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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2317. 

Врз основа на член 6 и член 8 од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 134/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29.09.2009 годи-
на, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА 

ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ 
 

Член 1 
Во Уредбата за спроведување на политиката за ру-

рален развој („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 54/08, 53/09) во членот 3, став 4, точка 4 по 
зборот „средства“ се додаваат зборовите: „до висина на 
процентот со кој барателот учествува во реализацијата 
на инвестицијата изразена во паричен износ;“ 

 
Член 2 

(1) Во членот 4, став (2) се менува и гласи: 
„(2) Барателите кои ги исполниле барањата за кори-

стење на мерките за рурален развој се рангираат со бо-
дување, освен за мерките наменети за инвестиции за 
рурална инфраструктура, за инвестиции наменети за 
реконструкција или изградба на патна инфраструктура 
во рурални подрачја и поддршка за организирање и за-
едничко вршење на производна дејност на земјоделски 
стопанства.“ 

(2) Во ставот (3), по точката г) се додава нова точка 
д) која гласи: 

„д) за Инвестиции за рурална инфраструктура на-
менета за реконструкција или изградба на патна инфра-
структура во рурални подрачја: 
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 (3) Ставот (4) се менува и гласи: 
„(4) Изборот на корисници за мерките наменети за 

инвестиции за рурална инфраструктура (освен за инве-
стиции наменети за реконструкција или изградба на 
патна инфраструктура во рурални подрачја), поддршка 
за организирање и заедничко вршење на производна 
дејност на земјоделски стопанства и инвестиции за 
производство и користење на обновливи енергии во ру-
рални средини, ќе се врши во рамките на финансиските 
средства предвидени за одделна мерка или посебни на-
мени во рамките на одделна мерка. “.  

(4) По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи: 
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„(5) Доколку во рамките на една мерка се предвиде-
ни посебни намени со одделни финансиски средства за 
нивна реализација согласно Програмата од член 5 на 
оваа уредба, рангирањето со бодување ќе се врши од-
делно за оние баратели кои поднеле засебно барање за 
една посебна намена во рамките на мерка. “ 

 
Член 3 

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

 
  Бр.19-4625/1                    Заменик на претседателот 

29 септември 2009 година      на Владата на Република   
      Скопје                                     Македонија, 

                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_____________ 

2318. 
Врз основа на член 7 од Законот за ученички стан-

дард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
52/05 и 118/07) и член 39 став 3 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2009 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.166/08), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29.09.2009 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА 
ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 

2009 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за остварување и развој на дејно-

ста во ученичкиот стандард за 2009 година („Службен 
весник на Република Македонија" бр.03/09 и 26/09), 
точка 1 во ставот 5 бројот „4.950" се заменува со бројот 
„4.500", бројот „9.900" се заменува со бројот „9.000", а 
по зборот „денари" се додаваат зборовите „за десет ме-
сеци во годината". 

Во став 6 во точката 1 бројот „2.420" се заменува со 
бројот „2.200". 

Во точката 2 бројот „2.420" се заменува со бројот 
„2.200". 

Во точката 3 бројот „2.420" се заменува со бројот 
„2.200". 

Во точката 4 бројот „2.420" се заменува со бројот 
„2.200". 

По ставот 8 табелата се заменува со нова табела ко-
ја гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
   Бр.19-4862/1                     Претседател на Владата 

29 септември 2009 година     на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

_____________ 
2319. 

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученички-
от и студентскиот стандард („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 37/98 и 40/03) и член 39 став 
3 од Законот за извршување на Буџетот на Република 
Македонија за 2009 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.166/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29.09.2009 годи-
на, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА 
ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД  

ЗА 2009 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за остварување и развој на дејно-

ста во студентскиот стандард за 2009 година („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.03/09 и 
26/09), во точка 1 во ставот 5 бројот „3.750" се замену-
ва со бројот „3.410", а по зборот „денари" се додаваат 
зборовите: „за десет месеци во годината". 
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Во став 6 во точката 1 бројот „4.000" се заменува со 
бројот „3.630". 

Во точката 2 бројот „6.050" се заменува со бројот 
„5.500". 

Во точката 3 бројот „2.700" се заменува со бројот 
„2.200". 

Во точката 4 бројот „5.400" се заменува со бројот 
„4.950". 

Во точката 5 бројот „60" се заменува со бројот „55", 
а бројот „7.500" се заменува со бројот „6.820". 

Во точката 6 бројот „3.630" се заменува со бројот 
„3.300", а бројот „7.500" се заменува со бројот 
„6.820". 

Во точката 7 бројот „4.000" се заменува со бројот 
„3.630". 

 
По ставот 9 Табелата се заменува со нова табела ко-

ја гласи:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
   Бр.19-4863/1                    Претседател на Владата 

29 септември 2009 година     на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

_____________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

2320. 
Врз основа на член 161 став 1 алинеја 6 oд Законот 

за внатрешни работи („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 92/09), министерот за внатрешни ра-
боти донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА СИСТЕМОТ НА КАРИЕРА НА ОВЛАСТЕ-
НИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ВО МИНИСТЕРСТВО-

ТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката за остварување на системот на кариера на овласте-
ните службени лица во Министерството за внатрешни 
работи (во натамошниот текст: Министерството). 

 
Член 2 

Системот на кариера на овластените службени лица 
во Министерството (во натамошниот текст: овластени 
службени лица) во смисла на овој правилник претста-
вува процес на развој на кариерата на овластеното 
службено лице. 

