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58. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на 

за забавните игри (�Службен весник на Република
донија� бр. 10/97, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Владат
публика Македонија, на седницата одржана на 29.
год на, издава и 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОС

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
1. Лиценца за постојано приредување на посеб

на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
вија и услуги �ФЛАМИНГО� Електро унион и дру
порт-импорт ДОО Скопје, за време од 6 (шест) год

2. Приредување на посебните игри на среќа в
мат клуб, ќе се врши во автомат клуб што се наоѓ
�Трг Нова Југославија� бб, во Куманово. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лицен
приредување на посебните игри на среќа, ќе  пос
автомати за игри на среќа и еден апарат за елект
рулет. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плат
месток за лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во
ска противвредност по среден курс на Народна б
Република Македонија што се применува на де
уплата и тоа: 
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- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска против-

вредност по среден курс на Народна банка на Република 
Македонија да уплати на денот на доделувањето на ли-
ценцата и  

среќа и 
 Маке-
а на Ре-
12.2003 - остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоц-

на до 30 јануари во тековната година за секоја година 
додека трае лиценцата, во денарска противвредност по 
среден курс на Народна банка на Република Македонија 
што се применува на денот на уплатата. 

ЕБНИ 
 

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 се вршат во 
Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 
100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, при-
ходно конто 718113, програма 00 и банка на примачот: 
Народна банка на Република Македонија. 

ни игри 
за трго-
ги Екс-
ини. 
о авто-
а на ул. Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 корисни-

кот на лиценцата ја доставува до Министерството за фи-
нансии. цата за 

тави 14 
ронски 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, алинеја 2. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
и надо-
 денар-
анка на 
нот на 

6. Корисникот на лиценцата е должен претходно да 
побара одобрение од Министерството за финансии за се-
која промена на основната главнина поголема од 20% и 
за идентитетот на лицата кои се сопственици на тргов-
ското друштво. 
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7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не 
биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од 
точка 4 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема. 

8. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 4 алинеја 1. 

9. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Реп блика Македонија�. у 

 Бр. 23-5437/1-03               Претседател на Владата 
29 декември 2003 година      на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

59. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 

за забавните игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 10/97, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 29.12.2003 
год на, издава и 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  
1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри 

на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трго-
вија и услуги �ФЛАМИНГО� Електро унион и други Екс-
порт-импорт ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години. 

2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб, ќе се врши во автомат клуб што се наоѓа на ул. 
�Партизански одреди� бб, ТЦ. Лептокарија во Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за при-
редување на посебните игри на среќа, ќе  постави 16 авто-
мати за игри на среќа и еден апарат за електронски рулет. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надо-
месток за лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денар-
ска противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија што се применува на денот на 
уплата и тоа: 

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Република 
Македонија да уплати на денот на доделувањето на ли-
ценцата и  

- остатокот од 50%  во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Македо-
нија што се применува на денот на уплатата. 
Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 се вршат во 

Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 
100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, при-
ходно конто 718113, програма 00 и банка на примачот: 
Народна банка на Република Македонија. 
Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 корисни-

кот на лиценцата ја доставува до Министерството за фи-
нансии. 
Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-

стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, алинеја 2. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Корисникот на лиценцата е должен претходно да 

побара одобрение од Министерството за финансии за се-
која промена на основната главнина поголема од 20% и 
за идентитетот на лицата кои се сопственици на тргов-
ското друштво. 

7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не 
биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од 
точка 4 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема. 

8. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 4 алинеја 1. 

9. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Реп блика Македонија�. у 

 Бр. 23-5436/1-03               Претседател на Владата 
29 декември 2003 година      на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

60. 
Врз основа на член 4-г од Законот за буџетите 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 
3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01, 46/02, 24/03 и 85/03), 
министерот за финансии донесе 

 
У П А Т С Т В О  

ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И РАСПО-
РЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ 

 
ОПШТА ОДРЕДБА  

1. Co ова упатство се пропишува начинот на еви-
дентирање, распоредување и поврат на јавните прихо-
ди, како и Шифрарник за уплатни сметки за јавни при-
ходи кој ќе служи за пополнување на елементот уплат-
на с етка во налогот за јавни приходи. м

 
УПЛАТА НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ  

2. Јавните приходи кои се приход на Буџетот на Ре-
публика Македонија и изворните приходи на буџетите 
на единиците на локална самоуправа се уплатуваат на 
трезорската сметка. Придонесите и другите приходи на 
фондовите од член 3-е од Законот за буџетите се упла-
туваат на сметките на фондовите. 

3. Заради правилна евиденција на видот на јавните 
приходи и правилна распределба на средствата на со-
одветниот корисник задолжително се пополнуваат еле-
ментите уплатна сметка и приходна шифра, во Налогот 
за јавни приходи (Образец ПП 50) кој е пропишан со 
Упатството за формата и содржината на платните ин-
струменти за вршење на платниот промет во земјата 
("Сл. весник на РМ" бр. 43/01). Елементот уплатна сме-
тка се состои од: 

- тип на уплатна сметка, кој во зависност од корис-
никот на јавните приходи може да биде: 840, 842, 843 и 
845, согласно со Шифрарникот на уплатни сметки за 
јавни приходи, кој е составен дел на ова упатство; 

- шифра на општина, според списокот на општини-
те со нивните статистички ознаки, кој е составен дел на 
ова упатство и 

- индивидуална партија, која го определува видот 
на јавниот приход. Елементот приходна шифра се по-
полнува согласно со Правилникот за класификација на 
приходите ("Сл. весник на РМ" бр. 100/01 и 45/03). 

 
ЕВИДЕНЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ  

4. Корисниците на јавни приходи од точка 2 на ова 
упатство, водат евиденција и изготвуваат извештаи за 
наплатените јавни приходи. 

5. Министерството  за финансии, покрај евиденција  
за  приходите на Буџетот на Република Македонија, во-
ди евиденција и за изворните приходи на единиците на 
локалната самоуправа. 

6. Министерството за финансии најмалку еднаш  
неделно доставува извештај до единиците на локална 
самоуправа за уплатениот износ по одделни видови на 
јавни приходи. 

7. Министерството за финансии на дневна основа 
доставува извод за уплатите на уплатните сметки за да-
ночни приходи (840) до Управата за јавни приходи и за 
уплатите на уплатните сметки за царини и други увоз-
ни давачки (845) до Царинската управа. 

 
ДИСТРИБУЦИЈА НА ВНИТЕ ПРИХОДИ ЈА 

8. Јавните приходи уплатени на трезорската сметка, а 
кои се приход на буџетите на единиците на локалната 
самоуправа, се дистрибуираат на сметките на буџетите 
на единиците на локална самоуправа согласно со пропи-
сите за критериумите за распоредување на приходите 
(број на жители, број на населени места и површина на 
единиците на локална самоуправа) и со прописите за 
ограничување на изворните приходи за јавни потреби. 

9. Јавните приходи уплатени на трезорската сметка,  
а чиј  корисник е некој  од корисниците на јавните при-
ходи од точка 2 од ова упатство, се дистрибуираат на 
сметките на корисниците на јавните приходи. 
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10. Јавните приходи за кои наплата врши Царинска-
та  управа, се уплатуваат на трезорската сметка, а на 
елементот уплатна сметка од Налогот за јавни приходи 
задолжително се внесуваат податоци за сметката 845-
960. Сите уплати на трезорската сметка со оваа уплат-
на сметка, се доставуваат до Царинската управа, заради 
обезбедување на контрола на наплатата и давање на 
распоред на приходите по видови на соодветна уплатна 
сметка од типот 840. 

од страна на обврзникот, односно носителот на платни-
от промет како и доказ за извршена уплата, потврда од 
надлежен орган за погрешно извршена уплата односно 
уплата во поголем износ, односно за уплата по која не 
е настанато правно дејство. 
Поврат од став 1 точка 11 за даночни приходи упла-

тени на трезорската сметка на уплатна сметка 840 за 
кои е надлежна Управата за јавни приходи, се врши со 
решение на директорот на Управата за јавни приходи, 
врз основа на поднесено барање од страна на обврзни-
кот, односно носителот на платен промет и доказ за из-
вршена уплата. 

Царинската управа, распоредувањето по видови 
приходи го врши во електронска форма, согласно сво-
јата евиденција и го доставува до Министерството за 
финансии. Поврат од став 1 точка 11 за царински приходи упла-

тени на трезорската сметка на уплатна сметка 845 за кои 
е надлежна Царинската управа, се врши со решение на 
директорот на Царинската управа, врз основа на подне-
сено барање од страна на обврзникот, односно носите-
лот на платен промет и доказ за извршена уплата. 

 
ПОВРАТ НА УПЛАТЕНИТЕ ЈАВНИ ПРИХОДИ  
11. Поврат на јавни приходи се врши во случај кога 

се работи за погрешно, повеќе уплатени односно нап-
латени јавни приходи, како и уплатени средства по кои 
не е настанато правно дејство.  
Повратот од став 1 од оваа точка, се врши првенс-

твено на товар на соодветниот уплатен јавен приход, а 
доколку такви приходи нема, тогаш на другите прихо-
ди на корисникот на средствата. Доколку повратот тре-
ба да се изврши на товар на уплатен јавен приход за кој 
уплатната сметка е укината, тогаш тој ќе се изврши од 
уплатна сметка која е правен следбеник на укинатата 
уплатна сметка или од сродна постојна уплатна сметка. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

13. Co влегувањето во сила на ова упатство, престанува 
да важи Упатството за начинот на евидентирање и распоре-
дување на јавните приходи (�Сл. весник на РМ� бр.100/01, 
15/02, 64/02, 82/02,9/03,19/03, 28/03, 32/03 и 50/03). 

