерството и за кои, како и 

- податок во врска со претходни наградувања на ра-
ботникот во Министерството.  

Во прилог на предлогот од ставот 1 на овој член се 
доставуваат доказите што се наведени во истиот и  дру-
ги документи што според оценка на предлагачот се од 
значење за конкретниот случај.  

 
Член 218 

Предлогот за поведување на постапка за утврдува-
ње на дисциплинска одговорност предлагачот го доста-
вува до соодветните организациски единици за правни 
односно заеднички работи за потребите на Министерс-
твото, во Бирото и Управата.  

  
Член 219 

Организациските единици од членот 218 од овој ко-
лективен договор, предлогот за поведување на постап-
ка за утврдување на дисциплинска одговорност го до-
ставуваат до:   

- работникот за кого е поднесен предлогот за пове-
дување на постапка за утврдување на дисциплинска од-
говорност кој има право писмено да се произнесе по 
наводите во рок од 24 часа од приемот на предлогот; 

- комисијата за утврдување на дисциплинска одго-
ворност; 

- синдикалниот претставник на организациската 
единица каде што е покрената постапката за утврдува-
ње на дисциплинска одговорност, кој во рок од три де-
на има право да достави писмено мислење во однос на 
предлогот до организациската единица од членот 218 
од овој колективен договор. Претставникотот на Син-
дикатот мислењето во однос на предлогот може да го 
изнесе и усно на расправа пред комисијата.  

Предлогот за поведување на постапка за утврдува-
ње на дисциплинска одговорност се доставува лично 
на работникот, по правило на работното место каде е 
распореден, односно во работните простории каде што 
истиот работи, односно на адреса на неговото живеали-
ште односно престојувалиште.   

Доколку работникот не може да се пронајде на ра-
ботното место каде е распореден, односно работните 
простории каде што истиот работи, односно на  адреса-
та на неговото живеалиште односно престојувалиште 
или ако работникот одбие да му биде врачен предлогот 
за поведување на постапка за утврдување на дисцип-
линска одговорност, предлогот се објавува на огласна-
та табла во седиштето на организациската единица во 
која работи работникот.  

По истекот на осум дена од денот на објавување на 
огласната табла од ставот 3 на овој член, се смета дека 
уредно е извршено врачување на предлогот за поведу-
вање на постапка за утврдување на дисциплинска одго-
ворност на работникот.  

 
Член 220 

Во случај кога организациската единица за вна-
трешна контрола и професионални стандарди, согласно 
посебен пропис доставува иницијатива за поведување 
постапка за утврдување на дисциплинска одговорност 
против определен работник во Министерството, овла-
стениот предлагач до кого е доставена инцијативата е 
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должен да поднесе предлог за поведување на постапка 
за утврдување на дисциплинска одговорност согласно 
одредбите од овој колективен договор и за тоа да ја из-
вести организациската единица за внатрешна контрола 
и професионални стандарди.  

Поднесувањето на предлогот и доставувањето на 
известувањето до организациската единица согласно 
ставот 1 на овој член, овластениот предлагач е должен 
да го изврши навремено, заради почитување на рокови-
те утврдени во членот 236 од овој колективен договор. 

  
Член 221 

Во случај на кршење на работнот ред и дисциплина 
или неисполнување на обврските од членот 206 точки 
4, 5 и 6 и членот 207 точка 1 од овој колективен дого-
вор, како и во случај кога на работникот по поднесена 
кривична пријава му е одредена мерка притвор, пред-
логот за поведување на постапка за утврдување на дис-
циплинска одговорност организациската единица од 
членот 218 од овој колективен договор го доставува до 
министерот непосредно заради донесување на решение 
без водење на посебна постапка пред комисијата сог-
ласно одредбите од овој колективен договор. 

 
Член 222 

Комисијата за утврдување на дисциплинска одго-
ворност е должна итно да го разгледа предлогот за по-
ведување постапка за утврдување на дисциплинска од-
говорност и доколку утврди дека истиот не ги содржи 
елементите од членот 217 од овој колективен договор и 
во прилог не се доставени доказите на кои се врши по-
викување, веднаш бара негово дополнување.  

 
Член 223 

Претседателот на комисијата за утврдување на дис-
циплинска одговорност по приемот на предлогот зака-
жува расправа.  

За присуство на расправата од ставот 1 на овој член 
со писмена покана се повикуваат:  

- работникот за кого е поднесен предлогот за пове-
дување постапка за утврдување на дисциплинска одго-
ворност; 

- синдикалниот претставник на организациската 
единица каде што е покрената постапката за утврдува-
ње на дисциплинска одговорност и 

- подносителот на предлогот односно негов прет-
ставник.  

 
Член 224 

Поканата од членот 223 од овој колективен договор 
содржи: 

-  лично име на лицето кое се повикува; 
- време и место на одржување на расправата,  
- причина за повикување и 
- својство во кое се повикува лицето во постапката. 
Поканата се доставува лично на работникот, по 

правило на работното место каде е распореден, однос-
но во работните простории каде што истиот работи, од-
носно на адреса на неговото живеалиште односно пре-
стојувалиште.   

Доколку работникот не може да се пронајде на ра-
ботното место каде е распореден, односно работните 
простории каде што истиот работи, односно на  адреса-
та на живеалиштето односно престојувалиштето или 

ако работникот одбие да му биде врачена поканата за 
расправа, поканата за расправа со предлогот за поведу-
вање на постапка за утврдување на дисциплинска одго-
ворност се објавува на огласната табла во седиштето на 
организациската единица во која работи работникот.
 По истекот на осум дена дена од денот на објавува-
ње на огласната табла од ставот 3 на овој член, се сме-
та дека уредно е извршено врачување на поканата за 
расправа за утврдување на дисциплинска одговорност 
на работникот.  

 
Член 225 

Ако работникот не се јави на поканата, односно не 
дојде да присуствува на  расправата, а нема односно не 
достави доказ дека е оправдано отсутен, Комисијата 
расправата ја одржува во негово отсуство. 

Ако за првата расправа работникот е отсутен од 
оправдани причини, комисијата ја одложува расправа-
та за три дена и потоа ја одржува расправата без оглед 
на отсуството на работникот. 

 
Член 226 

Пред почетокот на расправата, преседателот на ко-
мисијата за утврдуваање на дисциплинска одговорност 
утврдува дали се присутни сите повикани лица и го 
проверува нивниот идентитет.  

 
Член 227 

Кога се исполнети условите за одржување на рас-
права, претседателот на комисијата започнува со чита-
ње на предлогот за поведување на постапка за утврду-
вање на дисциплинска одговорност, а потоа го повику-
ва работникот да се изјасни по наводите во предлогот. 

Претседателот, членовите на комисијата, претстав-
никот на Синдикатот и предлагачот односно неговиот 
претставник и работникот за кого се води постапката 
имаат право да поставуваат прашања на работникот и 
сведоците. 

Претседателот ги објавува заклучоците на комисија-
та за одржување или одложување на расправата и се 
грижи за правилно водење на записникот од расправата. 

 
Член 228 

По изјаснувањето на работникот по наводите во 
предлогот, комисијата преминува на изведување на до-
казите, што се доставени од предлагачот и работникот 
за кого се води постапката.  

Доказите од ставот 1 на овој член се изведуваат со:  
- наведување на бројот и датумот на писмените из-

вештаи, информации, службени белешки, изјави, при-
јави и други писмени акти и нивно читање и  

- усно сослушување на сведоци.  
На расправата комисијата може да одлучи да се из-

несат и изведат и дополнителни докази. 
При изведувањето на доказите, комисијата се води 

од начелото на слободна оценка на доказите. 
 

Член 229 
По изведување на доказите на расправата за утврду-

вање на дисциплинска одговорност претставникот на 
Синдикатот го изнесува мислењето доколку е присутен 
или се чита доставеното писмено мислење.  
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Член 230 
По изведување на сите предложени докази, претсе-

дателот на Комисијата го повикува работникот да даде 
завршен збор во однос на фактичката состојба и него-
вата одговорност, а потоа претседателот објавува дека 
расправата е завршена. 

 
Член 231 

За текот на расправата за утврдување на дисцип-
линска одговорност, се води записник.  

Записникот од ставот 1 на овој член содржи:  
- состав на комисијата,  
- датум и место на одржување на расправата,  
- присутни лица на расправата; 
- број и датум на предлогот за поведување на по-

стапка за утврдување на дисциплинска одговорност,  
- податоци за подносителот на предлогот; 
- податоци за работникот за кого се води постапка 

за утврдување на дисциплинска одговорност,  
- исказ на работникот;  
- податоци за писмените докази што се изведени на 

расправата;  
- исказите на сведоците,  
- усно изнесеното мислење на претставникот на 

Синдикатот, односно  податоци за писменото поднесе-
но мислење на  

Синдикатот,  
- завршен збор на работникот даден на расправата; 
- како и други докази што се изведени на расправата. 
Записникот од ставот 1 на овој член го потпишува-

ат претседателот и членовите на комисијата и работни-
кот, ако истиот е присутен на расправата. 

 
Член 232 

По завршување на расправата, комисијата за утвр-
дување на дисциплинска одговорност пристапува кон 
советување и гласање и ја утврдува одговорноста на 
работникот со мнозинство гласови и изготвува писмен 
предлог за утврдување на дисциплинска одговорност 
до министерот за донесување на решение. 

 
Член 233 

 Предлогот за утврдување на дисциплинска одго-
ворност  содржи: 

- состав на комисијата што ја водела постапката за 
утврдување на дисциплинска одговорност, со наведува-
ње на бројот и датумот на решение со кој е формирана; 

-  законскиот основ за поднесување на предлогот; 
- датум и место на одржување на расправата;  
- број и датум на предлогот за поведување на по-

стапка за утврдување на дисциплинска одговорност; 
- податоци за подносителот на предлогот (лично 

име и работно место на кое е распореден); 
- краток опис на утврдената фактичката состојба со 

наведување на доказите со кои е утврдена истата;  
- квалификација на утврденото полесно, односно 

потешко кршење на работниот ред и дисциплина или 
неисполнување на работните обврски;  

- утврдување на законските прописи кои со стору-
вањето се повредени; 

- образложение во кое се врши посебен осврт на 
утврдената фактичка состојба на начин што се наведу-
ва кои  факти се утврдени во постапката и со кои дока-
зи, оценка на изведените докази и сите отежнителни и 
олеснителни околности што се земени во предвид;  

-  предлог за изрекување на дисциплинска мерка и 
законскиот основ за нејзино предлагање. 

 
Член 234 

Ако комисијата за утврдување на дисциплинска од-
говорност врз основа на спроведената постапка, однос-
но одржана расправа, на советувањето и гласањето од 
членот 232 од овој колективен договор утврди дека ра-
ботникот не е одговорен или не се исполнети условите 
за донесување на решение за изрекување дисциплинска 
мерка, му предлага на министерот да го отфрли пред-
логот односно да ја запре постапката. 

 
Член 235 

Ако министерот не се согласува со предлогот на ко-
мисијата за утврдување на дисциплинска одговорност, 
предметот може да го врати на повторно разгледување 
доколку фактичката состојба е неправилно или неце-
лосно утврдена или погрешно е применет материјални-
от пропис или може да донесе решение за изрекување 
на друга дисциплинска мерка. 

 
7. Решение за изрекување дисциплинска мерка 

 
Член 236 

Решението за изрекување дисциплинска мерка ми-
нистерот го донесува во писмена форма на предлог на 
комисиите за утврдување на дисциплинска одговор-
ност.  

Решението од ставот 1 на овој член содржи вовед, 
изрека и образложение за основот и причините за изре-
кување на дисциплинската мерка.  

Министерот го донесува решението во рок од три 
месеци од денот на пријавувањето на повредата на ра-
ботниот ред и дисциплина или  неисполнување на ра-
ботните обврски, а најдоцна во рок од шест месеци од 
денот кога е сторена повредата. 

Како ден на пријавување од ставот 3 на овој член се 
смета денот на поднесувањето на предлогот за утврду-
вање на дисциплинска одговорност од овластениот  
подносител. 

 
Член 237 

Против решението за изрекување дисциплинска 
мерка работникот има право на приговор во рок од 
осум дена од денот на приемот на решението. 

Приговорот од ставот 1 на овој член се поднесува 
преку Министерството до надлежната второстепена ко-
мисија при Владата на Република Македонија.  

Приговорот против решението за престанок на до-
говорот за вработување не го одлага извршувањето на 
решението.  

 
8. Известување на организациската единица за вна-

трешна контрола и професионални стандарди 
 

Член 238 
За донесеното решение по завршување на секоја по-

стапка за утврдување на дисциплинска одговорност на 
работник во Министерството, организациските едини-
ци од членот 218 од овој колективен договор се долж-
ни веднаш да ја информираат организациската единица 
за внатрешна контрола и професионални стандарди. 
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XIII. УКАЖУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛОТ НА ОР-
ГАНИЗАЦИСКАТА ЕДИНИЦА ЗА НЕСООДВЕТНО 
ОДНЕСУВАЊЕ ОДНОСНО НЕСООДВЕТНО ИЗВР-
ШУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ ОД СТРАНА 

НА РАБОТНИКОТ 
 

Член 239 
Во случаите од членот 206 од овој колективен дого-

вор, непосредниот раководител на организациската 
единица може да му укаже на работникот за неговото 
несоодветно однесување односно несоодветно извршу-
вање на а работните задачи со посочување да го подо-
бри своето работење во наредниот период, како и ука-
жување за можноста за поведување постапка за утврду-
вање дисциплинска одговорност доколку не го подо-
бри своето однесување односно работење. 