 
Член 3 

Развојот на кариерата на овластените службени ли-
ца се остварува со отпочнување на постапка за заснова-
ње на работен однос во Министерството и опфаќа: 

- селекција и избор на лица кои засноваат работен 
однос во Министерството;  

- обука;  
- распоредување; 
- унапредување;  
- оценување и  
- откажување на договор за вработување.  
Во развојот на кариера од ставот 1 на овој член се 

опфатени и времето поминато на обука, како и времето 
додека му трае приправничкиот стаж на овластеното 
службено лице на определено работно место. 

 
Член 4 

Селекцијата и изборот на лица кои засноваат рабо-
тен однос во Министерството, обуката и оценувањето 
од членот 3 став 1 на овој правилник се врши соглас-
но Законот за внатрешни работи и посебните подза-
конски прописи донесени согласно Законот за вна-
трешни работи, а откажувањето на договорот за вра-
ботување согласно Законот за внатрешни работи, За-
конот за полиција и Колективниот договор на Мини-
стерството. 
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II. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
СИСТЕМОТ НА КАРИЕРА НА ОВЛАСТЕНИТЕ 

СЛУЖБЕНИ ЛИЦА 
 

1. РАСПОРЕДУВАЊЕ 
 

Член 5 
Распоредување на овластени службени лица се вр-

ши на слободно или упразнето работно место, во 
транспарентна постапка, со распишување на интерен 
оглас. 

Распоредувањето од ставот 1 на овој член се вр-
ши независно од полот, расата, бојата на кожата, на-
ционалното и социјалното потекло, политичкото и 
верското уверување и имотната и општествената по-
ложба. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, транспарент-
носта на постапката не се однесува на распоредување 
на работници на определени работни места во Бирото и 
Управата, што се утврдени во посебна листа. 

 
2. УНАПРЕДУВАЊЕ 

 
Член 6 

Овластените службени лица напредуваат во карие-
рата по пат на унапредување. 

Секое овластено службено лице кое согласно про-
фесионалните квалитети и квалификации, работните 
способности, завршените обуки во текот на работниот 
однос и начинот на извршување на работните обврски 
ги исполнува условите за унапредување на друго ра-
ботно место, може да биде унапредено, независно од 
полот, расата, бојата на кожата, националното и соци-
јалното потекло, политичкото и верското уверување и 
имотната и општествената положба. 

Во процесот на унапредување не се врши прескок-
нување на степенот на работно место во хиерархијата 
на работни места утврдени во актот за систематизација 
на работните места.  

 
2.1. Унапредување во повисок платен ранг 

 
Член 7 

Овластено службено лице може да биде унапре-
дено во повисок платен ранг на работно место на кое 
работи, во смисла на член 98 од Законот за внатреш-
ни работи, ако ги исполнува условите утврдени со 
законот. 

Член 8 
За овластеното службено лице за кое во временски-

от период од членот 100 од Законот за внатрешни рабо-
ти е утврдено дека ги исполнува  условите од членот 7 
на овој правилник за унапредување во повисок платен 
ранг, непосредниот раководен работник доставува 
предлог за унапредување во повисок платен ранг до ор-
ганизациската единица за управување со човечки ре-
сурси надлежна за организациската единица во која ра-
боти овластеното службено лице. 

 
Член 9 

Организациската единица за управување со човечки 
ресурси од членот 8 на овој правилник по извршена 
проверка на исполнетоста на условите за унапредување 
во повисок платен ранг, предлогот за унапредување во 
повисок платен ранг го доставува до министерот за 
внатрешни работи, односно директорот на Бирото за 
јавна безбедност (во натамошниот текст: Бирото) или 
директорот на Управата за безбедност и контраразузна-
вање (во натамошниот текст: Управата). 

Врз основа на предлогот од ставот 1 на овој член, 
унапредувањето на овластеното службено лице се вр-
ши со решение за унапредување во повисок платен 
ранг донесено од страна на министерот за внатрешни 
работи, односно директорот на Бирото или директо-
рот на Управата, во зависност од организациската по-
ставеност на организациската единица во која работи 
овластеното службено лице чие унапредување се 
предлага. 

Решението за унапредување од ставот 2 на овој 
член го изготвува организациската единица од членот 8 
на овој правилник. 

 
Член 10 

При утврдување дали овластеното службено лице 
ги исполнува условите за унапредување утврдени со 
закон се опфаќа и времето во кое работникот претход-
но работел на работни места кои согласно хиерархијата 
на работни места утврдени во актот за систематизација 
на работните места се еднакви по степен со местото на 
кое работникот е распореден. 

 
Член 11 

Овластеното службено лице кое ќе биде унапреде-
но на повисоко работно место, како и  овластеното 
службено лице од членот 94 на Законот за внатрешни 
работи, го задржува бројот на остварените платни 
рангови. 
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2. 2. Унапредување на друго работно место 
 

Член 12 
Унапредувањето на друго, односно повисоко работ-

но место се врши во транспарентна постапка со спрове-
дување на интерен оглас за слободни работни места во 
Министерството.  

По исклучок од ставот 1 на овој член, транспарент-
носта на постапката нема да се однесува на унапреду-
вање на работници на определени работни места во Би-
рото и Управата, утврдени во листата од членот 5 став 
3 на овој правилник. 

 
Член 13 

Подолго времетраење на поминат стаж во одредена 
категорија или на одредено работно место, само за себе 
не го оправдува унапредувањето. 