14. Ова упатство влегува во сила со денот на објаву-
ањето во "Службен весник на Република Македонија". в

 12. Поврат од став 1 точка 11, освен приходите од став 
2 и 3 од оваа точка, по грешка на обврзникот или носите-
лот на платниот промет, се врши со решение на мини-
стерот  за  финансии,  врз  основа на поднесено  барање 

        Бр. 13-1594/1    Министер, 
14 јануари 2004 година    м-р Никола Поповски, с.р. 
             Скопје 
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61. 
Врз основа на член 74 став 2 од Законот за вна-

трешни работи (�Службен весник на РМ� бр. 19/95, 
55/97, 38/02, 13/03 и 33/03), министерот за внатрешни 
раб ти, донесе о

 
К О Д Е К С  

НА ПОЛИЦИСКА ЕТИКА  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

(1) Со овој кодекс се определуваат начинот на одне-
сувањето, работењето и целите на полицијата, правни-
те основи на полициската функција, односот на поли-
цијата и кривичните правосудни органи, организација-
та на полицијата, квалификациите, процесот на селек-
ција, вработување и обука на полицијата, правата на 
вработените во полицијата, полициските интервенции, 
одговорноста и контролата на полицијата, истражува-
њето и меѓународната соработка на полицијата, со цел 
почитување на основните принципи и препораки содр-
жани во Европскиот кодекс на полициска етика, усвоен 
од Комитетот на министрите на Советот на Европа на 
19.09.2001 година. 

(2) Припадниците на полицијата се должни да се 
придржуваат кон одредбите на овој кодекс. 

 
II. ЦЕЛИ НА ПОЛИЦИЈАТА 

 
Член 2 

Основните цели на полицијата во Република Маке-
донија, согласно принципот на владеење на правото се: 

- заштита и почитување на основните човекови пра-
ва и слободи гарантирани во Уставот на Република Ма-
кедонија, како и правата содржани во Европската кон-
венција за човекови права;  

- одржување на јавниот ред, мир и поредок во оп-
штеството;  

- спречување и борба против криминалот;  
- откривање на криминалот;  
- обезбедување помош и услужни функции за јавно-

ста. 
 

III. ПРАВНИ ОСНОВИ НА ПОЛИЦИСКАТА ФУНКЦИЈА  
Член 3 

Надлежностите на полицијата и нејзината организа-
ција се утврдуваат со закон и подзаконски прописи. 

 
Член 4 

Полициските интервенции секогаш се изведуваат 
во согласност со закон и ратификуваните меѓународни 
договори.  

Член 5 
Припадниците на полицијата, своите работни зада-

чи ги извршуваат во согласност со закон и истите под-
лежат на редовните правни постапки и санкции. 

 
Член 6 

Припадниците на полицијата подлежат на законо-
давството кое важи за сите граѓани во Република Маке-
донија, освен во случаи утврдени со закон, во интерес на 
соодветно извршување на полициската функција. 

 
IV. ПОЛИЦИЈАТА И КРИВИЧНИТЕ ПРАВОСУДНИ 

ОРГАНИ 
 

Член 7 
Полицијата е една од четирите компоненти од кри-

вично-правниот систем, со јасно дефинирана надлеж-
ност во однос на функциите на јавното обвинителство, 
судот и казнено-поправните установи. 

 
Член 8 

Во процесот на спроведување на нејзините надлеж-
ности, полицијата воспоставува функционална сора-
ботка со јавен обвинител и истражен судија. 

Член 9 
Полицијата во рамките на својата утврдена надлеж-

носта, должна е да ги почитува принципите на независ-
ност и самостојност на судот и непристрасност на су-
диите, почитувајќи ги сите одлуки донесени од судови-
те и овозможувајќи го нивното извршување.  

 
Член 10 

Припадниците на полицијата се должни да ја почи-
туваат улогата и функцијата на адвокатот (бранителот) 
во преткривичната и кривичната постапка, овозможу-
вајќи остварување на правото на одбрана преку ефи-
касна правна помош на лицата повикани, приведени 
или лишени од слобода.  

 
Член 11 

Припадниците на полицијата не ја преземаат улога-
та на затворски персонал, освен во воени и вонредни 
состојби. 

 
V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОЛИЦИЈАТА 

 
Член 12 

Полицијата е организирана со цел да ја промовира 
довербата меѓу нејзините припадници и јавноста, преку 
развивање на јавна, транспарентна и услужна функција. 

 
Член 13 

Полицијата развива висок степен на професионали-
зам на нејзините припадници, преку извршување на по-
лициските задачи согласно принципите на граѓанското 
општество.  

Член 14 
Униформата и посебната опрема на полицијата, ка-

ко и полициските станици се лесно препознатливи, што 
овозможува отвореност и транспарентност на полици-
ската организација.  

Член 15 
Полицијата ужива оперативна независност од други 

државни органи или институции, особено политичка 
независност при извршувањето на своите овластувања, 
за што има целосна одговорност. 

 
Член 16 

Припадниците на полицијата на сите нивоа се лич-
но одговорни и отчетни за своите активности, превиди 
и пропусти, како и за наредбите добиени од претпоста-
вен те и оние дадени на потчинетите (подредените). и

 
Член 17 

Полициската организација обезбедува јасна хиерар-
хија на команди во рамките на полицијата, при што се-
когаш е можно да се определи кое надредено лице има 
крајна одговорност за дејствијата, превидите или про-
пустите на припадниците на полицијата. 

 
Член 18 

Полицијата се организира согласно принципот �Поли-
циско работење во заедницата� (�Community policing�), 
што овозможува воспоставување односи на релација 
полиција-јавност, а со тоа и ефикасна соработка со 
други органи, единици на локалната самоуправа, нев-
ладини организации и граѓаните. 

 
Член 19 

Полицијата објективно ја информира јавноста во 
врска со своите активности, согласно принципите на 
доверливост на податоци (кои се почитуваат во насока 
на заштита на личниот интегритет на граѓаните, почи-
тување на принципот на презумпција на невиност, како 
и заради причини на водење на кривичната постапка и 
сл.). За таа цел се воспоставуваат професионални про-
цедури за контакт со медиумите. 

 
Член 20 

Полициската организација е должна да утврди ефи-
касни мерки за обезбедување на интегритетот на нејзи-
ните припадници, особено во делот на заштита на ос-
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новните слободи и права на поединецот, гарантирани 
во Уставот на Република Македонија и ратификува-
ните меѓународни документи. 
Припадниците на полицијата се должни да го почи-

туваат и унапредуваат степенот на полициска култура, 
согласно стандардите на однесување предвидени во за-
коните и подзаконските акти. 

 
Член 21 

Заради одржување на стабилен полициски интегритет, 
како и правилно работење на полицијата согласно прин-
ципот на владеење на правото, на сите нивоа во рамките 
на полициската организација се воспоставуваат ефектив-
ни мерки за ефикасно спречување и борба против коруп-
цијата, преку дефинирање на корупциското однесување и 
воспоставување на организациони структури и контролни 
механизми за борба против корупцијата. 
Припадниците на полицијата не треба да се поста-

ват во материјална или друга зависност од други лица 
или органи. 
Припадниците на полицијата не смеат да ги кори-

стат службените овластувања со цел стекнување лична 
корист. 

 
VI. КВАЛИФИКАЦИИ, СЕЛЕКЦИЈА И ВРАБОТУВАЊЕ 

ВО ПОЛИЦИЈАТА  
Член 22 

Припадниците на полицијата се вработуваат врз ос-
нова на личните квалификации и искуство, во соглас-
ност со условите за избор и вработување, определени 
со закон, а соодветно на целите на полициските задачи. 

 
Член 23 

Квалификацијата, селекцијата и вработувањето на 
припадниците на полицијата се обезбедува согласно 
принципите на професионалност, законитост и ефикас-
нос  во работењето утврдени согласно закон. т

 
Член 24 

Припадниците на полицијата треба да имаат спо-
собност за разумно расудување, отворено размислува-
ње, зрелост и чувство на праведност, комуникациски 
способности, а за определени работни места раководни 
и менаџерски способности. 

 
Член 25 

Постапката за селекција и вработување на полици-
ски кадар се заснова врз принципите на објективност и 
недискриминација на кандидатите од двата пола, како 
и на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои 
припаѓаат на сите заедници во Република Македонија. 

 
VII. ОБУКА НА ПОЛИЦИЈАТА  

Член 26 
Полициската обука, заснована врз демократијата, 

владеење на правото и почитување на човековите пра-
ва и основни слободи, се развива согласно целите на 
полицијата. 
Полициската обука се развива и согласно принци-

пит  на борба против расизмот и ксенофобијата. е
 

Член 27 
Обуката на припадниците на полицијата, преку раз-

лични степени на полициска едукација со јасно преци-
зирани цели, обезбедува профил и полициска оспосо-
беност и култура, висок степен на иницијативност, 
професионалност и стручност во извршувањето на по-
лициската функција. 
Припадниците на полицијата потребно е да добијат 

солидни информации од социјалната област и култура-
та на заедницата во општеството.  