Укажувањето од ставот 1 на овој член може да биде 
усно и писмено. 

За укажувањето од ставот 2 на овој член, непосред-
ниот раководител на организациската единица изготву-
ва службена белешка.  

Писменото укажување од ставот 2 на овој член се 
изготвува во два примерока, од кои едниот му се вра-
чува на работникот. 

Службената белешка од ставот 3 на овој член и пис-
меното укажување од ставот 4 на овој член се чуваат во 
архивата на организациската единица во која работи 
работникот и истите можат да се користат за евиденци-
ја на работењето односно однесувањето на работникот 
во процесот на неговото оценување, како и во постап-
ката за утврдување на дисциплинска одговорност.   

 
Член 240 

Писменото укажување од членот 239 од овој коле-
ктивен договор содржи: 

- лично име на работникот; 
- работно место на кое е распореден и назив на ор-

ганизациската единица; 
- временски период за кој е утврдено несоодветно 

однесување односно несоодветно извршување на ра-
ботните задачи; 

- краток опис на работната задача што не е изврше-
на или неквалитетно е извршена, односно краток опис 
на однесувањето на работникот и 

- евентуални последици од таквото работење однос-
но однесување на работникот. 

 
XIV. ПРЕКИНУВАЊЕ И ОТКАЖУВАЊЕ  
НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

 
1. Прекинување на договор за вработување по сила 

на закон 
 

Член 241 
Министерството ги прекинува договорите за врабо-

тување на овластените службени лица и на работници-
те кои дополнително се стекнале со статус на овласте-
но службено лице, по сила на закон, со навршување на 
40 години пензиски стаж на овластеното службено ли-
це, без оглед на неговите години на возраст. 

 Старосната пезија од ставот 1 на овој член се 
утврува во висина определена со закон. 

2. Откажување на договор за вработување 
 

Член 242 
Откажување на договор за вработување во Мини-

стерството може да се врши заради утврдена дисцип-
линска одговорност на работникот согласно закон и 
одредбите од овој колективен договор, како и во други 
случаи утврдени со закон и одредбите од овој колекти-
вен договор. 

 
2.1. Откажување на договор за вработување заради 

дисциплинска одговорност на работникот 
 

Член 243 
На работникот во Министерството ќе му се откаже 

договорот за вработување во случаите кога за него е 
утврдена дисплинска одговорност односно му е изрече-
на дисиплинска мерка откажување на договорот за вра-
ботување согласно закон и одредбите од овој колекти-
вен договор. 

 
2.2. Други случаи на откажување на договорот  

за вработување 
 

Член 244 
Нa работникот во Министерството ќе му се откаже 

договорот за вработување и во случаите ако:  
- биде оценет со оцена „не задоволува“ двапати 

последователно или во последните пет години најмал-
ку три пати,  

- се утврди дека при вработувањето премолчил или 
дал невистинити податоци во однос на општите и по-
себните услови за вработување; 

- во рок од 15 дена по завршување на неплатеното 
отсуство не се врати на работа согласно членот 123 од 
Законот за внатрешни работи и  

- од неоправдани причини во рок од три дена од де-
нот на врачувањето на решението за распоредување не 
се јави на работното место на кое е распореден. 

 
2.2.1. Откажување на договор за вработување  

поради правосилна пресуда 
 

Член 245 
На работник во Министерството на кој со право-

силна одлука му е забрането да врши определени рабо-
ти од работниот однос или ако му е изречена забрана за 
вршење професија, дејност или должност, поради која 
не може да врши работи подолго од шест месеци или 
ќе мора заради издржување на казна затвор да отсус-
твува од работа повеќе од шест месеци, му се откажува 
договорот за вработување во Министерството со денот 
на врачувањето на правосилната пресуда.  

Решение за откажување на договорот за вработува-
ње согласно со ставот 1 на овој член го донесува мини-
стерот.  

 
2.2.2. Откажување на договор за вработување од  
деловни причини (економски, технолошки,  

структурални или слични промени) 
 

Член 246 
На работникот може да му престане договорот за 

вработување со отказ поради деловни причини (еко-
номски, технолошки или слични промени) во случај 
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кога во Министерството се воведуваат нови промени 
во структурата, реорганизацијата, програмата и техно-
логијата, а кои ќе предизвикаат потреба од намалување 
на бројот на работниците. 

 
Член 247 

Министерството е должно да го извести Синдика-
тот за намерата за донесување на одлука за откажување 
на договорот за вработување поради деловни причини 
на поголем број на работници, причините за престану-
вање на потребите од работата на работниците, а пред-
видениот број и категоријата на вишокот на работници 
и за предвидениот рок во кој ќе престане потребата од 
работа на работниците. 

Покрај известувањето од ставот 1 на овој член, Ми-
нистерството треба со Синдикатот да ги разгледа мож-
ните начини за спречување и ограничување на бројот 
на откажување на договорите за вработување и мерки-
те што ќе се преземат за спречување и ублажување на 
штетните последици од откажувањето. 

Известувањето треба да се достави најдоцна 30 де-
на пред донесувањето на одлуката за откажување на 
договорот за вработување поради деловни причини на 
поголем број на работници. 

 
Член 248 

По завршувањето на активностите од членот 247 од 
овој колективен договор, Министерството задолжител-
но писмено ја известува службата надлежна за посре-
дување при вработување за причините за престанување 
на потребите од работата на работниците, предвидени-
от број и категоријата на вишокот на работници, како и 
за предвидениот рок во кој ќе престане потребата од 
работа на работниците. 

Писменото известување од ставот 1 на овој член се 
доставува заради барање помош и услуги од службата 
за посредување при вработување согласно со закон. 

 
Член 249 

Мерки кои треба да ги преземе Министерството за 
да го спречат или сведат на најмала мерка откажување-
то на договорот за вработување поради деловни причи-
ни (економски, технолошки или слични промени)  се: 

- ограничување на нови вработувања; 
- утврдување на намалување на бројот на работни-

ците на одреден временски период, како би се овозмо-
жило природен одлив на работната сила по основ на 
исполнување на услови за пензионирање, со добровол-
но раскинување на договорот за вработување и слично; 

- внатрешно прераспоредување на работниците кои 
се утврдени за технолошки вишок, вклучувајќи и рас-
поредување на работни места во организациски едини-
ци надвор од местото на нивното живеалиште, со сог-
ласност на работниците; 

- дооспособување и преквалификација; 
- ограничување на прекувремената работа. 
 

Член 250 
Министерот е должен работниците на кои ќе им 

престане работниот однос поради деловни причини 
(економски, технолошки или слични промени), да ги 
извести најдоцна еден месец во случаи на поединечен 
престанок на договорот за вработување или во случаи 
на престанок на помал број работници, а три месеци во 
случаи на престанок на работниот однос на повеќе од 
150 работници или 5% од вкупниот број вработени во 
Министерството пред престанок на договорот за врабо-
тување. 

Во случаите од ставот 1 на овој член, министерот е 
должен да го извести Синдикатот. 

 
Член 251 

Министерството пред да го откаже договорот за 
вработување од деловни причини, може на работникот 
да му понуди: 

1) распоредување на работно место во организациска 
единица надвор од местото на неговото живеалиште со-
одветно на степенот на образование на работникот; 

2) стручно оспособување (обука, преквалификација 
или доквалификација за работа во Министерството или 
кај друг работодавач) или 

3) вработување кај друг работодавач без огласува-
ње, со преземање и склучување на договор за вработу-
вање за вршење на работи кои одговараат на неговата 
стручна подготовка, односно квалификација;     

4) склучување на нов договор за вработување. 
 

Член 252 
Во случаи на откажување на договор за вработување 

од деловни причини, Министерството е должно на ра-
ботникот да му исплати испратнина, односно еднокра-
тен надомест во висина на нето плата за секои пет годи-
ни работен стаж во Министерството, чиј износ не може 
да биде повисок од шест нето плати на работникот. 

Основицата за пресметка на испратнината од  ставот 
1 на овој член е просечната нето плата на работникот 
исплатена во последните шест месеци пред отказот. 

Испратнината се исплатува со денот на престанокот 
на работниот однос. 

 
Член 253 

Бројот и структурата на работниците на кои им пре-
станува договорот за вработување од деловни причини 
се утврдува врз основа на следните критериуми: 

1. стручна подготовка и квалификација; 
2. работно искуство; 
3. работен стаж; 
4. здравствена состојба; 
5. успешноста во работењето; 
6. вид и значење на работното место; 
7. возраст; 
8. економско-социјална состојба. 
 

Член 254 
Кога за определен број работници престанала по-

требата за работа, а на работното место работат два 
или повеќе работници, за вишок се утврдуваат работ-
ниците кои исполнуваат еден од условите за остварува-
ње на правото на пензија. 

 
Член 255 

Наведените критериуми од членот 253 од овој коле-
ктивен договор се вреднуваат со искажување во бодо-
ви, врз основа на кои се утврдува приоритетна листа на 
работниците кои работеле на наведеното работно ме-
сто за задржување на работа и во зависност од остваре-
ниот поголем број бодови. 
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1. Стручна подготовка на работникот 
Овој критериум се вреднува според степенот и ви-

дот на стручната подготовка. 
а) степен на сручна подготовка 
- основно образование             10 бода; 
- средно образование            15 бода; 
- вишо образование или 180 ЕКТС           20 бода; 
- високо образование или 240/300 ЕКТС    25 бода; 
б) вид на стручна подготовка 
- содветна за работното место              5 бода; 
- несоодветна за работното место              0 бода. 
   
2. Работно искуство 
Овој критериум се вреднува според бројот на годи-

ните поминати на работа во Министерството во ефке-
тивно траење. 

а) до 10 години                   5 бода; 
б) од 11 до 20 години           10 бода; 
в) од 21-30 години                  15 бода; 
г) над 30 години               20 бода. 
 
3. Работен стаж 
Овој критериум се вреднува според бројот на годи-

ните утврдени како вкупен работен стаж и тоа: 
- за секоја година работен стаж по еден бод, но 

најмногу до 25 бода.  
 
4. Здравствена состојба 
Здравствената состојба се утврдува врз основа на 

наод од здравствената комисија на Министерството 
или друг здравствен орган сметано од денот на утврду-
вање на приоритетна листа и тоа: 

а) утврден степен на намалена работна способност  
како последица од повреда на работа или професио-

нално заболување                10 бода; 
б) останати инвалиди на трудот            5 бода. 
 
5. Успешност во работењето 
Овој критериум се вреднува според следните мерила: 
а) подпросечна успешност во работењето      0 бода; 
б) просечна успешност во работењето          20 бода; 
в) надпросечна успешност во работењето    40 бода. 
 
Успешноста се утврдува за период од најмалку 12 

претходни месеци со писмено мислење на раководите-
лот на организациската единица, имајќи ги предвид ос-
тварените резултати во работењето, изразени со утвр-
дувањето на додатокот за работна успешност, годишни 
оценки за работа, како и изречените дисциплински 
мерки во постапка за дисциплинска одговорност, на-
гради и слично. 

 
6. Вид и значење на работното место 
Овој критериум се вреднува според работното ме-

сто, односно според сложеноста и одговорноста на 
истото и тоа: 

 
а) работно место со II степен на сложеност 10 бода; 
б) работно место со III степен на сложеност 15 бода; 
в) работно место со IV степен на сложеност 20 бода; 
г) работно место со V степен на сложеност 25 бода; 
д) работно место со VI степен на сложеност 30 бода; 
ѓ) работно место со VII степен на сложе-
ност 35 бода; 
е) работно место со VIII и IX степен на сло-
женост 40 бода. 

Во зависност од работното место на кое работникот 
работел, на работникот му следуваат:  

а) на исто или слично работно место            5 бода; 
б) на друго работно место                2 бода. 
 
7. Возраст на работникот 
За секоја година возраст над 18 години, работникот 

добива по еден бод, но најмногу до 20 бода. 
 
8. Економско-социјална состојба 
Овој критериум се вреднува според: 
а) работник кој има приход по член на семејство 
до 50% од просечната месечна нето плата исплатена 
во Република Македонија           10 бода; 
б) работник кој има приход по член на семејство  
од 50% до 100% од просечната месечна нето плата 

исплатена во Република Македонија           5 бода; 
в) работник кој има приход по член на семејство 
над 100% од просечната месечна нето плата испла-

тена во Република Македонија              0 бода; 
г) работник кој има дополнителни приходи од  
дополнителна работа или од обработлив имот  

  10 бода; 
д) работник кој има основано правно лице 
за вршење на самостојна дејност на свое име 

    10 бода.   
Како член на семејство во смисла на овој критери-

ум се смета брачниот другар и децата, како и децата 
кои не се во брачна заедница, а живеат заедно со работ-
никот. 