 
Член 14 

Овластено службено лице може да биде унапредено 
на друго работно место во категориите утврдени со за-
кон, доколку ги исполнува условите за унапредување 
пропишани со закон.  

По исклучок, полициски службеник може да биде 
унапреден и кога ќе биде оценет со оценка “се истакну-
ва“ и неговата работа заради исклучителна оспособе-
ност, доверливост и посебни резултати е од посебно 
значење за работата на Министерството.  

Унапредување согласно ставот 2 на овој член може 
да се врши особено поради покажан чин на храброст во 
извршувањето на работите и задачите, како и во случај 
на тешка телесна повреда настанатa во вршење или по 
повод вршењето на работите и задачите.  

Полициски службеник покрај условите утврдени за 
унапредување, за да биде унапредено на друго работно 
место треба да ги исполнува и условите за стекнување 
со соодветно звање согласно Уредбата за начинот на 
стекнување на звањата и ознаките на звањата на поли-
циските службеници (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 140/07). 

 
Член 15 

Овластено службено лице кое работи на работно 
место од III категорија и кое во текот на процесот на 
развој на кариера се стекнало со високо образование 

може да биде унапредено на работно место од II кате-
горија, ако ги исполнува условите за унапредување на 
друго работно место утврдени со закон.  

 
3. Постапка за спроведување на интерен оглас за 

распоредување и за унапредување на друго работно 
место 

 
Член 16 

Постапката за спроведување на интерен оглас за 
распоредување, односно за унапредување на друго ра-
ботно место, започнува: 

- со доставување на иницијатива, односно барање 
од раководителот на организациската единица во која 
има слободно, односно упразнето работно место или 

- врз основа на утврдена потреба за пополнување на 
слободно, односно упразнето работно место.  

 
Член 17 

За слободно, односно упразнето работното место во 
организациска единица за потребите на Министерство-
то, Бирото и Управата, иницијативата, односно барање-
то за спроведување интерен оглас се доставува до над-
лежната организациска единица за управување со чо-
вечки ресурси. 

По добивање на иницијативата, односно барањето 
од ставот 1 на овој член, надлежната организациска 
единица за управување со човечки ресурси ја започну-
ва постапката за спроведување на интерен оглас. 

 
Член 18 

Постапката за спроведување на интерен оглас, се 
спроведува со објавување, односно доставувување те-
леграма од надлежна организациска единица за управу-
вање со човечки ресурси до сите организациски едини-
ци во Министерството.  

Телеграмата од ставот 1 на овој член содржи пода-
тоци за: називот на работното место кое е слободно, 
односно упразнето, условите утврдени со закон и про-
пишани во актот за систематизација на работните ме-
ста за работното место за кое се спроведува постапка 
за распоредување, односно унапредување; рокот за 
поднесување на пријави и податоците кои мора да ги 
содржи пријавата утврдени во членот 21 на овој пра-
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вилник, како и други соодветни податоци потребни за 
работното место за кое се спроведува постапка за инте-
рен оглас. 

Пријавите се поднесуваат најдоцна до седум дена 
од денот на доставувањето на телеграмата. 

 
Член 19 

По доставување на телеграмата од членот 18 став 1 
на овој правилник, понатамошната постапката за инте-
рен оглас за распоредување и за унапредување на дру-
го работно место ја спроведува надлежната организа-
циска единица за управување со човечки ресурси за 
Министерството и Управата, односно надлежната орга-
низациска единица за управување со човечки ресурси 
за Бирото, во зависност од организациската поставе-
ност на организациската единица каде се наоѓа слобод-
ното работно место, до која се поднесуваат пријавите 
за распоредување, односно унапредување на друго ра-
ботно место. 

 
Член 20 

Раководителот на организациските единици во Ми-
нистерството ги запознава сите вработени во организа-
циската единица за содржината на телеграмата. 

Телеграмата се објавува на огласната табла во орга-
низациската единица. 

 
Член 21 

Пријавата од членот 18 на овој правилник содржи 
кратка биографија на кандидатот која меѓу другото, со-
држи и податоци за: 

- условите кои е потребно да ги исполнува (вид на 
образование, години на работно искуство и сл.); 

- завршени обуки; 
- податок дали против него била водена постапка за 

кршење на работниот ред и дисциплина или неиспол-
нување на работните обврски, а доколку била водена за 
исходот од истата; 

- наградувања и казнувања; 
- последно унапредување; 
- добиени оценки и сл. 
 

Член 22 
Врз основа на поднесените пријави од членот 21 на 

овој правилник, надлежната организациска единица за 
управување со човечки ресурси прави листа на канди-
дати кои ги исполнуваат условите за унапредување 

утврдени со закон и актот за систематизација на работ-
ните места за работното место за кое се врши распоре-
дувањето, односно унапредувањето. 

Листата од ставот 1 на овој член се доставува до 
надлежната комисија за распоредување и унапреду-
вање (во натамошниот текст: комисија), која спрове-
дува постапка за селекција и избор на кандидат за 
распоредување, односно унапредување на друго ра-
ботно место. 
 

Член 23 
За спроведување на постапка за селекција и избор 

на кандидат за распоредување, односно унапредување, 
согласно член 106 од Законот за внатрешни работи се 
формираат следните комисии: 

1. за организациските единици за потребите на Ми-
нистерството – една комисија; 

2. за Управата - една комисија и 
3. за Бирото - четири комисии: 
а). две комисии за спроведување постапка за селек-

ција и избор на кандидат за распоредување, односно 
унапредување на полициски службеници и тоа една за 
работни места од I  и II категорија и една за работни 
места од III категорија и 

б). две комисии за овластени службени лица за вр-
шење стручни или граѓански работи и тоа една за ра-
ботни места од I  и II категорија и една за работни ме-
ста од III категорија. 