Член 28 
Основната обука за полицаец е отворена и транспа-

рентна кон општеството, што истовремено придонесу-
ва за нејзина правилна динамика и унапредување на 
вредностите од член 26 на овој кодекс. 

Член 29 
Основната обука на припадниците на полицијата, е 

проследена со редовна обука во рамките на службата, а 
по потреба и со специјална обука и обука за раководе-
ње во подрачја на безбедноста (менаџмент во безбед-
носта).  

Член 30 
Практичната обука на припадниците на полицијата 

во врска со употреба на сила и ограничувања во однос 
на воспоставените принципи за човековите права, сог-
ласно законските прописи и ратификуваните меѓуна-
родни договори, е целосно вклучена во рамките на це-
локупната обука на полицискиот кадар. 

 
VIII. ПРАВА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ПОЛИЦИЈАТА 

 
Член 31 

Припадниците на полицијата ги уживаат истите 
граѓански и политички права како и останатите граѓани 
на Република Македонија, освен во случаи предвидени 
со закон. 
Правата на припадниците на полицијата од став 1 

на овој член,можат да се ограничат само кога е тоа не-
опходно за извршување на функции на полицијата, сог-
ласно закон и ратификуваните меѓународни договори 
за заштита на човекови права. 
Припадниците на полицијата правото на штрајк го 

остваруваат под услови и на начин утврдени со Зако-
нот за внатрешни работи и Колективниот договор на 
Ми истерството за внатрешни работи. н

 
Член 32 

Припадниците на полицијата, ги уживаат подедна-
кво сите социјални и економски права, гарантирани со 
Уставот на Република Македонија и ратификуваните 
меѓународни договори.  

Член 33 
Припадниците на полицијата имаат право да се ор-

ганизираат во претставнички организации-синдикати, 
да примаат соодветна плата и имаат право на социјално 
осигурување, како и обезбедување со посебни здрав-
ствени и социјални мерки, согласно специфичниот ка-
рактер на полициските задачи. 

 
Член 34 

Дисциплинските одлуки против припадниците на 
полицијата секогаш можат да бидат оспорени од стра-
на на судот.  

Член 35 
На припадниците на полицијата кои се изложени на 

неосновани обвинувања во однос на извршувањето на 
нивните законски овластувања и должности, се обезбе-
дува бесплатна правна помош преку Министерството 
за внатрешни работи. 

 
IX. ПОЛИЦИСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА 

А. Општи принципи  
Член 36 

Полицијата и нејзините припадници, при постапу-
вањето се должни да го почитуваат правото на живот 
на секој граѓанин.  

Член 37 
Полицијата не смее да предизвикува, поттикнува 

или толерира никаков чин на тортура, мачење, нечо-
вечко или понижувачко постапување или казнување. 

 
Член 38 

Полицијата може да употреби средства на присилба 
само кога е тоа неопходно и само во обем што е потре-
бен за постигнување на одредена легитимна цел. 
Припадниците на полицијата нема да употребат ог-

нено оружје, освен ако тоа е неопходно и е во соглас-
ност со закон. 
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Член 39 
Полицијата ги извршува своите задачи согласно за-

кон и ратификуваните меѓународни договори. 
Припадниците на полицијата секогаш мора да ја ве-

рификуваат законитоста на своите планирани акции. 
 

Член 40 
Припадниците на полицијата се должни да ги почи-

туваат писмените и усни наредби на претпоставените, 
согласно закон и подзаконските акти на Министерство-
то з  внатрешни работи. а

 
Член 41 

Припадниците на полицијата ги извршуваат наред-
бите дадени од претпоставените, се воздржуваат од из-
вршување на незаконски наредби и го информираат сво-
јот претпоставен за дадените и извршените наредби. 
Припадникот на полицијата, без да стравува од 

санкции мора да се воздржи од извршување на неза-
конски наредби кои претставуваат извршување на кри-
вич о дело. н 

Член 42 
Припадниците на полицијата се должни чесно да ги 

извршуваат своите задачи на праведен начин, раково-
дејќи се од принципите на непристрасност и рамно-
правност на сите граѓани.  

Член 43 
Припадниците на полицијата се должни да го почи-

туваат правото на приватност на граѓаните согласно 
Уставот и законите на Република Македонија. 

 
Член 44 

Прибирањето, чувањето и користењето на личните 
податоци од страна на полицијата се врши согласно за-
кон и ратификуваните меѓународни договори за зашти-
та на лични податоци, ограничено и во обем неопходен 
за извршување на законски обврски. 

 
Член 45 

Припадниците на полицијата, при вршењето на сво-
ите задачи ги почитуваат основните права на граѓаните 
како што се: право на живот, слобода на уверувањето, 
совеста, мислата и јавното изразување на мислата, сло-
бода на говорот, јавниот настап, јавното информирање 
и слободното основање на институции за јавно инфор-
мирање, слобода на вероисповеста, слобода на здружу-
вање заради остварување и заштита на политичките, 
економските, социјалните, културните и други права и 
уверувања на граѓаните, вероисповед, правото на мир-
но собирање, слобода на движење и правото на сопс-
твеност, како и други права гарантирани со Уставот на 
Република Македонија. 

 
Член 46 

При постапувањето, припадниците на полицијата 
секогаш се легитимираат, како доказ за својот полици-
ски статус и професионален идентитет.  

 
Член 47 

Припадниците на полицијата се спротивставуваат 
на формите на корупција во рамките на полицијата. 
Секој припадник на полицијата е должен да ги ин-

формира претпоставените и другите надлежни тела за 
појава на корупција во рамките на полицијата. 

 
Б. Полициска нтервенција  и 

Член 48 
Полициската интервенција се заснова врз основано 

сом ение за извршено казниво дело. н
 

Член 49 
Полицијата го почитува принципот на презумпција 

на невиност, согласно Уставот и законите на Републи-
ка Македонија. 

Член 50 
Припадниците на полицијата се должни да ги почи-

туваат правата на лицата кои се осомничени или обви-
нети за сторено казниво дело. 

Пред донесување на правосилна пресуда, слободите 
и правата на обвинетиот и другите лица можат да би-
дат ограничени само во мера која е нужна и под услови 
предвидени со закон.  

Член 51 
П
 
олициските интервенции се објективни и праведни. 

Член 52 
При полициските интервенции, припадниците на 

полицијата постапуваат согласно специфичните потре-
би на одредени категории лица, како: деца, малолетни-
ци, жени, стари и изнемоштени лица и лица со здрав-
ствени проблеми.  

Член 53 
Полицијата воспоставува јасни правила и насоки за 

праведно спроведување на постапката со лицата кои се 
повикани, приведени или лишени од слобода, а особе-
но истите да бидат информирани за причините за нив-
ното повикување, приведување или лишување од сло-
бод , како и за други релевантни информации. а

 
Член 54 

Припадниците на полицијата, согласно закон, се 
должни на јазик кој го разбира да го информираат ли-
цето повикано, приведено или лишено од слобода за 
причините за повикувањето, приведувањето или лишу-
вањето од слобода и за постоење на било какво кривич-
но обвинение против истото. 
Полицијата ќе обезбеди преведувач во случаите ко-

га е тоа потребно во текот на спроведување на полици-
ската постапка.  

Член 55 
Припадникот на полицијата е должен на јасен на-

чин да го поучи лицето повикано, приведено или лише-
но од слобода за правото да молчи, правото да се сове-
тува со адвокат, правото на одбрана (бранител) по не-
гов избор, правото на лекарски преглед ако тоа биде 
побарано од негова страна, како и за правото за приве-
дувањето или лишувањето од слобода да се извести 
чле  на неговото семејство или нему блиско лице. н

 
Член 56 

Припадниците на полицијата се должни да го почи-
туваат личното достоинство и индивидуалните потреби 
на лицето кое е повикано, приведено или лишено од 
слобода заради постоење на основано сомневање дека 
извршило кривично дело. 

 
Член 57 

Припадниците на полицијата се придржуваат кон 
правилата за заштита на сведоци и нивна поддршка во 
текот на истрагата, особено во случаите кога постои 
ризик од загрозување на нивниот живот, здравје и 
имот, како и загрозување на интегритетот на членовите 
на нивните семејства.  

Член 58 
Полицијата ја обезбедува потребната поддршка, по-

мош и информации за жртвите на кривичното дело, ди-
ректно или преку други организации и институции, не-
зависно од неговата раса, пол, етничка, верска или дру-
га припадност.  

Член 59 
За времетраење на задржувањето на лицата во по-

лициската станица заради основано сомневање дека 
сториле кривично дело, припадниците на полицијата 
вршат надзор над задржаното лице за заштита на него-
вата лична безбедност, здравствената состојба, како и 
попречување на обид за бегство. 
За приведените и задржани лица од став 1 на овој 

член задолжително се води евиденција. 
 

Х. ДГОВОРНОСТ И КОНТРОЛА НА ПОЛИЦИЈАТА О 
Член 60 

Полицијата е одговорна пред државата, граѓаните и 
нивните претставници, преку надворешна контрола на 
нејзината работа. 



26 јануари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 3 - Стр. 15 

Член 61 
Државната контрола врз полицијата е поделена ме-

ѓу законодавната, извршната и судската власт. 
 