      
Член 256 

Доколку според критериумите утврдени во членот 
255 од овој колективен договор работниците кои се 
утврдени во приоритетна листа имаат ист број на вкуп-
но остварени бодови, предност да го задржат работно-
то место имаат: 

- работник-жена за време на бременост и работнич-
ка со дете на возраст до две години; 

- работник - самохран родител односно посвоител 
на дете до седум години; 

- работник - родител на дете со посебни потреби; 
- работник - инвалид на трудот и работник со про-

фесионално заболување; 
- еден од брачните другари што се вработени во 

Министерството; 
- работник чиј брачен другар е невработен; 
- работник - претставник на Синдикатот; 
- работник кој има пет години до остварување на 

правото на пензија. 
 

Член 257 
За водење на постапка за донесување на решение за 

престанок на договорот за вработување со отказ од де-
ловни причини (економски, технолошки или слични 
промени), министерот со решение формира комисија. 

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од 
претседател, два члена и нивни заменици, од кои еден 
член и еден заменик предлага Синдикатот. 

Комисијата врз основа на критериумите утврдени 
во членот 255 од овој колективен договор, изготвува 
писмен предлог до министерот за донесување конкрет-
но решение. 
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Ако министерот не се согласува со предлогот на ко-
мисијата поради нецелосно или необјективно примену-
вање на критериумите од членот 253 односно нивно 
несоодветно вреднување согласно членот 255 од овој 
колективен дговор, може предметот да го врати на по-
вторно разгледување до комисијата или да донесе пои-
накво решение. 

Против решението на министерот одлучува над-
лежна комисија при Владата на Република Македонија. 

На работникот не може да му престане договорот за 
вработување ако не му се обезбеди едно од правата 
утврдени со закон и одредбите од овој колективен до-
говор. 

 
3. Причини поради кои не може да се откаже  

договорот за вработување 
 

Член 258 
Договорот за вработување не може да се откаже по-

ради:  
1. членство во Синдикатот или учество во синди-

кални активности во согласност со закон и одредбите 
на овој колективен договор; 

2. поднесување на тужба или учество во постапка 
против Министерството во врска со кршење на дого-
ворните и други обврски од работниот однос пред ар-
битражни, судски и управни органи; 

3. отсуство од работа за време на породилно отсуство; 
4. одобрено боледување; 
5. користење на одобрено отсуство од работа и го-

дишен одмор; 
6. учество во воена вежба; 
7. обука за потребите на Министерството и 
8. други случаи на мирување на работниот однос 

утврдени со закон. 
 

Член 259 
Договорот за вработување на работникот не може 

да му престане со отказ од страна на министерот ако не 
постои оправдана причина за неговото однесување или 
ако причината не е заснована на потребите на функци-
онирањето на Министерството. 

 
XV. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ 

 
1. Постапка по приговор 

 
Член 260 

Заради остварување на правата од работен однос 
работникот има право да поднесе барање односно при-
говор кој се поднесува до органот надлежен за одлучу-
вање во втор степен. 

Работникот има право на приговор против решени-
јата донесени од страна на министерот односно друг 
овластен работник од него определен со овој колекти-
вен договор, а се однесуваат на неговите правата, обвр-
ски и одговорности.  

Постапката по барањето односно приговорот од 
ставот 1 на овој член е итна. 

 
Член 261 

Министерот односно од него овластен работник е 
должен при одлучувањето за сите права и обврски од 
работен однос на работникот да му врачи одлука во 
писмена форма. 

Член 262 
За решавање на споровите настанати во врска со за-

штитата на правата на работниците утврдени со овој 
колективен договор, потписниците на овој колективен 
договор можат да поведат спор пред надлежниот суд. 

 
2. Бесплатна правна помош 

 
Член 263 

Ако против овластеното службено лице се поведе 
или води кривична, прекршочна или парнична постап-
ка поради употреба на средства за присилба или заради 
други интервенции во вршењето на работата, како и за 
учество во сообраќајна незгода со моторно возило при 
вршењето на работата, Министерството му обезбедува 
бесплатна правна помош во врска со водење на постап-
ката. 

Министерството ќе му обезбеди бесплатна правна 
помош и на граѓанин кој му укажал помош на овласте-
но службено лице во вршење на службената должност, 
ако против него е поведена кривична, прекршочна или 
парнична постапка, за дејствие сторено во врска со 
укажаната помош.   

 
Член 264 

Основаноста на барањето се утврдува врз основа на 
оценка за оправданоста на употребата на средства за 
присилба и мислење од непосредниот раководен работ-
ник за основаноста на барањето. 

Во случаите на учество во сообраќајна незгода со 
моторно возило при вршењето на работата, за основа-
носта на барањето се доставува писмено мислење од 
непосредниот раководен работник и мислење од орга-
низациската единица надлежна за внатрешна контрола 
и професионални стандарди.  

                                                                                    
Член 265 

За барањето за бесплатна правна помош одлучува 
министерот, директорот на Бирото односно Управата 
по претходно доставено писмено барање од страна на 
работникот. 

 
Член 266 

Бесплатна правна помош се исплаќа на ополномо-
штениот бранител по завршување на судската постапка 
со доставување на правосилна пресуда или друг акт со 
кој се завршува постапката пред надлежниот суд и со 
доставување на фактура согласно адвокатскиот тариф-
ник. 

 
XVI. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ  

И АРБИТРАЖА 
 

Член 267 
За спогодбено решавање на индивидуален или ко-

лективен работен спор што не може да се реши со ме-
ѓусебно договарање меѓу потписниците на овој коле-
ктивен договор, се формира мировен совет. 

Секој од учесниците – потписници на овој колекти-
вен договор, именуваат по еден член во мировниот со-
вет за усогласување од ставот 1 на овој член. 

Претседателот на мировниот совет се избира од ре-
дот на вработените со спогодба на Министерството и 
Синдикатот. 
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Член 268 
Постапката за усогласување започнува на барање 

на еден од учесниците – потписници на колективниот 
договор и истата треба да заврши во рок од 30 дена од 
денот на доставувањето на барањето од другиот учес-
ник. 

Секое усогласување што учесниците – потписници 
на колективниот договор ќе го постигнат задолжително 
треба да биде во писмена форма и потпишано од пот-
писниците на овој колективен договор. 

Со усогласените ставови учесниците – потписници 
на колективниот договор пристапуваат кон изменување 
и дополнување на овој колективен договор.  

 
Член 269 

Ако постапката за усогласување од членот 268 од 
овој колективен договор заврши неуспешно, спорот се 
решава пред арбитражен совет. 

Арбитражниот совет од ставот 1 на овој член треба 
да го реши спорот во рок од 60 дена. 

 
Член 270 

Арбитражниот совет е составен од пет членови – по 
два арбитри од Министерството и Синдикатот, а пре-
тседателот го именуваат арбитрите спогодбено.  

Претседателот на арбитражниот совет е дипломи-
ран правник со положен правосуден испит, кој ги ис-
полнува условите согласно Законот за медијација и 
истиот нема склучено договор за вработување во Ми-
нистерството.  

Арбитражниот совет  одлучува со мнозинство гла-
сови од вкупниот број членови. 

Одлуките на арбитражниот совет се обврзувачки за 
потписниците на овој колективен доовор и имаат сила 
на извршна исправа. 

 
XVII. ЗАЕМНА КООРДИНАЦИЈА  

НА КОМИСИИТЕ 
 

Член 271 
Комисиите формирани во Министерството соглас-

но одредбите од овој колективен договор најмалку ед-
наш годишно одржуваат заеднички работни средби од-
носно се советуваат заради координација и заемно 
усогласување на ставовите и методологијата на работа.  

 
XVIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 272 

Доколку со актите за систематизација на работните 
места во Министерството донесени согласно Законот 
за внатрешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 92/09, 35/10), како посебен услов за 
определено работно место е предвиден вид на образо-
вание различен од видот на образование утврден како 
посебен услов за истото работно место со претходните 
акти за систематизација на работните места, за работ-
ниците распоредени на тие работни места согласно 
претходните акти за систематизација на работните ме-
ста, ќе се цени дека го исполнуваат условот за тоа ра-
ботно место во однос на видот на образование согласно 
новите акти за систематизација на работните места во 
Министерството. 

Член 273 
Постапките од областа на работните односи кои се 

започнати пред денот на влегување во сила на овој ко-
лективен договор, ќе се завршат согласно прописите 
кои важале до моментот на влегување во сила на овој 
колективен договор. 

 
Член 274 

Посебните акти чие донесување е предвидено со 
овој колективен договор, министерот ќе ги донесе во 
рок од шест месеци од денот на влегување во сила на 
овој колективен договор.  

  
Член 275 

Комисиите чие формирање е предвидено согласно 
одредбите на овој колективен договор, ќе се формираат 
во рок од еден месец од денот на влегување во сила на 
овој колективен договор.  

 
Член 276 

За следење на примената на одредбите на овој коле-
ктивен договор, Министерството и Синдикатот форми-
раат комисија за следење, примена и толкување на 
одредбите од овој колективен договор. 

Секоја од страните – потписници  на овој колекти-
вен договор именува по двајца претставници за члено-
ви во комисијата од ставот 1 на овој член.  

   
Член 277 

Овој колективен договор се склучува за време од 
две години. 

Важноста на овој колективен договор може да се 
продолжи со писмена согласност на страните – потпис-
ници на договорот, што се склучува најдоцна 30 дена 
пред истекот на важноста на колективниот договор. 

По истекот на рокот од ставот 1 на овој член, 
одредбите на колективниот договор се применуваат до 
склучувањето на нов колективен договор. 

      
Член 278 

Секоја страна – потписник на овој колективен дого-
вор може да предложи изменување и дополнување на 
колективниот договор. 

Предлогот за изменување и дополнување во писме-
на форма се доставува до другата страна – потписник 
на овој колективен договор, која е должна да се произ-
несе најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на 
предлогот. 

Во случај кога другата страна – потписник на дого-
ворот не го прифати односно не се произнесе по пред-
логот во рокот утврден во ставот 2 на овој член, стра-
ната – предлагач може да запчне постапка пред арби-
тражниот совет. 
 

Член 279 
Одредбата на членот 97 став 1 алинеја 2 од овој ко-

лективен договор ќе се применува до 1.01.2012 година. 
Одредбата на членот 70 став 3 од овој колективен 

договор ќе се применува по една година од денот на 
влегување во сила на овој колективен договор. 

Oдредбата на членот 97 став 2 од овој колективен 
договор ќе се применува од 1.01.2012 година. 

 
Член 280 

Начинот на пресметување на платата, додатоците на 
плата и другите примања утврден во Глава ,,IV. ПЛАТА, 
НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ДРУГИ ПРИМАЊА“, 
ќе се врши по истекот на три месеци од денот на влегу-
вање во сила на овој колективен договор. 
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Член 281 
Одредбите со кои се уредува надоместокот за служ-

бено патување во Републиката, ќе се применуваат до-
колку се утврдени со законот за извршување на Буџе-
тот на Република Македонија за тековната година. 

 
Член 282 

Со влегување во сила на овој колективен договор 
престанува да важи Колективниот договор на Мини-
стерството за внатрешни работи (,,Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 8/98, 12/00, 2/03, 3/04, 
16/06 и 21/09). 

 
Член 283 

Овој колективен договор се регистрира во мини-
стерството надлежно за работите во областа на трудот, 
а се објавува во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Член 284 

Овој колективен договор влегува во сила со денот 
на склучувањето, а ќе се применува од денот на него-
вото објавување во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
Бр. 0402-430 Бр. 141-67897/1 

14 септември 2010 година 13 септември 2010 година 
Скопје Скопје 

  
Македонски 

Полициски синдикат 
Министерство 

За внатрешни работи 
Претседател, Министер, 

Тихомир Климоски, с.р. м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
___________ 

 
ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ 

2523. 
Врз основа на член 26-д, став 1, точка 14) од Зако-

нот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона 
сигурност („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 48/02 и 135/07), директорот на Дирекцијата за 
радијациона сигурност, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ НА ИСПИТУВАЊЕ НА 
ИЗВОРИТЕ НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ, МЕРЕ-
ЊЕ НА ИЗЛОЖЕНОСТА НА ПАЦИЕНТИТЕ ПРИ 
ДИЈАГНОСТИЧКИ И ТЕРАПЕВТСКИ ПОСТАПКИ, 
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА И ПОДНЕСУВАЊЕ НА  

ИЗВЕШТАИ (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и рокови-

те на испитување на изворите на јонизирачко зрачење, 
мерење на изложеноста на пациентите при дијагно-
стички и терапевтски постапки, водење на евиденција 
и поднесување на извештаи. 

                            
∗ Oвој правилник се усогласува со Директивата на Советот на 
Европската Унија 97/43/ЕВРОАТОМ од 30 јуни 1997 за здрав-
ствена заштита на поединците од опасноста од јонизирачко зра-
чење во врска со медицинската изложеност на зрачење и укину-
вање на Директивата 84/466/ЕВРОАТОМ ( CELEX31997L0043) 
 

Член 2 
Испитувањето на изворите на јонизирачко зрачење 

заради обезбедување на квалитет на истите и оптими-
зација на изложеноста на јонизирачко зрачење се врши 
преку тестови за контрола на квалитет на изворите на 
јонизирачко зрачење. 