 
Член 24 

При спроведување на постапката за селекција и из-
бор на кандидат за распоредување, односно унапреду-
вање на друго работно место, комисијата може да има 
увид и пристап во сите документи и податоци од пер-
соналните досиеја на кандидатите за распоредување, 
односно унапредување со цел утврдување дали канди-
датите ги исполнуваат условите за распоредување, од-
носно унапредување утврдени во Законот за внатреш-
ни работи и условите утврдени со актот за системати-
зација за конкретното работно место.  

 
Член 25 

При спроведување на постапката за селекција и из-
бор на кандидат за распоредување, односно унапреду-
вање на друго работно место, а во зависност од приро-
дата на работите и задачите што се вршат на соодвет-
ното работно место, комисијата може да ги преземе 
следните мерки и активности: 
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- интервју со кандидатите; 
- психолошко тестирање на кандидатите; 
- проверка на моторички способности на кандида-

тите;  
- друг вид тестирање; 
- проверка на стручноста и сл. 
Доколку оцени за потребно, комисијата може при 

преземање на мерките и активностите од ставот 1 на 
овој член да соработува со стручни лица од соодветна 
област, во зависност од работите и задачите што се 
извршуваат на работното место за кое се спроведува 
постапката за селекција и избор на кандидат за распо-
редување, односно унапредување на друго работно 
место. 

Член 26 
Во случај на спроведување на постапка за селекција 

и избор на кандидат за унапредување на друго работно 
место, комисијата особено ги зема во предвид: 

- оценките на кандидатот добиени по последното 
унапредување; 

- природата на работите и задачите кои ги извршува 
кандидатот; 

- развојот на кариерата (активностите на кандида-
тот) следен во континуитет; 

- обуките кои ги има завршено кандидатот за уна-
предување, а кои се утврдени за работното место на 
кое се унапредува; 

- работното искуство и сл. 
 

Член 27 
Врз основа на спроведената постапка за селекција и 

избор на кандидат за распоредување, односно унапре-
дување на друго работно место, комисијата утврдува 
листа на најуспешни кандидати. 
 

Член 28 
По спроведувањето на постапката за селекција и из-

бор на кандидат за распоредување, односно унапреду-
вање на друго работно место,  комисијата со одлука вр-
ши избор на кандидат кој ќе биде распореден, односно 
унапреден на друго работно место, при што за  распо-
редување, односно за унапредување на друго работно 
место, се избира најдобро рангираниот кандидат на ли-
стата од членот 27 на овој правилник. 

Одлуката од ставот 1 на овој член и извештај за 
спроведената постапка за селекција и избор на канди-
дат за распоредување, односно унапредување на друго 

работно место, комисијата ги доставува до министерот, 
односно директорот на Бирото, односно директорот на 
Управата.  

Член 29 
Распоредувањето, односно унапредувањето на 

кандидатот од членот 28 став 1 на овој правилник, се 
врши со решение донесено од страна на министерот, 
односно директорот на Бирото, односно директорот 
на Управата.  

Решението за распоредување, односно унапреду-
вање на друго работно место го изготвува организа-
циската единица за управување со човечки ресурси 
надлежна за организациската единица во која се рас-
поредува, односно унапредува овластеното службе-
но лице.  

 
Член 30 

За извршениот избор од членот 28 на овој правил-
ник, Секторот за правни работи и управување со човеч-
ки ресурси, односно Секторот за управување со човеч-
ки ресурси, во зависност од тоа кој ја спроведува по-
стапката за селекција и избор на кандидат за распоре-
дување, односно унапредување на друго работно ме-
сто, најдоцна до осум дена од доставувањето на реше-
нието за распоредување, односно унапредување на 
друго работно место на избраниот кандидат, ги изве-
стува останатите кандидати кои се пријавиле на интер-
ниот оглас.   

 
III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 31 

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

 
  Бр. 14.1-5958/1                          Министер 

17 септември 2009 година      за внатрешни работи, 
      Скопје                    м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

_______________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2321. 

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/01, 
50/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 88/08 и 105/09), 
министерот за финансии донесе 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА АКЦИЗИТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за спроведување на Законот за ак-

цизите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
40/01, 72/01, 89/01,  50/02, 86/02, 19/03, 54/03, 6/04, 6/05, 
44/06, 137/06,  25/08, 54/08, 125/08, 53/09 и 94/09), во 
член 4 во ставовите (2) и (4), во член 6 во ставот (3), 
член 10, член 12 во ставовите (1), (3) и (4), член 16 во 
ставовите (1), (2), (3) и (5), член 19 во ставот (1) во точка 
4, член 21 во ставот (1), член 22 во ставовите (1) и (2), 
член 26 во ставовите (1) и (2), член 27 во ставовите (2), 
(3) и (4), член 29 во ставот (3) точка 1 и став (4) точка 1, 
член 31 во ставот (3), член 31-а во ставовите (2) и (3), 
член 34 во ставовите (5), (6), (7), (8), (10) и (16), член 35 
во ставот (3), член 36 во ставот (3), член 37 во ставот (2), 
член 39 во ставовите (5), (6), (7), (8), (10) и (15),  член 41 
во ставовите (4), (6) и (7), член 42 во ставовите (3), (4) и 
(7) зборовите: „Управата за јавни приходи“ се заменува-
ат со зборовите: „Царинска управа“. 