Член 62 
Во насока на развивање на односите меѓу полицијата 

и јавноста, потребно е промовирање на механизми на 
одговорност, засновани врз комуникација и заемно раз-
бирање меѓу припадниците на полицијата и јавноста. 
Припадниците на полицијата се одговорни за свои-

те постапки пред граѓаните на Република Македонија. 
Во случај на повреда на уставните и законските 

права од страна на припадниците на полиција, граѓани-
те можат да побараат заштита на овие права и од На-
родниот правобранител. 

 
ХI. ИСТРАЖУВАЊЕ И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

 
Член 63 

Државата промовира и поттикнува истражувања за 
полицијата, како од страна на полицијата, така и од 
надворешни институции. 

 
Член 64 

Во интерес на поддршка на демократските вредно-
сти, етиката и човековите права и владеењето на право-
то, неопходно е воспоставување и одржување контину-
ирана меѓународна соработка меѓу полицијата на Ре-
публика Македонија и полицијата на европските и дру-
ги земји и меѓународни организации, како: ICPO-Ин-
терпол, EUROPOL, CEPOL и други. 

 
Член 65 

Овој кодекс влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
дон ја�. и

 
  Бр. 161-518/1         Министер 

9 јануари 2004 година               за внатрешни работи, 
     Скопје                   Хари Костов, с.р. 

___________ 
62. 
Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енерге-

тика (�Службен весник на РМ� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 
94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 
и 24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додаде-
на вредност (�Службен весник на РМ� бр. 44/99, 59/99, 
86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26.01.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                        до 16,072 
- МБ - 98                                                         до 15,764 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                 до 15,764 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 15,582 
-
 
 БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 16,006 

б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 15,695 
- Д - 1                                                              до 15,695 
- Д - 2                                                             до 15,635 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 16,052 

г) Мазут                                                  ден/кг 
- М - 1 (М)       до 9,336 
- М - 2       до 9,309 
 
2. Претпријатијата и другите правни и физички ли-

ца, што вршат промет на нафтени деривати и увозници 
(во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат 
цените за одделни нафтени деривати така што највисо-
кит  малопродажни цени да изнесуваат и тоа: е

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 52,00 
- МБ - 98                                                           до 52,50 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                   до 52,50 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)           до 49,00 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)         до 49,50 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                   до 37,50 
- Д - 1                                                                до 37,50 
-
 
 Д - 2                                                               до 37,00 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                          до 27,00 
 
г) Мазут                                                  ден/кг 
- М - 1 (М)       до 11,606 
- М - 2       до 11,575 
 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

и "в" важат франко пумпна станица, а цената на пот-
точката "г" важи франко производител во земјата. 
Во малопродажните цени содржан е данокот на до-

дадена вредност согласно Законот. 
3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                             24,396 
- МБ - 98                                                              25,128 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                      25,128 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)              22,343 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)            22,343 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                      12,485 
- Д - 1                                                                   12,485 
- Д - 2                                                                  12,121 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                               3,229 
 
г) Мазут                                                  ден/кг 
- М - 1 (М)              0,100 
- М - 2              0,100 
 
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 0,40 
ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 3,20 
- МБ - 98                                                            до 3,20 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                    до 3,20 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            до 3,20 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)          до 3,20 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                    до 3,20 
- Д - 1                                                                 до 3,20 
- Д - 2                                                                до 3,20 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                           до 3,20 
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г) Мазут                                                   ден/кг 
- М - 1 (М)          до 0,40 
-
 
 М - 2          до 0,40 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе с  применува од 00,01 часот на 27.01.2004 година. е

 
         Бр. 02-32/1                                Претседател, 
26 јануари 2004 година               Славе Ивановски, с.р.    
            Скопје  

___________ 
63. 
Врз основа на член 12 од Законот за Републички 

судски совет (�Сл. весник на РМ� бр. 80/92, 50/99 и 
43/03), Републичкиот судски совет, на седницата одр-
жана на 18.12.2003 година, донесе 

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВ-
НИКОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СУДСКИ СОВЕТ 

 
Член 1 

Во членот 4, член 6 став 2 и во член 7 став 2, 3 и 4 
зборот �секретар� се заменува со зборот �Генерален се-
кретар�.  

Член 2 
Во член 12 став 3, член 13, член 20 и член 22 став 2 

зборовите: �правосудство и управа� се заменуваат со 
збо от �правда�. р 

Член 3 
Во член 17 став 1 зборот �состојба� се заменува со 

збо от �способност�. р 
Член 4 

Во член 18 став 1 по зборот �утврди� зборовите до 
крајот на реченицата се заменуваат со зборовите: �неза-
доволителни резултати што влијаат на квалитетот, ажур-
носта и бројот на решените предмети на судијата�. 

 
Член 5 

Во член 20 по зборовите: �Врховниот суд на� да се 
додаде зборот �Република�.  

 
Член 6 

Насловот на глава VI се менува и гласи: �Стручна 
слу ба на Советот�. ж 

Член 7 
Член 29 се менува и гласи:  
�Советот има генерален секретар кој раководи со 

Стручната служба на Советот. 
Бројот на државните службеници и другите врабо-

тени во стручната служба и нивните работи и задачи се 
утврдуваат со актите за организација и систематизација 
на работните места.�  

Член 8 
Овој деловник влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

         Бр. 02-6/1       Републички судски совет 
9 јануари 2004 година   Претседател, 
           Скопје       Ленче Софрониевска, с.р. 

___________ 
64. 
Врз основа на точка III од Измените и дополнувања-

та на Упатството за спроведување на Одлука за утврду-
вање на методологијата за класификација на активните 
билансни и вонбилансни позиции на банките според сте-
пенот на нивната ризичност ("Службен весник на РМ" 
бр. 80/03), Дирекцијата за супервизија на 20.01.2004 го-
дина, го утврди пречистениот текст на Упатството за 
спроведување на Одлуката за утврдување на методоло-
гијата за класификација на активните билансни и вонби-
лансни позиции на банките според степенот на нивната 
ризичност 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА АКТИВНИТЕ БИЛАНСНИ И ВОНБИЛАНСНИ 
ПОЗИЦИИ НА БАНКИТЕ СПОРЕД СТЕПЕНОТ 

НА НИВНАТА РИЗИЧНОСТ 
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1. Заради еднообразно спроведување на Одлуката 

за утврдување на методологијата за класификација на 
активните билансни и вонбилансни позиции на банки-
те според степенот на нивната ризичност (во натамош-
ниот текст: Одлуката), банката ќе врши класификација 
на активата на обрасците КА/1, КА и КА-Д, кои се со-
ставен дел на ова упатство и со примена на следните 
објаснувања за одделни редни броеви на обрасците. 

 
II. ОБРАЗЕЦ КА/1 

 
2. Образецот КА/1 е преглед на структурата на кре-

дитната изложеност на банката по поединечни комин-
тенти. 

3. Под коминтенти на банката, во смисла на ова 
упатство се подразбираат банки и штедилници, небан-
карски финансиски институции, нефинансиски правни 
лица, физичките лица, други коминтенти, како и Ре-
публика Македонија и Народна банка на Република 
Македонија. 

4. Образецот КА/1 е составен од два дела: 
- Образец КА/1-1; и 
- Образец КА/1-2. 
Во Образецот КА/1-1 се прикажува структурата на 

кредитната изложеност по коминтенти, согласно кре-
дитниот ризик, додека во Образецот КА/1-2 структура-
та на кредитната изложеност по коминтенти се прика-
жува согласно нивото на ризик на земјата. 
Образец КА/1-1 
5. Во образецот КА/1-1 се наведуваат коминтентите 

поодделно и за секој  од нив се пополнуваат колоните 
1-15 според објаснувањата дадени во продолжение: 
Колона бр.1 - се наведува реден број за комитентот. 
б) Колона бр.2 - (Сметка) го содржи бројот на 

активната сметка на комитентот - правно лице во бан-
ката која го изготвува извештајот. Доколку правното 
лице нема сметка во конкретната банка, се наведува 
бројот на било која сметка во друга банка. Кај комин-
тентите - физички лица, како и кај коминтентите без 
сметка, оваа колона не се пополнува. 
в) Колона бр.3 - се внесува матичниот број на коми-

тентот. 
г) Колона бр. 4 - се внесува единствениот даночен 

број на комитентот. Банките се должни да ја пополну-
ваат оваа колона, почнувајќи од 30.06.2002 година. 
д) Колона бр. 5 (Комитент) ги содржи коминтенти-

те наведени според следните правила: 
- за правни лица се наведува полниот назив, додека 

за физички лица се наведува името и презимето; 
- задолжително се наведуваат поединечно сите ко-

минтенти на банката -домашни не банкарски правни 
лица  со вкупна кредитна изложеност над 500.000 дена-
ри, односно сите коминтенти на банката- домашни фи-
зички лица со вкупна кредитна изложеност над 300.000 
денари. Штедилницата задолжително ги наведува пое-
динечно сите коминтенти (физички и правни лица) со 
вкупна кредитна изложеност над 100.000 денари. Под 
вкупна изложеност на кредитен ризик се подразбира 
збирот на сите побарувања по кредити, камати и други 
ставки и потенцијални побарувања по вонбилансни 
ставки што банката ги има спрема поодделен комитент 
- колона бр.14 од образецот КА/1-1); 

- задолжително се наведуваат поединечно сите ко-
минтенти на банката - домашни банки; 
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- задолжително се наведуваат поединечно сите ко-
минтенти на банката - странски правни и физички лица; 