Испитувањето на изворите на јонизирачко зрачење 
по нивна инсталација, а пред нивно ставање во употре-
ба се врши преку тестови за прифатливост. 

 
Член 3 

Контролата на квалитет на изворите на јонизирачко 
зрачење се врши преку мерење на параметри за: квали-
тет на зрачењето, геометрија на полето, квалитет на ди-
јагностичката слика, условите за гледање на сликите, 
системот за процесирање на филмовите, како и други 
механички, дозиметриски и сигурносни параметри, за-
ради утврдување усогласеност со критериумите утвр-
дени со прописите за заштита од јонизирачко зрачење 
и радијациона сигурност и препораките од производи-
телот.  

Тестот за прифатливост од член 2 став 2 на овој 
правилник се врши преку:  

- проверка на техничката спецификација и друга до-
кументација во врска со изворот на јонизирачко зраче-
ње со цел утврдување дали изворот е соодветен за на-
мената, 

- проверка на местото на инсталација на изворот, со 
цел утврдување дека изворот, земајќи го предвид ме-
стото на инсталирање, може да се користи на сигурен 
начин, 

- проверки дали сигурносните уреди кон изворот, 
како уредите за вклучување и исклучување на истиот, 
сигналните уреди за предупредување и уредите за  да-
лечинско управување, се исправни и  

- тестови за контрола на квалитет. 
 

Член 4 
Изворите на јoнизирачко зрачење се испитуваат на 

местото на користење во редовни услови на нивна упо-
треба. 

Мобилните извори на јонизирачко зрачење може да 
се испитуваат и на друго место, во редовни услови на 
нивна употреба, доколку истото не претставува пречка 
за вршење на испитувањата.  

 
Член 5 

Изворите на јонизирачко зрачење се испитуваат во 
следниве рокови: 

1. по инсталација, а пред ставање во употреба (тест 
за прифатливост); 

2. најмалку еднаш годишно во текот на употреба на 
изворите освен ако не е поинаку утврдено со одредбите 
од овој правилник; 

3. по секоја постапка на одржување и настаната 
промена битна од аспект на радијационата заштита и 
сигурност на изворите, а пред повторна употреба на 
истите и 

4. во временски интервали препорачани од произво-
дителот. 
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Член 6 
Роковите за испитување на акцелераторите намене-

ти за радиотерапија, рендгенските апарати за симула-
ција во радиотерапија и терапевтските киловолтажни 
рендгенски апарати се дадени во Прилог бр. 1  кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

Роковите за испитување на уреди со затворен ради-
оактивен извор наменети за телетерапија се дадени во 
Табела бр. 1  од Прилог бр. 2  кој е составен дел на овој 
правилник. 

Роковите за испитување на калибраторите и гама 
камерите во нуклеарна медицина се дадени во Табела 
бр. 1 и Табела бр. 2 од Прилог бр. 3 кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 7 

Мерење на изложеноста на пациентите при дијагно-
стички и терапевтски постапки се врши преку мерење 
на дозата со соодветни мерила (дозиметри, јонизацио-
ни комори и сл.) или проценка на дозата согласно пара-
метрите кои се користени при постапката (вид и енер-
гија на зрачењето, време на изложување на пациентот, 
јачина на струјата, проекција на снимањето, број на ди-
јагностички или терапевтски постапки и сл.).  

Дозата на пациентот од став 1 на овој член во дијаг-
ностичка постапка се споредува со дијагностичките ре-
ферентни нивоа утврдени во Прилог бр. 4 кој е соста-
вен дел на овој правилник.  

 
Член 8 

За изложеноста на пациентите во дијагностичка и 
терапевтска постапка се води евиденција која ги содр-
жи следните податоци: 

1) Општи податоци за пациентот: име и презиме, 
датум и место на раѓање, пол, занимање, датум на 
спроведување на дијагностичка или терапевтска по-
стапка, вид на заболување; 

2) Дополнителни податоци за постапката и тоа за: 
а) дијагностичка радиологија: 
- видот на дијагностичка радиолошка постапка; 
- податоци за параметрите користени во дијагно-

стичката радиолошка постапка врз основа на кои може 
да се процени дозата на пациентот или измерена доза 
на пациентот, како и други податоци значајни за по-
стапката; 

- споредба на проценетата или измерената доза со 
дијагностичките референтни нивоа и мерки превземени 
при нивно надминување; 

б) нуклеарна медицина: 
- постапката во нуклеарна медицина; 
- радионуклид, вид и облик на радиофармацевтикот 

и 
- потврдената активност или дозата на пациентот, 

како и други податоци значајни за постапката; 
- споредба на проценетата или измерената доза во 

дијагностички постапки со дијагностичките референт-
ни нивоа и мерки превземени при нивно надминување; 

в) радиотерапија: 
1. надворешна радиотерапија: 
- постапка во радиотерапија и 
- доза на пациент, користени параметри, како и дру-

ги податоци значајни за постапката; 

2. брахитерапија (радиоактивен извор имплант или 
апликатор, метода на дополнително полнење и сл.): 

- постапка во брахитерапија; 
- радионуклид и негова хемиска и физичка форма; 
- времетраење на имплантот, каде е соодветно и 
- потврдената активност или дозата на пациентот и  
- други податоци значајни за постапката. 
 

Член 9 
За испитувањата на изворите на јонизирачко зраче-

ње се води евиденција. 
Врз основа на податоците од евиденцијата од став 1 

на овој член се изготвува извештај. 
 

Член 10 
Извештајот од член 9 став 2 на овој правилник, во 

зависност од изворот на јонизирачко зрачење на кој се 
однесува, ги содржи следните податоци: 

1) назив и седиште на овластениот стручен технич-
ки сервис кој ги врши испитувањата, лице/лица кои ги 
вршеле испитувањата и кои го подготвиле извештајот; 

2) назив и седиште на правното лице; 
3) датум на спроведување на испитувањата; 
4) податоци за изворот на јонизирачко зрачење кој 

се испитува;     
5) мерни инструменти и друга опрема користена 

при испитувањата; 
6) параметар кој се испитува, резултатите кои се до-

биени, споредба на измерените вредности со пропиша-
ните критериуми и  

7) забелешка. 
 

Член 11 
За спроведената истрага и превземените мерки за 

оптимизација на дијагностичката постапка при надми-
нување на дијагностичките референтните нивоа се из-
готвува извештај кој се доставува до Дирекцијата за ра-
дијациона сигурност. 

 
Член 12 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престануваат да се применува член 3 од Правилникот 
за начин на водење евиденција за изворите на јонизи-
рачки зрачења и за озрачувањето на населението и ли-
цата што при работа се изложени на дејството на јони-
зирачки зрачења („Службен лист на СФРЈ“ бр. 40/86) и 
член 37 од Правилникот за границите над кои населе-
нието и лицата што работат со извори на јонизирачки 
зрачења не смеат да бидат изложени на озрачување, за 
мерењата на степенот на изложеноста на јонизирачки 
зрачења на лицата што работат со изворите на тие зра-
чења и за проверување на контаминацијата на работна-
та средина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/89).   

 
Член 13 

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

 
      Бр. 01-1057/2   
7 септември 2010 година               Директор,  
          Скопје                             д-р Нузи Шахин, с.р. 
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2524. 
Врз основа на член 26-д, став 1, точка 16) од Зако-

нот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона 
сигурност („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 48/02 и 135/07), директорот на Дирекцијата за 
радијациона сигурност, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И МЕРЕЊЕТО НА ИЗЛОЖЕНОСТА 
НА НАСЕЛЕНИЕТО, ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА И  

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ(∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и мере-

њето на изложеноста на населението, водење на еви-
денција и поднесување на извештаи. 

 
Член 2 

Mерење на изложеноста на населението на јонизи-
рачко зрачење се врши преку мониторинг на работнaта 
и животната средина.  

 
Член 3 

Мерење на изложеноста на населението на јонизи-
рачко зрачење кое потекнува од вршење на дејност со 
извори на јонизирачко зрачење преку мониторинг на 
работната средина се врши со мерење на брзина на до-
за на јонизирачко зрачење и проверка на степенот на 
радиоактивна контаминација согласно прописите за за-
штита од јонизирачко зрачење и радијациона сигур-
ност со цел проценка на степенот на изложеност на на-
селението земајќи ги предвид сите начини на изложу-
вање на јонизирачко зрачење. 

 
Член 4 

Mерење на изложеноста на населението на јонизи-
рачко зрачење од работни активности преку монито-
ринг на работнатa средина се врши со мерење на: 

1)  брзината на доза на гама зрачењето, 
2) активност на поедини радионуклиди на единица 

маса од материјалите и 
3) концентрација на активност во правта и аеросо-

лите, земајќи ги предвид сите начини на изложување 
на јонизирачко зрачење како надворешно, така и вна-
трешно и тоа: надворешна изложеност на гама зраче-
ње, внатрешна изложеност по пат на инхалација на 
прав, ингестија на контаминирана храна и вода за пие-
ње, ингестија на контаминиран материјал и инхалација 
на радон кој потекнува од остатоците. 

                            
∗ Овој правилник се усогласува со Директивата на Советот на 
Европската Унија 96/29 ЕВРОАТОМ од 13 Мај 1996 за основните 
сигурносни стандарди за заштита на здравјето на работниците и 
населението од штетното влијание на јонизирачкото зрачење ( 
CELEX31996L0029) 
 

Мерењата од став 1 на овој член се вршат во првите 
шест месеци од отпочување со вршење на работната 
активност и истото се повторува на секои пет години 
или веднаш по настанување на некоја промена во усло-
вите на вршење на работната активност кои се значајни 
за радијационата заштита. 

 
Член 5 

Мерење на изложеноста на населението кое потек-
нува од дозволените испуштања на радиоактивни суп-
станции во животната средина се врши преку монито-
ринг на дозволените испуштања согласно Правилникот 
за максимално дозволени граници на испуштање на ра-
диоактивни материи во животната средина, начин на 
вршење мониторинг, водење евиденција и поднесува-
ње извештаи. 

 
Член 6 

Изложеноста на населението на јонизирачко зраче-
ње од радионуклиди кои се присутни во животната 
средина се проценува врз основа на резултатите  од мо-
ниторингот на животната средина (воздух, вода, седи-
менти, почва, атмосферски талози, вода за пиење, хра-
на, добиточна храна)  утврдени во Табела бр. 1, Табела 
бр. 2, Табела бр. 3, Табела бр. 4, Табела бр. 5,  Табела 
бр. 6 и Табела бр. 7 кои се дадени во Прилог и се соста-
вен дел на овој правилник. 

Мониторингот на животната средина од став 1 на 
овој член се приспособува така што да се обезбеди по-
брза и посигурна проценка на радијациониот ризик и 
на мерките што треба да се превземат во случај на: 

- радијационен вонреден настан,  
- ситуации кога постои непосредна опасност од ра-

диоактивна контаминација во животната средина или  
- ситуации кога брзината на амбиенталниот дозен 

еквивалент континуирано во текот на 24 часа изнесува 
повеќе од 250 nSv/h.    

  
Член 7 

Мерење на изложеноста на население на радон во 
затворени простории се врши преку мерење на актив-
носта на радонот на единица волумен воздух во затво-
рена просторија заради утврдување усогласеност со ак-
ционите нивоа утврдени со Правилникот за граници на 
изложеност и услови за изложеност во посебни околно-
сти и во вонредни настани.   

 
Член 8 

Мерење на изложеноста на населението на јонизи-
рачко зрачење кое потекнува од градежните материја-
ли се врши преку мерење на концентрацијата на актив-
ност на поедини радионуклиди во градежниот матери-
јал заради утврдување усогласеност со акционото ниво 
утврдено со Правилникот за максимално дозволени ко-
личини на радионуклиди во металите, градежните ма-
теријали, вештачките ѓубриња, пепел од термоелектра-
ните и отпадниот материјал од рудници и топилници. 
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Член 9 
 Со цел намалување на потенцијалната изложеност 

на населението од напуштени извори на јонизирачки 
зрачења, се врши мерење на брзината на доза на сите 
објекти/локации каде постои значителна веројатност за 
појавување на опасен извор кој не е под контрола сог-
ласно Правилникот за категоризација на радијациони и 
нуклеарни закани, како и на влез на отпаден метал на 
територијата на Република Македонија. 

 
Член 10 

За резултатите од мерењето на изложеноста на на-
селението се води евиденција.  

Врз основа на податоците од евиденцијата од став 1 
на овој член се изготвува извештај кој се доставува до 
Дирекцијата за радијациона сигурност. 

 
Член 11 

Извештајот од член 10 став 2 на овој правилник во 
врска со мониторинг на работната средина ги содржи 
податоците утврдени со Правилникот за начинот и ме-
рењето на изложеноста на професионално изложени 
лица, водење на евиденција и поднесување на изве-
штаи вклучувајќи ја проценетата доза за поединец на 
население. 