 
Член 2 

Во членот 11 во ставот (2) зборовите: „Законот за 
стокови резерви“ се заменуваат со зборовите: „Закон за 
задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати и 
Закон за стоковни резерви“. 

 
Член 3 

Во членот 17 во точката 1 зборовите: „до Управата 
за јавни приходи или“ се бришат. 

 
Член 4 

По член 24 се додаваат два нови нови члена 24-а и 
24-б кои гласат: 

 
„Член 24-а 

Постапка за враќање на акцизата кон странски 
дипломатски или конзуларни претставништва,  

како и кон нивните членови 
 
(1) Барањето за враќање на платената акциза според 

член 24 став (3) од Законот за акцизите се поднесува до 
Министерството за надворешни работи најдоцна до 30-
ти јуни од календарската година која следи по кален-
дарската година во која подносителот на барањето го 
извршил прометот.  

(2) Побарувањата за враќање на платената акциза се 
докажуваат преку доставување фактури и сметки во 
оригинал. 

(3) Министерството за надворешни работи го доста-
вува барањето до Царинската управа, која пред одлучу-
вање на барањето ги проверува податоците дадени од 
подносителот на барањето. 

 
Член 24-б 

Постапка за враќање на акцизата кон меѓународни 
организации и нивните членови 

 
(1) Доколку меѓународните спогодби кои важат во 

Република Македонија предвидуваат ослободување на 
прометот на добра кон меѓународни организации и 
нивни членови од индиректни даноци, а ослободување-
то може да се одобри и по пат на враќање, во тој случај 
врз основа на член 24 став (3) од Законот за акцизите, 
ќе се применува постапката на враќање на акцизата 
според одредбите од став (2), (3) и (4) од овој член. 

(2) Барањето за враќање на платената акциза се 
поднесува до Министерството за надворешни работи 
најдоцна до 30-ти јуни од календарската година која 
следи по календарската година, во која е извршен про-
метот кон подносителот на барањето. 

(3) Побарувањата за враќање на платената акциза се 
докажуваат преку доставување фактури и сметки во 
оригинал.  

(4) Министерството за надворешни работи го доста-
вува барањето до Царинската управа, која пред одлучу-
вање по барањето ги проверува податоците дадени од 
подносителот на барањето.“ 

 
Член 5 

Обрасците „АК-01“, „АД“, „АКЦ-ММ“, „АКЦ-
ААП“, „АКЦ-ПА“, „АК-02“, „АК-ТНГ“, „П-МЕА”, „Б-
МЕА”, „П-ТД” и „Б-ТД” се заменуваат со нови обрасци 
кои се дадени во прилог и се составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2010 
година. 

 
Бр. 20-33540/1 

5 октомври 2009 година          Министер за финансии, 
      Скопје                         м-р Зоран Ставрески, с.р.              
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
2322. 

Врз основа на член 20 став 4 од Законот за безбед-
ност на производите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.33/06 и 63/07), министерот за економи-
ја донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ПРЕНОСЛИВА ОПРЕМА ПОД ПРИТИСОК 
 

Член 1 
Во Правилникот за пренослива опрема под прити-

сок („Службен весник на Република Македонија"  бр. 
17/07), по членот 31 се додава нов член 31-а кој гласи: 

  
„Член 31-а 

Внатрешната контрола на производството (Модул 
„А“) ги опфаќа и барањата за внатрешната контрола на 
производството со надзор на конечната оцена (Модул 
„А1“) од член 32 на овој правилник." 

 
Член 2 

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

 
     Бр.25-6443/3     

24 септември 2009 година                    Министер, 
       Скопје                       Фатмир Бесими, с.р. 

_____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2323. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 79/2009), министерот за труд и социјална поли-
тика донесе 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛ-

НА РАБОТА МАКЕДОНСКИ БРОД 
 
1.Се дава согласност на Статутот на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа-Македонски Брод, 
број 01-619/2, донесена од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на  31.07.2009 година. 

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

 
   Бр. 10-12621/2 

17 септември 2009 година                     Министер, 
      Скопје                        Џељаљ Бајрами, с.р. 

2324. 
Врз основа на член 67 од Законот за социјалната за-

штита („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 79/09), министерот за труд и социјална политика, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО 
НА ПОСТОЈАНА ПАРИЧНА ПОМОШ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на утвр-
дување на  состојбата на приходите, имотот и имотните 
права и потребната документација за остварување на 
правото на постојана парична помош, составот и начи-
нот на работата на стручната комисија и второстепена-
та комисија, легитимацијата на стручните лица, начи-
нот на водење на евиденција на издадените наоди и 
формата и содржината на образецот за давање на наод, 
оценка и мислење за неспособноста за работа. 