- кредитните изложености спрема поединечни фи-
зички лица, за кои не се однесува обврската од алинеја 
2, точка д) за нивно поединечно прикажување, се при-
кажуваат збирно во посебна позиција: �Население�; 

- остатокот од вкупното портфолио, по одбивањето на 
кредитните изложености опфатени во алинеите 2, 3, 4 и 5 
од оваа точка, се наведува во категоријата "останато"; 

- во случај кога категоријата "останато" изнесува 
над 10% од вкупната кредитна изложеност на банката 
(Колона 8, реден број 7 од Образецот КА), се наведува-
ат поголемите коминтенти од таа категорија, се до све-
дување до границата од 10%; 

- во случај кога кредитната изложеност спрема ко-
митентот е класифицирана во две различни ризични 
категории, комитентот се наведува два пати еднопо-
друго, со прикажување на соодветниот дел од кредит-
ната изложеност (со пополнување на сите останати ко-
лони) и соодветната ризична категорија; 

- коминтентите се пополнуваат според азбучен ре-
дослед.  
ѓ) Колона бр. 6 - Седиште на комитентот (град и др-

жава во случај на комитент - странско лице).  
е) Колона бр.7  (Ризична категорија) ја содржи ри-

зичната категорија (А, Б, В, Г или Д) во која е класифи-
циран комитентот, односно кредитната изложеност 
спрема тој комитент, со примена на мерилата, дефини-
рани во глава II од oдлуката. 
ж) Колоните бр. 8 -13 се пополнуваат земајќи ги 

предвид сите побарувања по одделни коминтенти кои се 
евидентирани на одделни сметки во КН-БИФО на банка-
та. Спецификацијата на сметките кои влегуваат во опи-
сот на одделните колони на извештајот КА/1-1 е следна:  

- Колона бр. 8 - редовни кредити ги опфаќа сметки-
те од: група 31, 32, 33 (со исклучок на сметките 330 и 
331), 34, 35 (со исклучок на сметките 350, 351), 36 (со 
исклучок на сметките 361, 363, 368), 39, класа 4 (без 
групите 43, 46, 48), класа 5 (без групите 53, 56 и 58), 
сметката 809, сметките 160, 161. 

- Колона бр. 9 - нефункционални кредити ги опфаќа 
сметките 084 и 086. 

- Колона бр. 10 - побарувања по редовна камата ја 
опфаќа сметката 150, 156 (без сметка 1562) и 190. 

- Колона бр. 11 - побарувања по нефункционална 
камата ги опфаќа сметките 080 и 082. 

- Колона бр. 12 - други побарувања ги опфаќа сме-
тките од група 06 (без сметката 069), сметките 134, 
135, 151, 154, 155, 1562, 157, 192, 193, 302, 303, 307, 
330, 331, 350, 351, во делот кој се однесува на конкрет-
ни коминтенти, сите други сметки на кои се искажани 
побарувања од конкретни коминтенти и сите други 
ставки кај кои постои јасно изразена потенцијална кре-
дитна загуба во иднина. 

- Колона бр. 13 - вонбилансни ставки - се евиденти-
раат вонбилансните ставки кои претставуваат потенци-
јална обврска за банката.  
Во колоната бр. 13 - вонбилансни ставки, се вклу-

чуваат и чинидбените гаранции со минимум одреден 
процент од вкупниот износ на непокриени чинидбени 
гаранции евидентирани на соодветниот датум, и тоа: 

- минимум 25% почнувајќи со состојба на 
31.03.2002 година; 

- минимум 50% почнувајќи со состојба на 
31.12.2002 година; 

- минимум 75% почнувајќи со состојба на 
30.06.2003 година; 

- 100% почнувајќи со состојба на 31.12.2003 година; 
 ѕ) Колона бр. 14 (Вкупна кредитна изложеност) прет-

ставува збир на износите од колоните бр.  8,  9, 10, 12, 13. 
и) Колона бр.15 (Потенцијални загуби) се пресме-

тува така што вкупната кредитна изложеност (Колона 
бр.14) се множи со пондерите од точката 16 и 17 од 
Одлуката, според ризичната категорија на комитентот 
(Колона бр.8 од образецот КА/1-1). 

ј) По редот �Вкупно� се става наслов �Побарувања 
од вонбилансна евиденција� под кој се наведуваат сите 
коминтенти чии побарувања биле прекнижени во вон-
билансна евиденција, со состојба 02.04.2003 година.  
Банките се должни да ги прикажуваат вонбилансни-

те побарувања се до донесувањето на одлука за отпис на 
побарувањата согласно Глава V од Одлуката за суперви-
зорските стандарди за регулирање на достасаните, а не-
наплатени побарувања на банките ("Сл. весник на РМ" 
бр. 14/2003), или до нивната евентуална наплата.  
Образецот се пополнува согласно Глава II, точка 5 

од ова упатство, со тоа што во овој случај не се попол-
нува Колоната бр. 15 - Потенцијални загуби. 
Образец КА/1-2 
6. Образецот КА/1-2 ја вклучува кредитната изло-

женост на банката спрема поодделна земја и поединеч-
но, спрема коминтентите-странски лица. 
Колоните 1-7 од Образецот КА/1-2 се пополнуваат 

според следните објаснувања: 
а) Колона бр. 1 - се наведува реден број на комитентот; 
б) Колона бр. 2 - се наведува земјата каде е седи-

штето на комитентот. 
Коминтентите се групираат според земјата на по-

текло, при што во посебен ред се прикажува вкупната 
изложеност на банката спрема секоја одделна земја. 
Во случај кога странскиот субјект претставува фи-

лијала на странска банка, во колоната бр. 2 се внесува 
земјата каде е седиштето на матичната банка. 
в) Колона бр. 3 - ги содржи сите коминтенти-стран-

ски лица, при што за правните лица се наведува полни-
от назив, додека за физичките лица се наведува името 
и презимето. 
Во случај кога странскиот субјект претставува фи-

лијала на странска банка, покрај полниот назив на фи-
лијалата, се додава и нејзиното седиште. 
г) Колона бр. 4 - се наведува вкупната кредитна из-

ложеност на банката спрема секој поединечен коми-
тент - странски субјект, која е прикажана во Колона бр. 
14 од Образецот КА/1-1 за соодветниот комитент.  
д) Колона бр. 5 - Нето кредитната изложеност се 

добива на тој начин што вкупната кредитна изложе-
ност прикажана во Колона 4 од Образецот се намалува 
за износот на потенцијалните загуби од Колона 15 на 
Образецот КА/1-1 за соодветниот комитент. 
ѓ) Колона бр. 6 - се внесува процентот на ризикот на 

земјата утврден согласно листата која се доставува од 
страна на Народна банка на Република Македонија, како 
и согласно одредбите од точките 18 и 19 од одлуката.  
е) Колона бр. 7 - Потенцијалните загуби за ризик на 

земјата се пресметуваат така што нето кредитната из-
ложеност (Колона бр. 5) се множи со коефициентот на 
ризик на земја од Колона 6. 

 
III. ОБРАЗЕЦ КА 

 
7. Образецот КА е сумарен приказ на вкупната кре-

дитна изложеност на банката според видот на побару-
вањата и утврдената ризичност.  

8. Вкупниот износ на сите побарувања и потенцијал-
ни побарувања по активни билансни и вонбилансни ста-
вки што банката ги има спрема своите одделни комин-
тенти (евидентирани во колоните бр. 8-13 од образецот 
КА/1-1), се распоредуваат во образецот КА, според: 

- видот на побарување, прикажани под ред. бр. 1-6; 
- висината на кредитен ризик, распоредени во коло-

ните: 3а-7. 
9. Во Колона бр. 8 се искажува збирот на Колоните 

од 3а - 7. 
10. Колона бр. 9 се пополнува со збирот на износи-

те кои се добиваат кога износите од Колоните бр. 3а-7 
од образецот КА се множат со соодветните проценти 
на ризичност, односно износот од Колона бр.3а (А) се 
множи со 0%, износот од Колона бр. 3б се множи со 
2%, износот од Колона бр. 4 (Б) се множи со 10%, из-
носот од Колона бр. 5 (В) се множи со 25%, износот од 
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Колона бр. 6 (Г) се множи со 50% и износот од Колона 
бр. 7 (Д) се множи со 100%.  
Колона бр. 9 не се пополнува само за позицијата 

под ред. бр. 4 (Нефункционална камата). 
Добиениот износ во Колоната бр. 9, реден број 7 од 

Образецот КА треба да одговара на пресметаниот из-
нос во Колона бр. 15  од Образецот КА/1-1. 

11. Во позицијата под реден број 7 (Вкупно) се вне-
сува збирот на редовите од 1,2,3,5 и 6. 

12. Во рамките на спецификацијата, под позицијата 
а) Потенцијални загуби за кредитен ризик - се внесува 
износот од реден бр.7, колона 9 од Образецот КА; под 
позицијата б) Потенцијални загуби за ризик на земја - 
се внесува износот од  колона бр. 7 од Образецот КА/1-
2, позиција - Вкупно (сите земји).  
Вкупниот износ на потенцијални загуби кои произ-

легуваат од кредитниот ризик и ризик на земјата (пози-
ција в) треба да одговара на износот на издвоената по-
себна резерва (с/ка 907).  