 
Член 12 

Извештајот од член 10 став 2 на овој  правилник во 
врска со мониторинг на животната средина, мерење на 
изложеност на радон и на јонизирачко зрачење кое по-
текнува од градежните материјали ги содржи следниве 
податоци: 

1. назив и седиште на овластениот стручен технич-
ки сервис кој го врши мониторингот на животната сре-
дина; 

2. датум на земање на мострите односно спроведу-
вање на мерењата; 

3. мостра и место, фреквенција и начин  за земање 
на мострата; 

4. мерно место, каде е соодветно;  
5. начин на испитување на мострите; 
6. добиени резултати и грешка; 
7. методологија за проценка на доза на население; 
8. проценета доза и 
9. забелешка. 
 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да се применува Правилникот за местата, 
методите и роковите за испитување на контаминација 
со радиоактивнии материи („Службен лист на СФРЈ“  
бр. 40/86). 

 
Член 14 

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

 
      Бр. 01-1057/3   
7 септември 2010 година             Директор,  
          Скопје                            д-р Нузи Шахин, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

2525. 
Комисијата за заштита на конкуренцијата, врз осно-

ва на член 15 и член 26 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен Весник на Република Македо-
нија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07) постапувајќи во постап-
ката поведена по барање на  ДООЕЛ ,,МИРЕН СОН,, 
застапувано од Денис Шибаковски директор против 
Јавното претпријатие  за комунална дејност  ОХРИД-
СКИ КОМУНАЛЕЦ Охрид застапувано од Сашо Алче 
ВД Директор за утврдување на злоупотреба на доми-
нантна позиција на пазарот на одржување на гробови, 
гробишта и давање на погребални услуги на територи-
јата на општина Охрид, на седницата одржана на ден 
19.07.2010 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека Јавното претпријатие за кому-

нална дејност  ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ Охрид со 
седиште на ул. „Комплекс Расадник“ бб Охрид, како 
единствено претпријатие кое на територијата на оп-
штина Охрид ја врши комуналната дејност од јавен ин-
терес - одржување на гробови, гробишта и давање на 
погребални услуги, согласно член 13 став (1) точка 1) 
од Законот за заштита на конкуренцијата има доми-
нантна позиција на овој пазар. 

2. Се утврдува дека Јавното претпријатие  за кому-
нална дејност  ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ Охрид ја 
злоупотребува својата доминантна позиција од точка 1 
на ова решение во смисла на одредбата член 14 став (2) 
точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата, на 
начин што наплатува надомест за наменско осигурува-
ње и ги обврзува граѓаните кои плаќаат наменско оси-
гурување од 40,оо денари да мораат да подигнуваат по-
гребална опрема од ЈП „Охридски Комуналец“ со што 
ги ограничува пазарите на штета на потрошувачите. 

3. Времетраењето на злоупотребата од точка 2) од 
ова Решение е од 29.09.2009 година  до денот на доне-
сување на ова решение. 

4. Му се забранува на Јавното претпријатие  за ко-
мунална дејност  ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ Охрид 
натамошна наплата на  надомест за наменско осигуру-
вање. 

5. Непостапувањето по точка 4) и од диспозитивот 
на ова Решение претставува прекршок согласно член 
47 став (1) точка 3) од Законот за заштита на конкурен-
цијата. 

 
           Бр.  08-4 
19 јули 2010 година                Претседател,  
         Скопје                          Чедомир Kраљевски, с.р. 

__________ 
2526. 

Врз основа на член 26 од Законот за заштита на 
конкуренцијата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07), a постапувајќи по из-
вестувањето за концентрација помеѓу Дуропак Актиен-
геселшафт Виена, Австрија и Белишче Д.Д Хрватска  
Белишче, Хрватска,а поднесено од Дуропак Актиенге-
селшафт преку овластените застапници адвокат Емили-
ја Апостолска и адвокат Игор Александровски од 
Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
седница одржана на ден 06.07.2010 година, го донесе 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Дуро-

пак Актиенгеселшафт (Duropack Aktiengesellschaft) со 
регистрирано седиште на Брунерштрасе (Brunnerstra-
sse) 75, A-1230 Виена, Австрија и Белишче Д.Д Хрват-
ска (Belišće d.d. Hrvatska) со регистрирано седиште на  
Трг Анте Старчевиќа (Trg Ante Starcevića) 1, 31551 Бе-
лишче, Хрватска, по основ на јавна понуда за превзе-
мање,  иако потпаѓа под одредбите од Законот за за-
штита на конкуренцијата, нема да има за последица 
значително спречување, ограничување или нарушува-
ње на ефективната конкуренција на пазарот или на не-
гов суштински дел, особено како резултат на создава-
ње или зајакнување на доминантната позиција на учес-
ниците и е во согласност со одредбите на Законот за за-
штита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-
3095, уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и 
програма 72231300. 

 
        Бр.  08-9 
6 јули 2010 година                    Претседател,  
          Скопје                           Чедомир Kраљевски, с.р. 

__________ 
2527. 

Врз основа на член 26 од Законот за заштита на 
конкуренцијата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07) постапувајќи по изве-
стувањето за концентрација поднесено од Друштво за 
услуги ДХТЦМ ДООЕЛ Скопје, преку Адвокатско 
Друштво Кнезовиќ и соработници Скопје, Комисијата 
за заштита на конкуренцијата на седница одржана на 
ден 06.07.2010 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу прет-

пријатијата Друштво за услуги ДХТЦМ ДООЕЛ Скоп-
је, со седиште на ул. „Дане Крапчев“ бр. 29 Скопје и 
Друштво за промет и услуги М-ГАМИНГ ДОО Скопје, 
со седиште на ул. „Социјалистичка Зора“ бр. 78 Скопје, 
по основ на стекнување на удел од 100% од основната 
главнина на Друштво за промет и услуги М-ГАМИНГ 
ДОО Скопје од страна на Друштво за услуги ДХТЦМ 
ДООЕЛ Скопје, не потпаѓа под одредбите од Законот 
за заштита на конкуренцијата.  

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за ре-
шението во износ од 5.000,оо ден., по тарифен број 28-
а од Законот за административни такси („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 
13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот 
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на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-
на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300 и при подигнување на решението да достави 
доказ за извршена уплата на административните такси.  

 
        Бр.  08-16 
6 јули 2010 година                    Претседател,  
          Скопје                           Чедомир Kраљевски, с.р. 

__________ 
2528. 

Врз основа на член 26 од Законот за заштита на  
конкуренцијата (Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07) а постапувајќи по из-
вестувањето за концентрација поднесено од 
CIRCUITLAND DEVELOPMENTS LTD, преку полно-
мошник - Адвокатско друштво Поленак, Комисијата за 
заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 
06.07.2010 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу 

CIRCUITLAND DEVELOPMENTS LTD, со седиште на 
Krinon 16, PC 3110, Лимасол, Република Кипар и 
Друштво за производство, трговија и услуги МЕТАЛ 
ИНВЕСТ ЕФТ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Ма-
јаковски” бр. 3/М2, 1000 Скопје, Република Македони-
ја, по основ на стекнување на удел кој претставува 90% 
од основната главнина во Друштвото за производство, 
трговија и услуги МЕТАЛ ИНВЕСТ ЕФТ ДООЕЛ 
Скопје од страна на CIRCUITLAND DEVELOPMENTS 
LTD, иако потпаѓа под одредбите од Законот за зашти-
та на конкуренцијата, нема да има за последица значи-
телно спречување, ограничување или нарушување на 
ефективната конкуренција на пазарот или на негов су-
штински дел, особено како резултат на создавање или 
зајакнување на доминантната позиција на учесниците и 
е во согласност со одредбите на Законот. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од  6.000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на РМ“ бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 
24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Ре-
публика Македонија бр. 100000000063095, уплатна 
сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300 и при подигнување на решението да достави 
доказ за извршена уплата на административните такси. 

 
        Бр.  08-17 
6 јули 2010 година                    Претседател,  
         Скопје                           Чедомир Kраљевски, с.р. 

__________ 
2529. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-
ва на член 20 став (1) точка 2) и член 26 од Законот за 
заштита на конкуренцијата „“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07, постапу-
вајќи по известувањето за концентрација поднесено од 
Аустриан Гаминг Индустриес ГмбХ (Austrian Gaming 
industries GmbH), со седиште на Винер штр. 158 2352 
Гумполдскирхен, Австрија, преку полномошник Адво-
катско Друштво КНЕЗОВОЌ И СОРАБОТНИЦИ со 
адреса на Ул. Вељко Влаховиќ бр. 4-2/3, 1000 Скопје, 
Република Македонија, Комисијата за заштита на кон-
куренцијата на седница одржана на ден 19.07.2010 го-
дина, го донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Ау-

стриан Гаминг Индустриес ГмбХ (Austrian Gaming 
industries GmbH), со седиште на Винер штр. 158 2352 
Гумполдскирхен, Австрија и Друштвото за туризам, 
угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДОО Скопје, со 
седиште на Бул. 3-та Македонска Бригада бр. Бб 3-ти 
кат Скопје, по основ на стекнување на удел во висина 
од 100% од страна на Аустриан Гаминг Индустриес 
ГмбХ во основниот капитал на МАСТЕРБЕТ ДОО 
Скопје, иако потпаѓа под одредбите од Законот за за-
штита на конкуренцијата, нема да има за последица 
значително спречување, ограничување или нарушува-
ње на ефективната конкуренција на пазарот или на не-
гов суштински дел, особено како резултат на создава-
ње или зајакнување на доминантната позиција на учес-
ниците и е во согласност со одредбите на Законот.  

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за 
решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 
28-а од Законот за административни такси („Службен 
Весник на РМ“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 
19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Републи-
ка Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 
840…03161, приходна шифра и програма 72231300.       

 
        Бр.  08-18 
19 јули 2010 година                Претседател,  
          Скопје                            Чедомир Kраљевски, с.р. 

__________ 
2530. 

Врз основа на член 26 од Законот за заштита на 
конкуренцијата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07) постапувајќи по изве-
стувањето за концентрација помеѓу Харис Корпорација 
(Harris Corporation) и КапРок Холдингс, Инк. (CapRock 
Holdings, Inc.), поднесено од Харис Корпорација 
(Harris Corporation), застапуванo од Адвокат Марија 
Филиповска од Скопје и Адвокат Леонид Ристев од Би-
тола, Комисијата за заштита на конкуренцијата на сед-
ница одржана на ден 30.07.2010 година, го донесе след-
ното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Харис 

Корпорација (Harris Corporation), со регистрирано се-
диште на адреса 1025 В. НАСА Булевар, Мелбурн, ФЛ 
32919, САД и КапРок Холдингс, Инк (CapRock 
Holdings, Inc), со регистрирано седиште на адреса 4400 
С. Сем Хјустон Парквеј Е., Хјустон, ТХ 77048, САД, 
преку стекнување на контрола од страна на Харис Кор-
порација (Harris Corporation) врз КапРок Холдингс, 
Инк. (CapRock Holdings, Inc), иако потпаѓа под одред-
бите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да 
има за последица значително спречување, ограничува-
ње или нарушување на ефективната конкуренција на 
пазарот или на негов суштински дел, особено како ре-
зултат на создавање или зајакнување на доминантната 
позиција на учесниците и е во согласност со одредбите 
на Законот за заштита на конкуренцијата.  
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2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од 6 000,оо ден. и за 
решението во износ од 30 000,оо ден., по тарифен број 
28-а од Законот за административни такси („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 17/93, 20/96, 
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Бу-
џетот на Република Македонија бр. 100000000063095, 
уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програ-
ма 72231300. 

 
        Бр.  08-19 
30 јули 2010 година                Претседател,  
         Скопје                            Чедомир Kраљевски, с.р. 

__________ 
2531. 

Врз основа на член 26 од Законот за заштита на 
конкуренцијата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07) постапувајќи по изве-
стувањето за концентрација помеѓу Република Австри-
ја (Федерална Држава) и Хипо-Алпе-Адриа-Банк Ин-
тернатионал АГ, Република Австрија поднесено од Ре-
публика Австрија (Федерална Држава), застапувана од 
Финансиски прокурист, преку Адвокат Ана Миноска 
од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
седница одржана на ден 30.07.2010 година, го донесе 
следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Репуб-

лика Австрија (Федерална Држава) со седиште Феде-
рално Министерство за финансии, Хинтере Золлам-
страссе 2б, А-1030 Виена, Република Австрија и Хипо-
Алпе-Адриа-Банк Интернатионал АГ, со седиште на 
Алпен-Адриа-Платз 1, 9020 Клагенфурт, Република 
Австрија по основ на превземање на сите акции во Хи-
по-Алпе-Адриа-Банк Интернатионал АГ од страна на 
Република Австрија (Федерална Држава), иако потпаѓа 
под одредбите од Законот за заштита на конкуренција-
та, нема да има за последица значително спречување, 
ограничување или нарушување на ефективната конку-
ренција на пазарот или на негов суштински дел, особе-
но како резултат на создавање или зајакнување на до-
минантната позиција на учесниците и е во согласност 
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата.  

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од 6 000,оо ден. и за 
решението во износ од 30 000,оо ден., по тарифен број 
28-а од Законот за административни такси („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 
13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот 
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-
на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300. 