      
Член 2 

Состојбата на приходите на подносителот на бара-
њето за постојана парична помош и лицето кое е долж-
но согласно со Законот за семејството да го издржува 
се утврдува врз основа на примањата остварени од: 

1. плата, исплатена во последните три месеци пред 
поднесување на барањето; 

2. пензија (остварена во Република Македонија  и 
странство); 

3. паричен надоместок по основ на невработеност; 
4. пријавени или остварени нето приходи во Упра-

вата за јавни приходи; 
5. приходи од финансиска подршка од областа на 

земјоделството и руралниот развоj, остварени во прет-
ходната година; 

6. воена или цивилна инвалиднина;  
7. штеден  влог и камати од заштеди;  
8. поседување и остварени приходи од хартии од 

вредност; 
9. остварени приходи од привремена работа во 

странство и 
10. законска издршка.  
Како приход, во смисла на став 1 на овој член, не се 

смета:  
1. паричен надоместок за помош и нега од друго 

лице; 
2. детски додаток и посебен додаток;  
3. надоместоци за телесно оштетување; 
4. еднократна парична  помош и помош во натура; 
5. паричен надоместок за трошоците за сместено 

лице и надоместок за   згрижување на лице во  згрижу-
вачко  семејство;    

6. еднократна парична помош за новороденче;  
7.родителски додаток за дете и 
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8. законска издршка за дете во висина до 5.000 де-
нари, која се  усогласува со порастот на трошоците на 
живот за претходната година, објавени од Државниот 
завод за статистика, во јануари за тековната година. 

Приходите од став 1 на овој член се утврдуваат по 
член на семејството. 

 
Член 3 

Како имот и имотни права од кој корисникот на 
правото на постојана парична помош  може да се издр-
жува,  се смета: 

1. друга семејна куќа или стан; 
2. куќа во градба; 
3. куќа за одмор и рекреација; 
4. деловен простор; 
5. обработливо земјиште во сопственост или под за-

куп или со договор за користење на земјоделско земји-
ште на плодоуживање, со површина поголема од 7.000 
м2, распоредено во 1,2 и 3 катастарска класа и  

6.  заштеди во вредност над 50.000,00 денари. 
Како имотни права се смета закупнината остварена 

од имотот од став 1 точки  1,2,3, 4 и 5 на овој член. 
 

Член 4 
Подносителот на барањето за остварување на  пра-

во на постојана парична помош, во зависност од семеј-
но-материјалната состојба за себе и членовите на се-
мејството доставува: 

1. фотокопија на важечка лична карта за државјани 
на Република Македонија, дозвола за постојан престој 
на  странецот, фотокопија од лична карта за признат 
бегалец или фотокопија на лична карта за лице под ху-
манитарна  или (односно) супсидијарна заштита; 

2. фотокопија на извод од матичната книга  на роде-
ните;  

3. фотокопија на извод од матичната книга  на вен-
чаните; 

4. фотокопија на извод од матичната книга  на  
умрените; 

5. уверение за пријавени или остварени нето прихо-
ди од Управата за јавни приходи;  

6. имотен лист од катастар; 
7. потврда за остварени приходи од плата; 
8. потврда за корисник на пензија (остварена во Ре-

публика Македонија или странство); 
9. потврда од Агенција за вработување на Републи-

ка Македонија, за невработени членови во семејството; 
10. невработено лице кое не е во евиденција во 

Агенцијата за вработување на Република Македонија 
приложува листа за регистрирани податоци за остварен 
стаж; 

11. пресуда за определена законска издршка; 
12. потврда за редовен студент и 
13. извештај за наод и мнение на надлежен орган 

(Образец 3 од матичен лекар) и медицинска документа-
ција. 

Подносителот на барањето од став 1 на овој член со 
писмена изјава ја потврдува материјалната состојба за 
приходите од  член 2 став 1 точките 7, 8 и 9, имотот од 
член 3 став 1 точка 6 и имотните права од член 3 став 2 
од овој правилник. 

Центарот за социјална работа проверува дали лице-
то е корисник на цивилна инвалиднина. 

За поднесените документи во фотокопија, стручни-
от работник во центарот за социјална работа утврдува  
дали се верни на оргиналот согласно Законот за општа-
та управна постапка. 

 
Член 5 

Подносителот на барањето за остварување на  пра-
во на постојана парична помош кој има статус на бара-
тел на право на азил,  признат  бегалец, лице под хума-
нитарна или супсидијарна заштита согласно Законот за 
азил и привремена заштита, покрај документите наве-
дени во став 2 точка 1 за доказите наведени во став 2 
точка 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 со писмена изјава потврдува да-
ли е во можност истите да ги обезбедеи и ја потврдува 
материјалната и семејната состојба за себе и членовите 
на своето семејство. 

 
Член 6 

Наод, оцена и мислење за утврдување на неспособ-
носта за работа дава надлежната стручна комисија (  во 
натамошниот текст: "стручната комисија").     

Стручната комисија е составена од три члена од 
кои: 

1. доктор специјалист или доктор на медицина,пре-
тседател; 

2. доктор специјалист или доктор на медицина,член и 
3. доктор специјалист или доктор на медицина, 

член. 
Наодот, оцената и мислењето од став 1 на овој член 

се издава на Образец бр. 1, кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 7 