IV. ОБРАЗЕЦ КА-Д  
13. Образецот КА-Д е сумарен приказ на вкупната 

кредитна изложеност на банката по одделни дејности. 
За секој комитент банката е должна да утврди претеж-
ната дејност согласно Решението од Заводот за стати-
стика, или согласно информациите и сознанијата кои 
што ги има банката врз основа на контактите со коми-
тентот. Претежната дејност се утврдува според нацио-
налната класификација на дејности утврдена со Одлука 
за утврдување на национална класификација на дејно-
сти ("Сл. весник на РМ" бр. 20/98), и тоа: 

- Земјоделство, лов и шумарство; 
- Рибарство; 
- Вадење на руди и камен; 
- Преработувачка индустрија; 
- Снабдување со електрична енергија, гас и вода; 
- Градежништво; 
- Трговија на големо и трговија на мало; поправка 

на моторни возила, моторцикли и предмети за лична 
употреба и за домаќинствата; 

- Хотели и ресторани; 
- Сообраќај, складирање и врски; 
- Финансиско посредување; 
- Активности во врска со недвижен имот, изнајму-

вање и деловни активности; 
- Јавна употреба и одбрана; задолжителна социјал-

на заштита; 
- Образование; 
- Здравство и социјална работа; 
- Други комунални, културни, општи и лични ус-

лужни активности; 
- Приватни домаќинства со вработени лица; и 
- Екстериторијални организации и тела. 
14. Кредитната изложеност на банката спрема ко-

минтенти - физички лица се распоредува според наме-
ната во следните категории:  

- станбени кредити; 
- потрошувачки кредити; и 
- други кредити. 
15. Образецот КА-Д се пополнува согласно следни-

те објаснувања: 
Колона бр. 3 - се внесува износот на денарската 

кредитна изложеност, по одделни дејности; 
Колона бр. 4 - се внесува износот на денарската 

кредитна изложеност со девизна клаузула, по одделни 
дејности; 
Колона бр. 5 - се внесува износот на девизната кре-

дитна изложеност, по одделни дејности;  
Колоната бр. 6 - Вкупно, претставува збир на коло-

ните 2, 3 и 4 се секоја одделна дејност; 
Добиениот износот во Колона бр. 6, реден број 19, 

треба да одговара на пресметаниот износ во Колона бр. 
14 од Образецот КА/1-1 и Колона бр. 8, реден број 7 од 
Образецот КА. 

V. ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕФУНКЦИОНАЛНИ  
КРЕДИТИ И НЕФУНКЦИОНАЛНА КАМАТА 

  
16. За кредитите кои исполнуваат барем еден од 

критериумите од точка 15 од Одлуката се спроведуваат 
следните книжења: 

- износот на сите кредити на соодветниот комитент 
се префрлува на сметка 084, односно сметка 086 за де-
лот на девизните кредити; 

- истовремено се обезбедува и посебната резерва за 
побарувањата по камата од нефункционалните кредити на 
тој начин што побарувањата по камата од тој комитент се 
префрлува на сметката 080, а потоа за истиот износ се 
одобрува сметката 081 и се задолжува сметката 640;  

17. Банката продолжува да пресметува камата на 
кредитите класифицирани во категоријата нефункцио-
нални кредити, со тоа што за износот на каматата се за-
должува сметката 080 и се одобрува сметката 081. Од 
истите причини, банката треба да искажува приходи по 
основ на камата за нефункционалните кредити исклу-
чиво во моментот кога каматата ќе се наплати, преку 
одобрување на аналитичкото конто 6830- Приходи по 
основ на наплата на нефункционална камата и задол-
жување на сметката 081 и истовремено преку одобру-
вање на сметката 080 и задолжување на сметката 1000, 
101 или друго конто за извршената наплата. 

18. За оние коминтенти за кои се утврди дека ги ис-
полнуваат критериумите за исклучување од категорија-
та на нефункционални кредити од точка 15 став 2 на 
Одлуката, се спроведуваат следните книжења: 

- износот на нефункционалните кредити се префрлува 
од сметката 084, односно 086, на сметките од класите 1, 3, 
4, и 5 на кои тие побарувања првобитно се воделе; 

- идните каматни задолженија на комитентот банка-
та продолжува да ги книжи на вообичаениот начин - со 
одобрување на сметките од групата 66, во моментот на 
пресметување на каматата. 

 
VI.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
19. Одредбите од ова упатство се однесуваат и на 

штедилниците во Република Македонија. 
20. Пречистениот текст на ова упатство ги опфаќа 

Упатството за спроведување на Одлука за утврдување 
на методологијата за класификација на активните би-
лансни и вонбилансни позиции на банките според сте-
пенот на нивната ризичност бр. 1193 од 28.03.2002 го-
дина, Измените и дополнувањата на Упатството за 
спроведување на Одлука за утврдување на методологи-
јата за класификација на активните билансни и вонби-
лансни позиции на банките според степенот на нивната 
ризичност бр. 1037 од 21.03.2003 година, Измените и 
дополнувањата на Упатството за спроведување на Од-
лука за утврдување на методологијата за класификаци-
ја на активните билансни и вонбилансни позиции на 
банките според степенот на нивната ризичност бр. 
2478 од 16.07.2003 година ("Сл. весник на РМ" бр. 
20/2003) и Измените и дополнувањата на Упатството за 
спроведување на Одлука за утврдување на методологи-
јата за класификација на активните билансни и вонби-
лансни позиции на банките според степенот на нивната 
ризичност бр. 4509 од 09.12.2003 година ("Сл. весник 
на РМ" бр. 80/2003), во кои е означено времето на нив-
ното влегување во сила. 

 
Прилог: Образец КА, КА/1-1, КА/1-2 и КА-Д  
 

            Бр. 289        Директор, 
20 јануари 2004 година       Илија Граорковски, с.р.  
             Скопје  
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 С П О Г О Д Б И   4. 
 �Во решението за распоредување треба да се образло-

жат причините поради кои е извршено распоредувањето 
на работникот.� 

Врз основа на член 89  од Законот за работни односи 
(�Службен весник на РМ� бр. 80/93, 3/94, 14/95, 53/97, 
21/98, 25/2000, 3/2001, 50/2001 и 25/2003)  и член 5 од Оп-
штиот колективен договор за јавни служби, јавните прет-
пријатија, државни органи, органи на локалната самоупра-
ва и други правни лица кои вршат нестопанска дејност 
(�Службен весник на РМ� бр. 39/94, 16/96, 47/2000 и 
73/2001), министерот за внатрешни работи и Македонски-
от Полициски Синдикат, склучуваат 

С тавот 4 станува став 5. 
Член 2 

Во членот 27 став 2 зборовите: �освен во случаите од 
член 28 на овој договор� се бришат. 

По став 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
�Ако распоредувањето е извршено во организациона 

единица одалечена не повеќе од 50 км. од седиштето на 
организационата единица во која работникот дотогаш ра-
ботел, Министерството е должно на работникот да му 
обезбеди превоз.� 

  
С П О Г О Д  Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА КОЛЕКТИВ-
НИОТ ДОГОВОР НА МИНИСТЕРСТВОТО 

 ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ  С тавот 5 станува став 6. 
Член 1 Член 3 Во Колективниот договор на Министерството за вна-

трешни работи, склучен на 30.12.1997 година (�Службен 
весник на РМ� бр.8/98, 11/98 и 12/2000) и продолжен со 
Спогодба за продолжување на важноста на Колективниот 
договор на Министерството за внатрешни работи (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 2/2003), во членот 26 по ставот 3 се 
додава нов став 4 кој гласи: 

Ч ленот 28 се брише. 
Член 4 

Во членот 30 ставот 1 се менува и гласи: 
�Распоредувањето може да се врши и по предлог на 

директорот на Бирото за јавна безбедност, директорот на 
Управата за безбедност и контраразузнавање, раководен 
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работник или началник на самостојна организациона еди-
ница (сектор или одделение) во Министерството, во кој 
мор  да бидат образложени причините за распоредување.� а 

Член 5 
Во членот 31 ставот 2 се менува и гласи: 
�Работникот има право на приговор до надлежната ко-

мисија при Владата на Република Македонија во рок од 15 
ден  од денот на приемот на решението.� а 

Член 6 
Во членот 33 став 2 се брише. 
Ставот 3, кој станува став 2, се менува и гласи: 
�Министерот одлучува кои организациони единици во 

Министерството работат во смени и го определува распо-
редот на работното време согласно закон и овој колекти-
вен овор.�  дог 

Член 7 
Во членот 35 се додава нов став 2 кој гласи: 
�Работното време помеѓу 00 часот во сабота и 24 часот 

во недела се смета како работно време во викенд.�  
Член 8 

Во членот 44 став 1, алинеја 1 се менува и гласи: 
�- за одредени работници кои при извршувањето на рабо-

тите и задачите во полициските станици за КПДГ се  изложе-
ни на јонизирачко зрачење (работа со ренген апарати), како и 
за работниците од хеликоптерската единица - 6 дена�.  

Член 9 
Во членот 49 став 1 по зборот �рекреација� се става 

точ а и зборовите до крајот на реченицата се бришат. к 
Член 10 

П о членот 58 се додава нов член 58-а кој гласи: 
�Член 58-а 

Министерството е должно да ги обезбеди и стави до-
стапни средствата и опремата за заштита на работникот 
при работа, предвидени со актите за заштита при работа.�   

Член 11 
Во членот 60 став 2 зборовите: �може да биде упатен� 

се з менуваат со зборовите: �задолжително се упатува�. а 
Член 12 

Во членот 72 став 1 по зборот �зголемува� се додаваат 
зборовите: �по час и тоа:� 
По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
�Контролата на евиденцијата од ставот 3 на овој член ја 

вршат непосредно повисокиот раководител и стручните 
служби во Министерството.� 
С тавот 4 станува став 5. 