 
        Бр.  08-20 
30 јули 2010 година             Претседател,  
         Скопје                          Чедомир Kраљевски, с.р. 

2532. 
Врз основа на член 26 од Законот за заштита на 

конкуренцијата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07), a постапувајќи по из-
вестувањето за концентрација помеѓу Атлантик На-
ложбе Д.о.о. Љубљана, Република Словенија и Дрога 
Колинска, живилска индустрија д.д. Љубљана, Репуб-
лика Словенија а поднесено преку овластените застап-
ници Адвокатско друштво Поленак ,Ул. “Орце Нико-
лов” бр. 98, 1000 Скопје, Комисијата за заштита на 
конкуренцијата на седница одржана на ден 30.08.2010 
година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу помеѓу 

Атлантик Наложбе Д.о.о. (ATLANTIC NALOŽBE 
d.o.o.)  со регистрирано седиште на Копарска улица 98, 
Љубљана, Република Словенија и Дрога Колинска, жи-
вилска индустрија д.д. (DROGA KOLINSKA, ZIVIL-
SKA INDUSTRIJA, D.D.) со регистрирано седиште на  
Колинска улица 1, 1544 Љубљана, Република Словени-
ја, по основ на купопродажба на акции,  иако потпаѓа 
под одредбите од Законот за заштита на конкуренција-
та, нема да има за последица значително спречување, 
ограничување или нарушување на ефективната конку-
ренција на пазарот или на негов суштински дел, особе-
но како резултат на создавање или зајакнување на до-
минантната позиција на учесниците и е во согласност 
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-
3095, уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и 
програма 72231300. 

 
           Бр.  08-21 
30 август 2010 година              Претседател,  
            Скопје                     Чедомир Kраљевски, с.р. 

__________ 
2533. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-
ва на член 10 и член 26 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен Весник на Република Македо-
нија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07), постапувајќи во постап-
ката поведена по службена должност против Авто Мо-
то Сојуз на Македонија застапуван од генерален секре-
тар Димитар Миновски, Скопје, Сојуз на возачи на Ма-
кедонија, застапуван од в.д. секретар Снежана Бошев-
ска и Автосообраќаен училишен центар ,„Боро Петру-
шевски“  на град Скопје  застапуван од директор Игнат 
Доневски заради утврдување на постоење на забранет 
договор, одлука на здружение на претпријатија и/или 
договорена практика чија цел е спречување, ограничу-
вање или нарушување на конкуренцијата на пазарот за 
обезбедување на услугата технички преглед на мотор-
ни и приклучни возила на територијата на Република 
Македонија, на седницата одржана на ден 19.07.2010 
година, го донесе следното  
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека  
Авто Мото Сојуз на Македонија, Скопје ул. „Иво 

Рибар Лола“ бр.51, Скопје, Сојуз на возачи на Македо-
нија, бул. „Св. Климент Охридски“ бр.58-б, Скопје и 
Автосообраќаен училишен центар „Боро Петрушев-
ски“  на град Скопје, бул. „Александар Македонски“  
бр.3/26-б Скопје, учествувале во забранет договор 
и/или договорена практика на начин што одлуките и 
ценовницитекои ги донели и во кои се утврдени цените 
за технички преглед на моторни и приклучни возила 
претходно меѓусебно ги усогласиле со што  директно 
ги фиксирале продажните цени за услугата технички 
преглед на моторни и приклучни возила на територија-
та на Република Македонија, а со цел спречување, 
ограничување или нарушување на конкуренцијата на 
пазарот за обезбедување на услугата - технички прег-
лед на моторни и приклучни возила на територијата на 
Република Македонија, со што сториле повреда од 
член 7 став (1) точка 1) од Законот за заштита на кон-
куренцијата,   

2. Времетраење на повредата од точка 1: 
- Авто Мото Сојуз на Македонија, Скопје учеству-

вал во повредата од точка 1) во периодот од  од 
01.08.2005 година  до 12.05.2009 година;  

- Сојуз на возачи на Македонија, Скопје учествувал 
во повредата од точка 1) во периодот од  од 01.08.2005 
година  до 12.05.2009 година и 

- Автосообраќаен училишен центар „Боро Петру-
шевски“  на град Скопје Скопје учествувал во повреда-
та од точка 1) во периодот од  од 01.08.2005 година   до 
02.12.2008 година. 

 
        Бр.  08-95/9 
19 јули 2010 година              Претседател,  
           Скопје                          Чедомир Kраљевски, с.р. 

__________ 
2534. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-
ва на член 10 и член 26 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен Весник на Република Македо-
нија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07), постапувајќи во постап-
ката поведена по службена должност против Авто Мо-
то Сојуз на Македонија застапуван од генерален секре-
тар Димитар Миновски, Скопје, Трговско друштво  
АМСМ УСЛУГИ СТАНИЦА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГ-
ЛЕД  ДОО-Скопје застапувано од управител Благоја 
Спировски, Авто мото друштво „Брегалница“ Берово 
застапувано од секретар Бранко Чамински, Авто мото 
друштво „Ѓорѓи Наумов“ Битола застапувано од секре-
тар Јонче Лајмановски, Авто мото друштво „Виница“  
Виница застапувано од секретар Елизабета Спасовска, 
Авто мото друштво „Дичо Панов“ Гевгелија застапува-
но од секретар Виктор Гавровски, Авто мото друштво 
„Гостивар“ Гостивар застапувано од секретар Симоски 
Љубомир, Авто мото друштво „Страшо Пинџур“ Кава-
дарци застапувано од секретар Димитар Пендев, Авто 
мото друштво „Кичево“ Кичево застапувано од секре-
тар Тони Петрески, Авто мото друштво „Лопен“ Коча-
ни застапувано од секретар Зоран Алексиев, Авто мото 
друштво „Киро Бурназ“ Куманово застапувано од се-

кретар Златановски Зоран, Авто мото друштво 
„Охрид“ Охрид застапувано од секретар Љубомир Сто-
јаноски, Авто мото друштво „Прилепец“ Прилеп заста-
пувано од секретар Кирил Наумоски, Авто мото друш-
тво „Пробиштип“ Пробиштип застапувано од секретар 
Орце Герасимов, Авто мото друштво „Струга“ Струга 
застапувано од секретар Слободан Петроски, Авто мо-
то друштво „Стрела“ Струмица застапувано од секретар 
Воислав Ристовски, Авто мото друштво „Тетово“ Тето-
во застапувано од секретар Крстовски Мирослав, Авто 
мото друштво „Штип“ Штип застапувано од секретар 
Ротожарски Роберто, заради утврдување на постоење на 
забранет договор и/или договорена практика чија цел е 
спречување, ограничување или нарушување на конку-
ренцијата на пазарот за обезбедување на услугата тех-
нички преглед на моторни и приклучни возила на 
територијата на Република Македонија, на седницата 
одржана на ден 19.07.2010 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1.Се утврдува дека  
- Авто Мото Сојуз на Македонија (АМСМ), Скопје 

ул. „Иво Рибар Лола“ бр.51, Скопје,  
- Авто Мото Друштво  „Брегалница“ Берово, ул. 

„Маршал Тито“ бр. 4, Берово,  
- Авто мото друштво „Ѓорѓи Наумов“  Битола, ул. 

„Арон Ароести“ бб, Битола, 
- Авто мото друштво „Виница“  Виница, ул. „Илин-

денска“ бб, Виница,  
- Авто мото друштво „Дичо Панов“ Гевгелија, ул. 

„Маршал Тито“ бр. 2, Гевгелија, 
- Авто мото друштво „Гостивар“ Гостивар, ул. 

„Илинденска“ бб, Гостивар,  
- Авто мото друштво „Страшо Пинџур“ Кавадарци, 

ул. „29-ти Ноември“ бр.36, Кавадарци,  
- Авто мото друштво „Кичево“  Кичево, „Магистра-

лен пат“ бб, Кичево, 
- Авто мото друштво „,Лопен“ Кочани, ул. „29-ти 

Ноември“ бр.109, Кочани,  
- Авто мото друштво „Охрид“ Охрид, ул. „Лазо Тр-

поски“ бб Охрид,  
- Авто мото друштво „Прилепец“ Прилеп ул. „Мо-

ша Пијаде“ бр. 230, Прилеп,  
- Авто мото друштво „Пробиштип“ Пробиштип ул. 

„Миро Барага“ бр. 1, Пробиштип, 
- Авто мото друштво „Струга“ Струга, ул. „Проле-

терски Бригади“ бр.68, Струга,  
- Авто мото друштво „Стрела“ Струмица, ул. „Ле-

нинова“ бр. 94, Струмица, 
- Авто мото друштво „Тетово“ Тетово, ул. „Видое 

Смилевски Бато“ бб, Тетово и  
- Авто мото друштво „Штип“ Штип, ул. „Сутјеска“ 

бб, Штип, учествувале во забранет договор и/или дого-
ворена практика на начин што Авто Мото Сојуз на Ма-
кедонија, Скопје доставувал одлуки и ценовници за це-
ната на услугата технички преглед на моторни и прик-
лучни возила до сите Авто Мото Друштва, кои одлуки 
и ценовници горенаведените Авто Мото Друштва ги 
применувале директно или индиректно, преку носење 
на сопствени одлуки и ценовници со цени исти со оние 
утврдени од Авто Мото Сојуз на Македонија, со што 
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директно ги фиксирале продажните цени за услугата 
технички преглед на моторни и приклучни возила на 
територијата на Република Македонија, а со цел спре-
чување, ограничување или нарушување на конкуренци-
јата на пазарот за обезбедување на услугата - технички 
преглед на моторни и приклучни возила на територија-
та на Република Македонија,  со што сториле повреда 
од член 7 став (1) точка 1) од Законот за заштита на 
конкуренцијата. 

 
2. Времетраење на повредата од точка 1.: 
- Авто Мото Сојуз на Македонија, Скопје учеству-

вало во повредата од точка 1) во периодот од  
26.07.2005 година  до денот на донесување на ова ре-
шение; 

- Авто Мото Друштво „Брегалница“ Берово  – учес-
твувало во повредата од точка 1) во периодот од  
15.08.2005 година до денот на  донесување на ова ре-
шение; 

- Авто Мото Друштво „Ѓорѓи Наумов“  Битола 
учествувало во повредата од точка 1) во периодот од  
01.08.2005 година до денот на донесување на ова реше-
ние; 

- Авто Мото Друштво „Виница“  Виница, учеству-
вало во повредата од точка 1) во периодот од 
01.08.2005 година до денот на донесување на ова реше-
ние; 

- Авто Мото Друштво „Дичо Панов“ Гевгелија, 
учествувало во повредата од точка 1) во периодот од 
01.08.2005 година до денот на донесување на ова реше-
ние; 

- Авто Мото Друштво „Гостивар“ Гостивар учес-
твувало во повредата од точка 1) во периодот од 
03.01.2007 година до денот на донесување на ова реше-
ние;  

- Авто Мото Друштво  „Страшо Пинџур“ Кавадар-
ци, учествувало во повредата од точка 1) во периодот 
од 01.08.2005 година до денот на донесување на ова ре-
шение; 

- Авто Мото Друштво  „Кичево“ Кичево, учествува-
ло во повредата од точка 1) во периодот од 01.08.2005 
година до денот на донесување на ова решение;  

- Авто Мото Друштво „Лопен“ Кочани, учествува-
ло во повредата од точка 1) во периодот од 28.07.2006 
до денот на донесување на ова решение; 

- Авто Мото Друштво „Охрид“ Охрид, учествувало 
во повредата од точка 1) во периодот од 01.08.2005 го-
дина  до денот на донесување на ова решение; 

- Авто Мото Друштво „Прилепец“ Прилеп учеству-
вало во повредата од точка 1) во периодот од 
01.08.2005 година до 09.02.2009 година ; 

-Авто Мото Друштво  ,,Пробиштип,, Пробиштип 
учествувало во повредата од точка 1) во периодот од 
01.08.2005 до денот на донесување на ова решение; 

- Авто Мото Друштво „Струга“ Струга, учествува-
ло во повредата од точка 1) во периодот од 01.08.2005 
до денот на донесување на ова решение; 

- Авто Мото Друштво „Стрела“ Струмица, учеству-
вало во повредата од точка 1) во периодот од 
01.08.2005 година до денот на донесување на ова реше-
ние; 

- Авто Мото Друштво „Тетово“ Тетово, учествува-
ло во повредата од точка 1) во периодот од 28.07.2005 
до денот на донесување на ова решение; 

- Авто Мото Друштво „Штип“ Штип, учествувало 
во повредата од точка 1) во периодот од 26.07.2005 до 
денот на донесување на ова решение. 

3. Се забранува Авто Мото Сојуз на Македонија да 
доставува одлуки и ценовници за утврдена цена на тех-
нички преглед на моторни и приклучни возила до Авто 
Мото Друштвата, како и донесување на било кој акт 
или практикување на било какво однесување кои маат 
исти или слични цели или последици како оние опиша-
ни во точка 1 од ова решение. 