Наодот, оцената и мислењето од член 6 од овој пра-
вилник во  горниот средишен дел содржи:  "СТРУЧНА 
КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕ-
ЊЕ ЗА НЕСПОСОБНОСТА  ЗА РАБОТА". Под него, 
во горниот лев агол стои:  стручна комисија бр., наод 
бр. и дата. Во горниот десен агол стои: Центар за соци-
јални работи (каде е поднесено барањето), број и дата. 
Во средината стои: НАОД; ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА 
НЕСПОСОБНОСТА  ЗА РАБОТА. Под него се впишу-
ваат следните податоци: 1. Општи податоци за лицето 
за кое се однесува барањето  (име, име на едниот од ро-
дителите, презиме), ЕМБГ, место на раѓање, адреса и 
место на живеење, пол (машки, женски ), стручна под-
готовка, работен стаж;  2. Наодот, оцената и мислењето 
се дава врз основа на: а) Непосреден преглед на лицето 
и увид во медицинската и др. документација, б) Увид 
во медицинската документација; 3. Збирни резултати 
од прегледот и испитувања на членовите на стручната 
комисија; 4. Дијагноза на болеста со назначување на 
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шифрата; 5. Приложена медицинска документација;     
6. Оцена и мислење за неспособноста за работа ( не по-
стои неспособност за работа, постои неспособност за 
работа; Контролен  преглед:  нема потреба, има потре-
ба (по 6 месеци, по 12 месеци,  по 24 месеци од дата на 
одлуката на комисијата); забелешка; членови на коми-
сија (претседател  и два члена) и место за печат. 

 
Член 8 

Со работата на стручната комисија раководи  пре-
тседателот  на комисијата.  

Стручната комисија работи и одлучува во полн со-
став, а по исклучок, во случај на оправдано отсуство на 
еден член, комисијата може да одлучува во состав од 
два члена.  

 
Член 9 

Неспособноста за работа се утврдува според пропи-
сите кои го регулираат минимум на обемот и содржи-
ната на медицинската документација во постапка за ос-
тварување права по основ на инвалидност. 

   
Член 10 

Стручната комисија дава наод, оцена и мислење за 
неспособноста за работа врз основа на непосреден 
преглед на подносителот на барањето. 

По исклучок, во случај кога од приложената меди-
цинска документација несомнено може да се утврди 
неспособност за работа за подносителот на барањето за 
остварување на право на постојана парична помош, 
стручната комисија може да даде наод, оцена и мисле-
ње врз основа на доставена медицинска документација 
без непосреден преглед. 

 
Член 11 

Во постапката по поднесена жалба против првосте-
пено решение за правото на постојана парична помош, 
Наод, оцена и мислење за утврдување на неспособно-
ста за работа дава Второстепена комисија. 

Наодот, оцената и мислењето од став 1 на овој член 
се издава на Образец бр.2, кој е составен дел на овој 
правилник.   

 
Член 12 

Наодот, оцената и мислењето од член 11 од овој 
правилник содржи: ВТОРОСТЕПЕНА КОМИСИЈА ЗА 
ДАВАЊЕ НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА НЕСПО-
СОБНОСТА ЗА РАБОТА; предмет бр. 10-; дата; 1.Оп-
шти податоци за лицето за кое се однесува барањето, 
(име, име на едниот од родителите, презиме); ЕМБГ; 
место на живеење; текст: "Второстепената комисија за 
давање Наод, оцена и мислење за неспособноста за ра-
бота формирана од  Министерот за труд и социјална 
политика, при решавање по поднесена жалба против 
првостепено решение за остварување право на постоја-
на парична помош, ги разгледа списите во предметот, 
Наодот, оцената и мислењето на Стручната комисија за 
давање Наод, оцена и мислење за утврдување на неспо-
собноста за работа и приложената медицинска доку-

ментација и утврди";  2. Дијагноза на болеста со назна-
чување на шифрата; 3.Оцена и мислење за неспособно-
ста за работа (не постои неспособност за работа, по-
стои неспособност за работа); Контролен  преглед (не-
ма потреба, има потреба, по 12 месеци, по 24 месеци од 
дата на одлуката на комисијата, потребно е повторно 
да биде упатен и прегледан од страна на Стручната ко-
мисија за давање наод, оцена и мислење за неспособно-
ста за работа); членови на комисија: претседател и два 
члена и место за печат. 

 
Член 13 

Второстепената комисија е составена од три члена, 
од кои:  

1. доктор специјалист или доктор на медицина,пре-
тседател; 

2. доктор специјалист или доктор на медицина,член и 
3. доктор специјалист или доктор на медицина, 

член. 
 

Член 14 
Со работата на второстепената комисија раководи 

претседателот  на комисијата.  
Второстепената комисија работи и одлучува во 

полн состав на работни седници, а по исклучок, во слу-
чај на оправдано отсуство на еден член, комисијата мо-
же да одлучува во состав од два члена.  

Второстепената комисија дава наод, оцена и мисле-
ње за оцена на работна способност врз основа на меди-
цинската документација и списите во предметот. 

  
Член 15 

Легитимацијата на стручните лица се издава според 
Образецот бр.3, кој е  пропишан во Правилникот за на-
чинот на остварување  на правото на паричен надоме-
сток за помош и нега од друго лице. 

 
Член 16 

Евиденцијата  на издадените наоди, оцени и мисле-
ња на стручната комисија за утврдување на работната 
неспособност се води во книга во која се внесува: ре-
ден број, бројот и дата на предметот на Центарот за со-
цијална работа, име и презиме и единствен матичен 
број на барателот, број и дата на наодот, оцената и мис-
лење за неспособноста за работа, контролен преглед и 
забелешка. 

Евиденцијата која се однесува на признати бегалци, 
лицата под хуманитарна  или супспидијарна заштита, 
нема да се разменува на каков било начин со нивната 
земја на потекло. 

 
Член 17 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја”. 