Член 13 
Во членот 77 ставот 4 се менува и гласи: 
�По добиеното мислење од организационите единици 

од ставот 3 на овој член предлогот се доставува до дире-
кторот на Бирото за јавна безбедност односно директорот 
на Управата за безбедност и контраразузнавање, заради 
нивна согласност и конкретен предлог за донесување ре-
шение.� 

 
Член 14 

Членот 78 се менува и гласи: 
�Заради посебните услови за работа и опасноста по жи-

вот (висок ризик) во извршувањето на работите и задачите 
на платата утврдена според коефициентот од член 68 на 
овој договор се утврдува додаток на плата со дополнителни 
коефициенти и тоа за следните организациони единици: 

1. Хеликоптерска единица: 
- началник на Хеликоптерска единица...................62% 
- пилот.......................................................................48% 
- авиоинженер...........................................................35% 
- авиомеханичар.......................................................16% 
2. Единица за специјални задачи............................45% 
3. Специјална полициска единица 
 за брзо распоредување............................................45% 
4. Посебна единица на полиција.............................20% 
- припадници на Посебната единица на полиција кои из-

вршуваат работи од областа на логистика..........10%.�  
Член 15 

Во членот 80 се додава нов став 2 кој гласи: 
�Намалената работна способност од став 1 на овој член ја 

утврдува здравствената комисија што ја образува министе-
рот, а која ја сочинуваат: претседател кој е претставник од 

Македонскиот Полициски Синдикат, најмалку двајца лека-
ри специјалисти од кои еден за интерна медицина и двајца 
ра отници од Министерството.� б 

Член 16 
Членот 87 се менува и гласи: 
�Работникот има право на надоместок за исхрана, до-

колку исхраната не е организирана бесплатно од страна на 
Министерството, во висина од 25% од просечната месечна 
плата по работник исплатена во Република Македонија во 
претходните три месеци. 
Надоместокот за исхрана се исплатува во месецот за те-

ковниот месец.�  
Член 17 

По членот 87 се додаваат 15 нови членови: 87-а, 87-б, 
87-в, 87-г, 87-д, 87-ѓ, 87-е, 87-ж, 87-з, 87-ѕ, 87-и, 87-ј, 87-к, 
87 л и 87-љ,  кои гласат: -

 
�Член 87-а 

Работникот има право на надоместок за годишен одмор во 
висина на една просечна месечна плата по работник, исплате-
на во Република Македонија во претходните три месеци. 
 

Член 87-б 
Под службено патување во Републиката се подразбира па-

тување на кое работникот се упатува по налог на министерот 
или од него овластен раководен работник со задача да извр-
ши определени службени работи надвор од седиштето на ор-
ганизационата единица во која работникот 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, превозното средство што 
ќе го користи, како и другите потребни податоци.   

Член 87-в 
За службено патување во Републиката, на работникот 

му припаѓа надоместок на трошоците кој опфаќа: 
- надоместок за исхрана и ноќевање (дневница); 
- надоместок за патни трошоци на работникот од работ-

ното место до местото во кое се упатува за извршување на 
службената работа и 

- надоместок на други трошоци што ќе ги направи ра-
ботникот во врска со вршењето на службеното патување. 

 
Член 87-г 

Надоместокот за дневницата за службено патување се 
пресметува од часот на тргнување на работникот на служ-
беното патување до часот на враќањето со превозно средс-
тво и тоа: 

1. цела дневница, за секои 24 часа поминати на службе-
но патување, како и за времето поминато на службен пат 
подолго од 12 часа; 

2. половина дневница, за времето поминато на службе-
ното патување подолго од 8 часа до 12 часа. 

 
Член 87-д 

Надоместокот за дневница за службено патување во Ре-
публиката без трошоци за ноќевање може да изнесува 8% 
од просечната месечна плата во Република Македонија 
исплатена во претходните три месеци. 
Доколку на работникот за време на службеното патува-

ње во Републиката му е обезбедена исхрана, на работни-
кот му припаѓа 50% од дневницата утврдена со став 1 од 
овој член, освен за припадниците на Единицата за специ-
јални задачи, Специјалната полициска единица за брзо 
распоредување и Посебната единица на полиција. 
Трошоците за ноќевање за време на службеното патува-

ње се признаваат во полн износ, според приложената сме-
тк , освен на хотелите од �де лукс� категорија. а

 
Член 87-ѓ 

Надоместокот за патни трошоци ги опфаќа трошоците 
за превоз со превозните средства во јавниот сообраќај. 
Ако работникот се упатува на службеното патување на 

кое поради итноста на извршувањето на работата не мо-
жат да користат средства од јавниот сообраќај или служ-
бено возило, на работникот му се признава надомест на 
трошоците за користење на сопствен автомобил за служ-
бени потреби до 30% од цената на литар гориво за соод-
ветното возило, по поминат километар со патен налог. 



Стр. 22 - Бр. 3 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 26 јануари 2004 
 

Член 87-е 
По завршувањето на службеното патување работникот е дол-

жен во рок од 3 дена да поднесе сметка за патните трошоци. 
Кон сметката за патните трошоци се приложува налог за 

службено патување, картата за превозното средство што е 
користено при службеното патување, сметката за ноќева-
ње и сметки за други трошоци што ги направил работни-
ко  во врска со вршењето на службеното патување. т 

Член 87-ж 
Надоместокот на трошоците за службено патување во 

странство се утврдува во висина на дневницата за службе-
но патување пропишана за работниците во органите на др-
жавната управа. 

Надоместокот за дневницата за службено патување во 
земјата и странство со надоместоците утврдени во член 72 
од овој договор меѓусебно се исклучуваат. 

 
Член 87-з 

Службеното патување во Републиката може да трае до 
15 дена непрекинато. Ако службеното патување трае подол-
го од 15 дена непрекинато, се смета како работа на терен. 

 
Член 87-ѕ 

Работникот има право на надоместок за работа на терен 
во висина од 30% од просечната месечна плата во Републи-
ка Македонија исплатена во претходните три месеци. 

Надоместокот за работа на терен не ги опфаќа трошо-
ците за сместување и исхрана и трошоците за превоз на 
работникот од работното место до местото каде што се из-
вршуваат работите.  

Член 87-и 
Надоместоците за дневниците за службено патување, 

исхрана и теренскиот додаток меѓусебно се исклучуваат.  
Член 87-ј 

На работникот му припаѓа надоместок за одвоен жи-
вот од семејството во висина од 60% од остварената про-
сечна месечна плата во стопанството на Републиката исп-
латена во последните три месеци. 

Надоместокот за одвоен живот, надоместокот за те-
ренскиот додаток и надоместокот за трошоците за превоз 
во висина на стварните превозни трошоци за доаѓање и 
враќање од работа меѓусебно се исклучуваат.  

Член 87-к 
Работникот има право на надомест на трошоците за 

превоз до и од работа над 2 км. само во случај кога Мини-
стерството нема организирано свој превоз. 

Надоместокот се плаќа во висина на трошоците на 
превозот од локалниот јавен превоз. 

 
Член 87-л 

На работникот му припаѓа отпремнина при заминување 
во пензија, во износ од три просечни месечни плати исплате-
ни в  Република Македонија во последните три месеци. о 

Член 87-љ 
За непрекината работа од 20 години во Министерство-

то на работникот му се доделува јубилејна награда во ви-
сина на месечна просечна плата остварена во Република 
Македонија.� 

Член 18 
Членот 88 се менува и гласи: 
�На работникот му се исплатува помош по основ на 

солидарност: 
- во случај на подолготрајно боледување на работни-

кот подолго од 6 месеци и тоа во висина на една едноме-
сечна просечна плата во Министерството; 

- во случај на потешки последици од елементарни не-
среќи што ќе го снајдат работникот и тоа во висина на ед-
на едномесечна просечна плата во Министерството; 

- помош на потесното семејство во случај на смрт на 
работникот и тоа во висина од две едномесечни просечни 
плати во Министерството и 

- помош на работникот во случај на смрт на член на 
неговото потесно семејство (родител, брачен другар, деца 
родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и 
деца земени на издржување) со кој живеел во заедничко 
домаќинство и тоа во висина на една едномесечна просеч-
на плата во Министерството. 

За доделување на помош од ставот 1 на овој член од-
лучува министерот, односно од него овластен работник. 

Помошта по основ на солидарност се остварува по 
поднесеното писмено барање од страна на работникот, а 
во случај од став 1 алинеја 3 на овој член, врз основа на 
барање на потесното семејство на работникот. 

 
Член 19 

По член 88 се додава нов член 88-а кој гласи: 
�Член 88-а 

Во случај на смрт на работникот кој во вршењето на 
работите и задачите ќе го загуби животот, на неговото се-
мејство му припаѓа: 

- парична помош за погребни трошоци и останати тра-
диционални погребни обичаи во висина од 15 просечни 
месечни плати исплатени во Републиката во последните 
три месеци, како и 

- еднократен надоместок во висина од вкупниот износ 
од остварените плати на работникот во последните 12 ме-
сец .� и 

Член 20 
Во член 90 по зборот �гласилата� се додаваат зборови-

те: и преку огласна табла�. � 
Член 21 

Во член 95 ставот 2 се менува  и гласи: 
�Согласност за упатување може да даде министерот, 

директорот на Бирото за јавна безбедност, односно дире-
кто от на Управата за безбедност и контраразузнавање.� р 

Член 22 
Во член 96 во ставот 1 после зборот �семинар� се до-

дава зборот �советување�, а во втората реченица по зборот 
�семинарот� се додава зборот �советувањето�. 