4. Се забранува Авто мото друштво „Брегалница“ 
Берово, Авто мото друштво „Ѓорѓи Наумов“  Битола, 
Авто мото друштво „Виница“  Виница, Авто мото 
друштво „Дичо Панов“ Гевгелија, Авто мото друштво 
„Гостивар“ Гостивар, Авто мото друштво „Страшо 
Пинџур“ Кавадарци, Авто мото друштво „Кичево“  Ки-
чево, Авто мото друштво „Лопен“ Кочани, Авто мото 
друштво „Охрид“ Охрид,  Авто мото друштво „Проби-
штип“ Пробиштип, Авто мото друштво „Струга“ Стру-
га, Авто мото друштво „Стрела“ Струмица, Авто мото 
друштво „Тетово“ Тетово, Авто мото друштво „Штип“ 
Штип натамошна примена на забранетите одлуки и це-
новници со кои се утврдува цената на услугата технич-
ки преглед на моторни и приклучни возила. 

5. Се наложува на  Авто мото друштво „Брегални-
ца“ Берово, Авто мото друштво „Ѓорѓи Наумов“  Бито-
ла, Авто мото друштво „Виница“  Виница, Авто мото 
друштво „Дичо Панов“ Гевгелија, Авто мото друштво 
„Гостивар“ Гостивар, Авто мото друштво „Страшо 
Пинџур“ Кавадарци, Авто мото друштво „Кичево“  Ки-
чево, Авто мото друштво „Лопен“ Кочани, Авто мото 
друштво „Охрид“ Охрид,  Авто мото друштво „Проби-
штип“ Пробиштип, Авто мото друштво „Струга“ Стру-
га, Авто мото друштво „Стрела“ Струмица, Авто мото 
друштво „Тетово“ Тетово, Авто мото друштво „Штип“ 
Штип, самостојно  да утврдат цени за вршење на тех-
нички преглед на моторните и приклучни возила, врз 
основа на трошковен принцип, во рок од 30 дена од де-
нот на доставување на ова решение и истите да ги до-
стават до Комисијата за заштита на конкуренцијата во 
рок од 8 дена од денот на нивното утврдување. 

6. Непостапувањето по ова решение претставува 
прекршок согласно член 47 став (1) точка 3) од Законот 
за заштита на конкуренцијата. 

7. Во постапката поведена по службена должност 
против Авто Мото Друштво „Киро Бурназ“ Куманово 
ул. „III-та Македонска Ударна Бригада“ бб, Куманово 
заради утврдување на постоење на забранет договор 
и/или договорена практика чија цел е спречување, 
ограничување или нарушување на конкуренцијата на 
пазарот за обезбедување на услугата технички преглед 
на моторни и приклучни возила на територијата на Ре-
публика Македонија, Комисијата за заштита на конку-
ренцијата утврди дека истото не учествувало во забра-
нет договор и/или договорена практика при вршење на 
услугата технички преглед на моторни и приклучни во-
зила, односно применувало различни цени за услугата 
технички преглед на моторни и приклучни возила од 
оние кои ги применувале Авто Мото Сојуз на Македо-
нија Скопје и другите Авто Мото Друштва. 
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8. Во постапката поведена по службена должност 
против Трговско друштво  АМСМ УСЛУГИ СТАНИ-
ЦА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД  ДОО-Скопје ул. „Ми-
трополит Теодосиј Гологанов“ бр.51, Скопје заради 
утврдување на постоење на забранет договор и/или до-
говорена практика чија цел е спречување, ограничува-
ње или нарушување на конкуренцијата на пазарот за 
обезбедување на услугата технички преглед на мотор-
ни и приклучни возила на територијата на Република 
Македонија, Комисијата за заштита на конкуренцијата 
утврди дека истото не учествувало во забранет договор 
и/или договорена практика при вршење на услугата 
технички преглед на моторни и приклучни возила би-
дејќи истото  е зависно друштво на Авто Мото Сојуз на 
Македонија Скопје и претставува една економска це-
лина со  Авто Мото Сојуз на Македонија и како такво 
имало право цените за технички преглед кои тоа ги но-
село да бидат идентични, односно да претставуваат по-
тврда на цените кои Авто Мото Сојуз на Македонија 
Скопје претходно ги имал утврдено  во Ценовникот за 
технички преглед на моторни и приклучни возила  на 
АМСМ Скопје бр. 03-4135/1 од 11.07.2006 година. 

        
      Бр.  08-195/25 
19 јули 2010 година                  Претседател,  
          Скопје                          Чедомир Kраљевски, с.р. 

__________ 
2535. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата, преку 
Комисијата за прекршочни работи во состав Розана 
Ванковска, Александра Хаџи-Кочкова Вељаноска и Ва-
лентина Николова, во постапката поведена по службе-
на должност против “БУТЕЛ” А.Д. за погребни и при-
дружни активности – Скопје, со седиште во Скопје, Ре-
публика Македонија на ул. „Бутелска“ бб, застапувано 
од Ѓорѓе Матевски, адвокат од Скопје, за сторен прекр-
шок од  член 48 став (1) точка 2) од Законот за заштита 
на конкуренција („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 04/05; 70/06 и 22/07) – доставување неце-
лосни податоци во смисла на член 35 од Законот за за-
штита на конкуренцијата и против Д. Г., одговорното 
лице на “БУТЕЛ” А.Д. за погребни и придружни актив-
ности- Скопје, за сторен прекршок од  член 48 став (3) 
а во врска со став (1) точка 2) од истиот член од Зако-
нот за заштита на конкуренција – доставување неце-
лосни податоци во смисла на член 35 од Законот за за-
штита на конкуренцијата, на седницата одржана на ден 
06.07.2010 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. “БУТЕЛ” А.Д. за погребни и придружни актив-

ности - Скопје, со седиште во Скопје, Република Маке-
донија на ул. Бутелска бб, жиро сметка XXX* , единс-
твен даночен број XXX и депонент XXX, со одговорно 
лице Д. Г. (ЕМБГ:XXX, место на живеење: XXX, др-

                            
* Податоците се службена тајна 

жавјанство на Република Македонија) на ден 
22.08.2006 година со допис бр. 03-1567 доставило не-
целосни податоци побарани со Заклучок за поведување 
на постапка бр. 07-207/2 од 07.07.2006 година, а кои 
податоци биле потребни за утврдување на евентуална 
злоупотреба на доминатната позиција на пазарот при 
вршењето на погребни и придружни активности, со 
што сторило прекршок од  член 48 став (1) точка 2) од 
Законот за заштита на конкуренција – доставување не-
целосни податоци во смисла на член 35 од Законот за 
заштита на конкуренцијата, за што му се изрекува гло-
ба во висина од 62.000,00 денари што претставува XXX 
% од вредноста на вкупниот годишен приход на прет-
пријатието, остварен во деловната 2005 година, како 
година што претходи на годината во која е сторен пре-
кршокот, која сторителот на прекршокот е должен да ја 
плати во рок од 30 дена од денот на доставувањето на 
ова решение на следната уплатна сметка: 84018205187 
други парични казни со приходна шифра 722129 и про-
грама 00. Неплатената глоба или ненавремено платена-
та глоба, ќе се наплати по присилен пат. 

2.  Д.Г., одговорно лице на “БУТЕЛ” А.Д. за по-
гребни и придружни активности, Скопје, со ЕМБГ: 
XXX, место на живеење: XXX, државјанство на Репуб-
лика Македонија, како одговорно лице во “БУТЕЛ” 
А.Д. за погребни и придружни активности - Скопје на 
ден 22.08.2006 година со допис бр. 03-1567 доставил 
нецелосни податоци побарани со Заклучок за поведу-
вање на постапка бр. 07-207/2 од 07.07.2006 година, по-
требни за утврдување на евентуална злоупотреба на до-
минатната позиција на пазарот при вршењето на по-
гребни и придружни активности со што сторил прекр-
шок од  член 48 став (3) а во врска со став (1) точка 2) 
од истиот член од Законот за заштита на конкуренција 
– доставување нецелосни податоци во смисла на член 
35 од Законот за заштита на конкуренцијата, за што му 
се изрекува глоба во износ од 12.400,00 денари,  која 
сторителот на прекршокот е должен да ја плати во рок 
од 30 дена од денот на доставувањето на ова решение 
на следната уплатна сметка: 84018205187 други парич-
ни казни со приходна шифра 722129 и програма 00. 
Неплатената глоба или ненавремено платената глоба, 
ќе се наплати по присилен пат. 

3. Приговорот на “БУТЕЛ” А.Д. за погребни и при-
дружни активности - Скопје изјавен преку полномош-
ник Ѓорѓе Матевски, адвокат од Скопје за ненадлеж-
ност на Комисијата за заштита на конкуренцијата се 
одбива како неоснован. 

4. Приговорот на “БУТЕЛ” А.Д. за погребни и при-
дружни активности - Скопје изјавен преку полномош-
ник Ѓорѓе Матевски, адвокат од Скопје за застареност 
на постапката се одбива како неоснован. 
 
   Бр.  09-210/5 
6 јули 2010 година                     Претседател,  
          Скопје                           Чедомир Kраљевски, с.р. 
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УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 
2536. 

Врз основа на член 10 точка 4, а во врска со член 81 
став 2 од Законот за ветеринарно здравство („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 113/2007), дире-
кторот на Управата за ветеринарство донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА НА ЕКВИДИ, СЕМЕ, ЈАЈЦЕ КЛЕТКИ И ЕМБ-
РИОНИ ОД ЕКВИДИ, КРВНИ ПРОИЗВОДИ ДОБИ-
ЕНИ ОД ЕКВИДИ ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА 
ВНЕСУВАЊЕ НА БОЛЕСТА ИНФЕКТИВНА АНЕ-
МИЈА  КАЈ  КОЊИ ОД РЕПУБЛИКА  РОМАНИЈА  

 
1. Заради спречување на внесување во Република 

Македонија на болеста инфективна анемија кај коњи 
(понатаму во текстот ИАК), се забранува увоз на след-
ниве пратки по потекло од Република Романија: 

1.1. еквиди од целата територија на Република Ро-
манија; 

1.2. семе од еквиди; 
1.3. јајце клетки и ембриони од еквиди; и 
1.4. крвни производи добиени од еквиди. 
2. Забраната од точка 1 потточка 1.1 на ова решение 

не се однесува на еквиди од одгледувалишта вон Ре-
публика Романија кои:  

2.1. транзитираат низ Република Романија по глав-
ните патишта и автопати; или 

2.2. се транспортираат низ Република Романија ди-
ректно и без прекини на нивниот пат кон кланица за 
директно колење и се придружени со ветеринарно-
здравствен сертификат кој најмалку потврдува дека:  

а)  пред испорака пратките биле прегледани и не 
покажале клинички знаци на болест, 

б) не се наменети за колење согласно национална 
програма за искоренување на заразни или инфективни 
болести, 

в) не биле во контакт со еквиди кои боледуваат од 
заразно или инфективно заболување во последните 15 
дена пред издавање на ветеринарно-здравствениот сер-
тификат, и 

г) не доаѓаат од одгледувалиште кое било предмет 
на забрана заради здравствени причини предизвикани 
од ИАК, каде:  

- дел од животните присутни на одгледувалиштето, 
од видот приемчив на ИАК биле заклани и забраната за 
болеста траела најмалку до датумот на кој инфицира-
ните животни биле заклани, а останатите животни има-
ле негативна реакција на Когинсов тест спроведен на 
мостри крв земени два пати во временско растојание од 
три месеци, или 

- сите животни присутни на одгледувалиштето, од 
видот приемчив на ИАК биле заклани или убиени и за-
браната траела 30 дена, почнувајќи од денот на кој по 
уништувањето на животните, дезинфекцијата на про-
сториите била успешно спроведена. 

3. По исклучок од точка 1 потточка 1.1 на ова реше-
ние, може да се дозволи увоз на пратка со еквиди до-
колку: 

3.1. целата пратка со еквиди била: 
- изолирана под службен надзор на одгледувалиште 

одобрено од надлежниот орган како слободно од инфе-
ктивна анемија кај коњи (одобрено одгледувалиште), и 

- чувана на минимално растојание од 200 метри од 
било кои други еквиди со понизок здравствен статус, во 
период од најмалку 90 дена пред датумот на испорака; 

3.2. сите еквиди кои се дел од пратката биле пред-
мет на тестирање со агар гел имунодифузија (АГИД те-
стирање) за откривање на ИАК со добиени негативни 
резултати на мостри крв земени два пати во временско 
растојание од 90 дена, при што втората мостра е земена 
во период од 10 дена пред датумот на испорака на пра-
тката од одобреното одгледувалиште; АГИД тестот ги 
исполнува критериумите пропишани во соодветното 
поглавје на Прирачникот за дијагностички тестови и 
вакцини кај копнени животни 2009 (Прирачник) на Ме-
ѓународната организација за здравствена заштита на 
животните (ОИЕ); 

3.3. превозникот води евиденција за направените 
договори со цел да потврди дека еквидите кои се дел 
од пратката се испратени од одобреното одгледували-
ште директно до местото на дестинација без да минат 
низ сточен пазар или собирен центар; 

3.4. во случај на пратка со регистрирани еквиди или 
еквиди за одгледување и приплод, сите останати екви-
ди присутни на одобреното одгледувалиште за време 
на периодот на изолација пропишан во потточка 3.1 
алинеја 1 од оваа точка, биле предмет на АГИД тести-
рање со добиени негативни резултати од земените мо-
стри крв, пред тие да се преместат од одгледувалиште-
то за време на периодот на изолација или во период од 
10 дена пред датумот на испорака на пратката од одо-
бреното одгледувалиште; 

3.5. сите еквиди кои се дел од пратката се обележа-
ни преку вградување на електронски транспондер и се 
идентификувани со документ за индивидуална иденти-
фикација на еквиди или пасош, кои го потврдуваат: 

- испишаниот број кога се чита вградениот еле-
ктронски транспондер, и 

- АГИД тестирањето согласно потточките 3.2 и 3.4 
од оваа точка и нивните резултати; 

3.6. е добиен задоволителен резултат од проверките 
на патниот дневник согласно член 36 став (1) точка 1) 
потточка а) и точка 4) од Законот за заштита и благосо-
стојба на животните; 

3.7. еквидите кои се дел од пратката се пропратени 
со целосно потполнет ветеринарно-здравствен серти-
фикат: 

3.7.1. во кој е наведено местото на дестинација и 
следните зборови: „еквиди испорачани во согласност 
со Решение за забрана на увоз во Република Македони-
ја на еквиди, семе, јајце клетки и ембриони од еквиди, 
крвни производи добиени од еквиди заради спречува-
ње на внесување на болеста инфективна анемија кај ко-
њи од Република Романија односно еквивалентната 
Одлука на Комисијата бр. 2010/346/ЕУ”; и 

3.7.2. кој во однос на ИАК, најмалку потврдува де-
ка еквидите:  

а) пред испорака биле прегледани и не покажале 
клинички знаци на болест, 

б) не се наменети за колење согласно национална 
програма за искоренување на заразни или инфективни 
болести, 

в) не биле во контакт со еквиди кои боледуваат од 
заразно или инфективно заболување во последните 15 
дена пред издавање на ветеринарно-здравствениот сер-
тификат, и 
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г) не доаѓаат од одгледувалиште кое било предмет 
на забрана заради здравствени причини предизвикани 
од ИАК, каде:  

- дел од животните присутни на одгледувалиштето, 
од видот приемчив на ИАК биле заклани и забраната за 
болеста траела најмалку до датумот на кој инфицира-
ните животни биле заклани, а останатите животни има-
ле негативна реакција на Когинсов тест спроведен на 
мостри крв земени два пати во временско растојание од 
три месеци, или 

- сите животни присутни на одгледувалиштето, од 
видот приемчив на ИАК биле заклани или убиени и за-
браната траела 30 дена, почнувајќи од денот на кој по 
уништувањето на животните, дезинфекцијата на про-
сториите била успешно спроведена. 

4. По исклучок на точка 1 потточка 1.2 од ова реше-
ние, се потврдува дека во текот на период од 90 дена 
по датумот на пристигнување на еквидите наведени во 
точка 3 потточка 3.2 од ова решение на одгледували-
штето на дестинација наведено во точка 11 потточка б) 
од ова решение, еквидите можат да бидат испорачани 
од тоа одгледувалиште до друга трета земја само до-
колку: 

4.1. подлегнале на АГИД тестирање со негативни 
резултати на мостра крв земена во текот на 10 дена 
пред датумот на испорака, и 

4.2. се пропратени со соодветно пополнет ветери-
нарно-здравствен сертификат кој најмалку потврдува 
дека еквидите: 

а) пред испорака биле прегледани и не покажале 
клинички знаци на болест, 

б) не се наменети за колење согласно национална 
програма за искоренување на заразни или инфективни 
болести, 

в) не биле во контакт со еквиди кои боледуваат од 
заразно или инфективно заболување во последните 15 
дена пред издавање на ветеринарно-здравствениот сер-
тификат, и 

г) не доаѓаат од одгледувалиште кое било предмет 
на забрана заради здравствени причини поради ИАК, 
каде:  

- дел од животните на одгледувалиштето од видот 
приемчив на ИАК биле заклани и забраната за таа бо-
лест траела најмалку, до датумот на кој, инфицираните 
животни биле заклани, а останатите животни имале не-
гативна реакција на Когинсов тест спроведен на мо-
стри крв земени во два наврата во растојание од три 
месеци, или 

- сите животни во одгледувалиштето, од видот при-
емчив на ИАК, биле заклани или убиени и забраната 
траела 30 дена, почнувајќи од денот на кој, по уништу-
вањето на животните, дезинфекцијата на просториите 
била успешно завршена. 

5. По исклучок од точка 1 потточка 1.2 на ова реше-
ние, може да се дозволи увоз на замрзнато семе од 
еквиди кои ги исполнуваат посебните услови за увоз на  
замрзнато семе од еквиди . 

6. По исклучок од точка 1 потточка 1.3 на ова реше-
ние, може да се увезуваат замрзнати ембриони од коби-
ли-донори кои биле предмет на АГИД тестирање со до-
биени негативни резултати на мостри крв земени во 
временско растојание од 90 дена, при што втората мо-
стра е земена 30 и 45 дена по датумот на собирање на 
ембрионите. 

7. По исклучок од точка 1 потточка 1.4 на ова реше-
ние, може да увезе серум од еквиди кои ги исполнуваат 
условите за увоз на серум од еквиди согласно Прилог 
13 од Правилникот за формата и содржината на ветери-
нарно-санитарните сертификати за нус-производи од 
животинско потекло кои се увезуваат или транзитираат 
во или низ Република Македонија. 

8. Пратките со замрзнато семе од точка 5 и ембрио-
ни од точка 6 на ова решение, треба да се придружени 
со соодветен пропишан ветеринарно-здравствен серти-
фикат, надополнет со следните зборови напишани нај-
малку на македонско кирилично писмо: „еквиди испо-
рачани согласно Решение за забрана на увоз во Репуб-
лика Македонија на еквиди, семе, јајце клетки и ембри-
они од еквиди, крвни производи добиени од еквиди за-
ради спречување на внесување на болеста инфективна 
анемија кај коњи од Република Романија односно екви-
валентната Одлука на Комисијата бр. 2010/346/ЕУ”. 

9. По исклучок на точка 3 потточка 3.2 од ова реше-
ние, првото АГИД тестирање на мостри крв земени 
најмалку 90 дена пред испораката, не се спроведува до-
колку: 

9.1. надлежниот орган на Република Македонија 
одобри таков исклучок, за секое животно кое e соод-
ветно обележано на начин кој укажува дека е наменето 
за колење, при што во ветеринарно-здравствениот сер-
тификат се споменува тој исклучок и најмалку се по-
тврдува дека еквидите: 

а) пред испорака биле прегледани и не покажале 
клинички знаци на болест, 

б) не се наменети за колење согласно национална 
програма за искоренување на заразни или инфективни 
болести, 

в) не биле во контакт со еквиди кои боледуваат од 
заразно или инфективно заболување во последните 15 
дена пред издавање на ветеринарно-здравствениот сер-
тификат, и 

г) не доаѓаат од одгледувалиште кое било предмет 
на забрана заради здравствени причини предизвикани 
од ИАК, каде:  

- дел од животните присутни на одгледувалиштето, 
од видот приемчив на ИАК биле заклани и забраната за 
болеста траела најмалку до датумот на кој инфицира-
ните животни биле заклани, а останатите животни има-
ле негативна реакција на Когинсов тест спроведен на 
мостри крв земени два пати во временско растојание од 
три месеци, или 

- сите животни присутни на одгледувалиштето, од 
видот приемчив на ИАК биле заклани или убиени и за-
браната траела 30 дена, почнувајќи од денот на кој по 
уништувањето на животните, дезинфекцијата на про-
сториите била успешно спроведена, или 

9.2. еквидите кои се наменети за директен транс-
порт до кланица, биле собрани на одобрено одгледува-
лиште од одгледувалишта прогласени како слободни 
од ИАК, согласно ИАК контролната програма на Ре-
публика Романија. 

10. По исклучок на точка 3 потточки 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4 и 3.6 од ова решение, може да се одобри увоз на 
пратки со регистрирани коњи за учество на натпревари 
организирани од страна на Светската федерација на ко-
њи (СФК) или на поважни меѓународни трки со коњи, 
доколку: 
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10.1. коњите биле предмет на АГИД тестирање, со 
добиени негативни резултати согласно критериумите од 
Прирачникот наведен во точка 3 потточка 3.2 од ова ре-
шение, на мостра крв земена во период од 10 дена пред 
датумот на испорака од одобреното одгледувалиште, и 

10.2. сите еквиди од одобреното одгледувалиште и 
во дијаметар од 200 метри околу истото биле предмет 
на АГИД тестирање, со добиени негативни резултати 
на мостра крв земена меѓу 90-от и 180-от ден пред да-
тумот на предвиденото движење, и 

10.3. се исполнети условите од точка 3 потточки 3.5 
и 3.7 на ова решение. 

11. Увозникот на пратката наведена во точка 3 пот-
точка 3.2 од ова решение треба 36 часа пред пристиг-
нувањето на пратката, да го извести надлежниот орган 
на местото на дестинација во Република Македонија, 
при што еквидите, по нивното пристигнување на ме-
стото нa дестинација, се: 

а) колат за не подолго од 72 часа од времето на при-
стигнување во кланицата за која е претходно известен 
надлежниот орган преку информациониот систем за 
гранична ветеринарна инспекција или до негова целос-
на имплементација преку друг начин на комуникација 
(телефон, факс, писмо или e-mail и др.) при што 10% 
од пратките кои пристигнуваат во кланицата согласно 
ова решение треба да подлежат на АГИД тестирање по 
пристигнување, или 

б) изолирани под официјален ветеринарен надзор 
на одгледувалиштето на дестинација наведено во вете-
ринарно-здравствениот сертификат од точка 3 потточ-
ка 3.7 на ова решение, најмалку 30 дена и во растојание 
од најмалку 200 метри одалеченост од други еквиди 
или под услови заштитени од вектори, и подлежат на 
АГИД тестирање со негативни резултати спроведени 
на мостра крв земена не порано од 28-от ден по дату-
мот на започнување на периодот на изолација. 

12. Во случај на добиен позитивен резултат од било 
кој од спроведените АГИД тестови од точка 3 потточки 
3.2 и 3.4 и точка 10 потточка 10.1 од ова решение, це-
лото одобрено одгледувалиште се става под забрана за 
движење, при што не сите животни на одгледували-
штето од видот приемчив на ИАК, се колат и забраната 
за таа болест трае најмалку до датумот на кој инфици-
раните животни се колат, а останатите животни имаат 
негативна реакција на Когинсов тест спроведен на мо-
стри крв земени два пати во временско растојание од 
три месеци. 

13. Надлежниот орган на Република Романија треба 
да потврди дека: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.1. надлежниот орган на Република Македонија е 
известен за името и географската локација на одобре-
ните одгледувалишта и име и професионален капаци-
тет на официјалниот ветеринар надлежен за одобрено-
то одгледувалиште и за потпишување на ветеринарно-
здравствениот сертификат наведен во точка 3 потточка 
3.7 од ова решение и во точка 8 од ова решение; 

13.2. официјалната лабораторија која ги спроведува 
АГИД тестовите наведени во точка 3 потточка 3.2 и 3.4 
и точка 10 од ова решение: 

a) е определена од надлежниот орган за спроведува-
ње на анализи на мострите земени за време на службе-
ните контроли, 

б) работи, е оценета и акредитирана во согласност 
со Европските стандарди:  

- EN ISO/IEC 17025 за „Општи барања за компетент-
ност на лабораториите за тестирање и калибрација” и 

- EN ISO/IEC 17011 за „Општи барања за тела за 
акредитација на тела кои спроведуваат проценка на 
усогласеност”, 

в) акредитацијата и оценката на лабораториите за 
тестирање наведена во потточка 13.2 б) од оваа точка 
може да се однесуваат на индивидуални тестови или 
групи на тестови; 

г) до 31 декември 2010 година и потоа секоја годи-
на, е предмет на годишни тестови на спремност и обу-
ченост (proficiency test) за болести кај еквиди освен 
Африканска чума кај коњи, во соработка со референт-
ната лабораторија на Европската Унија; и 

13.3.  двојни мостри крв се складираат во офици-
јалната лабораторија наведена во потточка 13.2 од оваа 
точка за секое АГИД тестирање спроведено во послед-
ните 10 дена од датумот на испорака на еквиди соглас-
но точка 3 потточка 3.2 и 3.4 и точка 10 од ова реше-
ние, за период од најмалку 90 дена, освен доколу: 

- смртта на тоа животно била нотифицирана согласно 
прописите од областа на ветеринарното здравство, или  

- добиено е известување за негативен резултат на 
АГИД тестирање наведено во точка 11 потточка б) од 
ова решение, пред да измине 90-дневниот период; 

14. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
   Бр. 11-2981-3  

10 септември 2010 година                   Директор, 
      Скопје                                 Дејан Рунтевски, с.р.  
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