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
�Доколку на работникот за време на семинарот, сове-

тувањето или курсот во Република Македонија му е обез-
бедена исхрана, му припаѓа 50% од износот на дневницата 
утврдена во член 87-д од овој договор.� 

С тавот 2 станува став 3. 
Член 23 

Во член 99 ставот 1 се менува и гласи: 
�Решение за упатување на стручно оспособување во 

случаите од член 92 на овој договор донесува министерот, 
директорот на Бирото за јавна безбедност, односно дире-
кторот на Управата за безбедност и контраразузнавање, 
врз основа на предлог од раководителот на организацио-
ната единица.� 

Член 24 
Во член 101 ставот 2 се менува и гласи: 
�Упатувањето од став 1 на овој член се врши на бара-

ње дносно во согласност со работникот.� о 
Член 25 

Во член 102 ставот 5 се менува и гласи: 
�Решение за упатување на курс донесува министерот, 

директорот на Бирото за јавна безбедност, односно дире-
кто от на Управата за безбедност и контраразузнавање.� р 

Член 26 
Во член 103 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
�Министерството на синдикалниот претставник му до-

ставува покани, со материјали за работните состаноци на 
кои се одлучува за правата на работниците и му се овоз-
можува негово учество.� 

Ставот 3 кој станува 4, зборот �секретарот� се заменува 
со зборовите: �генералниот секретар�, а по зборот �министе-
рот� се става запирка и зборот �односно� се заменува со збо-
ровите: �а по исклучок, во случај на негова спреченост со.� 

С тавот 4 станува став 5. 
Член 27 

Во член 104 точка 1, во алинеја 1 по зборот �канцела-
рија� се додаваат зборовите: �со канцелариски мебел�, а 
зборот �со� се заменува со зборот �и�. 

Алинејата 3 се менува и гласи: 
�- канцеларија со канцелариски мебел, маса за соста-

ноци и телефон во круг на Министерството за потребите 
на синдикалниот претставник на Секторот за внатрешни 
работи за град Скопје и Министерството за внатрешни ра-
боти � седиште;� 

Во точката 3, алинејата 1 се менува и гласи: 
�- континуирано дваесет и четири часовно користење 

на службено возило за службени патувања во земјата и 
странство само за претседателот и генералниот секретар 
со обврска за доставување месечен писмен извештај;� 
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Во алинеја 2 по зборот �врските� се додаваат зборови-
те: �и експедиција на поштата.� 

Во алинеја 4, по зборот �материјали�, точката се заме-
нува со запирка и се додаваат зборовите: �прирачници и 
дру и публикации�. г 

Член 28 
Во член 108 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
�За учество во активностите од став 1 на овој член на 

синдикалните претставници, со налог на раководителот, 
им се одобрува користење на едно службено возило за се-
кои четири учесници.� 

С тавот 2 станува став 3. 
Член 29 

Во член 110 ставот 1 се менува и гласи: 
�Доколку претседателот и генералниот секретар на 

Синдикатот функцијата ја вршат професионално, согласно 
Статутот на синдикатот, Министерството се обврзува да ја 
исплатува нивната плата во висина на конкретната плата 
за работното место на кое дотогаш работеле.� 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
�Претседателот и генералниот секретар за начинот на 

вршење на својата функција во писмена форма го известу-
ваат министерот, најдоцна 15 дена по нивниот избор.�   

Член 30 
Во член 117 ставот 2 се менува и гласи: 
�Барање за надомест на штета може да поднесат: дире-

кторот на Бирото за јавна безбедност, директорот на 
Управата за безбедност и контраразузнавање, раководни 
работници и раководителот на соодветната организациона 
единица (сектор или одделение).�  

Член 31 
 Во членот 133 став 1, во точка 20 бројот �24� се заме-

нув  со бројот �48�. а 
Член 32 

 Во член 134 ставот 1 се менува и гласи: 
�При престанок на работниот однос работникот има 

право на отказен рок до три месеци и тоа: 
- работен стаж до 5 години����..1 месец 
- работен стаж до 15 години����2 месеци и 
-  работен стаж над 15 години���..3 месеци.� 

Член 33 
Во членот 135, зборовите: �2 часа дневно или 4 дена 

во текот на 1 месец� се заменуваат со зборовите: �четири 
часа во текот на работната недела.�  

Член 34 
Во член 136, ставот 3 се менува и гласи: 
�Решение од ставот 1 на овој член донесува директо-

рот на Бирото за јавна безбедност, односно директорот на 
Управата за безбедност и контраразузнавање или други 
работници што ќе ги овласти министерот.�  

Член 35 
Во членот 140 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
�Приговорот против решението за престанок на работ-

ниот однос со отказен рок го одлага извршувањето на ре-
шението за отказ до донесување на конечна одлука по 
приговорот.� 

Член 36 
Во членот 151 став 1, по зборот �претходно� да се до-

даде зборот �писмено�.  
Член 37 

Во член 153 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
�Во случаите од став 1 на овој член, министерот е дол-

жен да го извести и синдикатот.�   
Член 38 

Во членот 154 алинеја 3 се менува и гласи: 
�- еднократен надомест во вид на испратнина, во виси-

на на едномесечна плата на работникот до три односно за 
секои три години работен стаж наполнет во Министерс-
твото, а најмногу осум месечни плати, остварени во прет-
ходниот месец од денот на престанокот на работниот однос 
на работникот, што се исплатува со денот на престанок на 
работниот однос.�  

Член 39 
Во членот 157 точката 7 се менува и гласи: 
�За секоја година возраст над 18 години живот, работ-

никот добива по еден бод.� 

Член 40 
Во членот 173, во став 2, зборовите: �на овој договор� 

се заменуваат со зборовите: �на оваа спогодба за измени и 
дополнувања на Колективниот договор на Министерство-
то з  внатрешни работи.� а 

Член 41 
Важноста на Колективниот договор на Министерството за 

внатрешни работи, склучен на 30.12.1997 година и продолжен 
со Спогодба за продолжување на важноста на Колективниот 
договор на Министерството за внатрешни работи за време од 
една година, сметано од 30.12.2002 година, се продолжува за 
време од пет години, сметано од 30.12.2003 година. 

 
Член 42 

Оваа спогодба за измени и дополнувања на Колектив-
ниот договор на Министерството за внатрешни работи 
влегува во сила со денот на склучувањето. 

 
Член 43 

Оваа спогодба се регистрира во Министерството за 
труд и социјална политика, се евидентира во Сојузот на 
синдикатите на Македонија, а се објавува во �Службен 
весник на Република Македонија�. 

 
     Бр. 03-375                Бр. 151-68256/1 

30 декември 2003 година       30 декември 2003 година 
  коп                   С је        Скопје 

Македонски Полициски синдикат 
                                  Претседател, 

Тихомир Климовски, с.р.  
Министерство за внатрешни работи 

на Република Македонија 
Министер, 

Хари Костов, с.р. 
___________ 

5. 
Врз основа на член 95, став 2  од Законот за работни од-

носи Синдикатот на работниците од угостителството, ту-
ризмот, комунално-станбеното стопанство, занаетчиство-
то и заштитните друштва на Република Македонија и Од-
борот на работодавачи при Сојузот на регионални здруже-
нија на занаетчиите и други самостојни стопанственици, 
на 19.01.2004 година, склучија 

  
С П О Г О Д  Б А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КО-
ЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОСПОСОБУВАЊЕ И ВРА-
БОТУВАЊЕ  НА  ИНВАЛИДИ  ВО  РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Потписниците на Колективниот договор на претприја-

тијата за професионално оспособување и вработување на ин-
валиди во Република Македонија, склучен на 18.08.1994 го-
дина, продолжен со спогодбите од 24.01.1997, 24.01.1999 и 
24.01.2002 година, се согласија важноста да продолжи за пе-
риод од 2 години, сметано од 24.01.2004 година. 

Доколку во рок од три месеци пред истекот на важно-
ста на оваа спогодба, не се покрене нова постапка за про-
должување на овој колективен договор, согласно претход-
ниот став, ќе се смета дека Спогодбата е склучена на нео-
дредено време. 

2. Комисијата за следење на примената на овој коле-
ктивен договор може да предложи измени на истиот, сог-
ласно измените и дополнувањата на Општиот колективен 
договор на стопанството на Република Македонија, Зако-
нот за работни односи и условите на стопанисувањето. 

3. Спогодбата се регистрира кај органот на државната 
управа надлежен за работите на трудот и се објавува во 
�Службен весник на Република Македонија�. 

 
Синдикат на работниците од 
угостителството, туризмот, 
 комунално станбеното  
стопанство, занаетчиството и  
заштитните друштва  
на Република Македонија 
            Претседател, 

              Одбор 
на работодавачи при Сојузот 
на регионалните здруженија 
на занаетчиите и другите 
самостојни стопанственици 
          Претседател, 
  Драги Милошевски, с.р. 
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  Зоран Георгиевски, с.р. 
___________ 
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