 
Бр. 10-13311/1                             Министер за труд   

30 септември 2009 година            и социјална политика, 
      Скопје                                  Џељаљ Бајрами, с.р. 
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2325. 
Врз основа на член  68 став 2 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 79/09) министерот за труд и социјална поли-
тика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТОЈБА-
ТА НА ПРИХОДИТЕ, ИМОТОТ, ИМОТНИ ПРА-
ВА И ПОТРЕБНАТА  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОС-
ТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПАРИЧНА ПО-
МОШ НА ЛИЦЕ КОЕ ДО 18 ГОДИНИ ВОЗРАСТ 
ИМАЛО СТАТУС НА ДЕТЕ БЕЗ  РОДИТЕЛИ И  

РОДИТЕЛСКА ГРИЖА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на утвр-

дување на состојбата на приходите, имотот, имотните 
права и потребната документација за остварување на 
право на парична помош на лице кое до 18 години во-
зраст имало статус на дете без родители и родителска 
грижа, кое нема приходи и имот од кој може да се из-
држува, до наполнување на 26 години возраст. 

 
Член 2 

Како приход на  лице кое до 18 години возраст има-
ло статус на дете без родители и родителска грижа од 
кој може да се издржува се смета остварен приход по 
член на семејството повисок од висината на ова право, 
утврдена со Законот за социјалната заштита.                                           

 
Член 3 

Состојбата на приходите на  лице кое до 18 години 
возраст имало статус на дете без родители и родител-
ска грижа, се утврдува врз основа  на примања за него 
и членовите на неговото семејство остварени од: 

1. плата, исплатена во последните три месеци пред 
поднесување на барањето; 

2. пензија ( остварена во Република Македонија или 
странство); 

3. паричен надоместок по основ на невработеност; 
4. уверение за пријавени или остварени нето прихо-

ди од Управата за јавни приходи; 
5. приходи од финансиска подршка од областа на 

земјоделството и руралниот развоj, остварени во прет-
ходната година; 

6.  штеден  влог и камати од заштеди;  
7. поседување и остварени приходи од хартии од 

вредност; 
8. остварени приходи од привремена работа во 

странство и  
9. законска издршка. 
Како приход, во смисла на став 1 на овој член, не се 

смета:  
1. паричен надоместок за помош и нега од друго 

лице;  
2. детски додаток и посебен додаток; 
3. надоместоци за телесно оштетување; 
4. постојана парична помош; 
5. еднократна парична  помош и помош во натура;  
6. паричен надоместок за трошоците за сместено 

лице и надоместок за згрижување на лице во згрижу-
вачко семејство; 

7. студенстки кредит или стипендија;     
8. еднократна парична помош за новороденче;  
9. родителски додаток за дете и  
10. законска издршка за дете во висина до 5.000 де-

нари, која се усогласува со порастот на трошоците на 
живот за претходната година, објавени од Државниот 
завод за статистика, во јануари за тековната година. 

 
Член 4 

Како имот  и имотни права на лицето кое до 18 го-
дини возраст имало статус на дете без родители и ро-
дителска грижа и членовите на неговото семејство од 
кој  може да се издржува,  се смета: 

1. друга семејна куќа или стан; 
2. куќа за одмор и рекреација; 
3.  деловен простор; 
4. обработливо земјиште во сопственост или под за-

куп или со договор за користење на земјоделско земји-
ште на плодоуживање, со површина поголема од 7.000 
м2, распоредено во 1,2 и 3 катастарска класа и 

5.  заштеди во вредност над 50.000,00 денари. 
 Како имотни права се смета закупнината остварена 

од имотот од став 1 точки  1, 2, 3 и 4 на овој член. 
 

Член 5 
Подносителот на барањето за остварување на  пра-

во на парична помош на лице кое до 18 години имало 
статус на дете без родители и родителска грижа, за се-
бе и членовите на семејството, приложува: 

1. фотокопија на важечка лична карта за државјани 
на Република Македонија, дозвола за постојан престој 
на странецот, фотокопија од лична карта за признат бе-
галец или фотокопија на лична карта за лице под хума-
нитарна или супсидијарна заштита; 

2. фотокопија на извод од матичната книга  на роде-
ните; 

3. фотокопија на извод од матичната книга  на вен-
чаните; 

4. фотокопија на извод од матичната книга  на  
умрените, за починат член на семејството; 

5. уверение за пријавени или остварени нето прихо-
ди од Управата за јавни приходи;  

6. потврда за остварени приходи од плата;  
7. потврда за корисник на пензија; 
8. потврда од Агенција за вработување на Републи-

ка Македонија, за невработени членови во семејството;  
9. невработено лице кое не е во евиденција во Аген-

цијата за вработување на Република Македонија при-
ложува листа за регистрирани податоци за остварен 
стаж; 

10. пресуда за определена законска издршка; 
11. имотен лист од катастар; 
12. потврда за редовен ученик- студент. 
За поднесените документи во фотокопија, стручни-

от работник утврдува  дали се верни на оргиналот сог-
ласно со Законот за општата управна постапка. 

Подносителот на барањето од став 1 на овој член со 
писмена изјава ја потврдува материјалната состојба за 
приходите од  член 3 став 1 точите 6, 7 и 8,  имот од 
член 4 став 1 точка 5  и имотни права од член 4 став 2 
од овој правилник. 
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Член 6 
Подносителот на барањето за остварување на  пра-

во на парична помош на лице кое до 18 години возраст 
имало статус на дете без родители и родителска грижа, 
кое нема приходи и имот од кој може да се издржува, 
до наполнување на 26 години возраст,  кој има статус 
на барател на право на азил,  признат  бегалец, лице 
под хуманитарна или супсидијарна заштита согласно 
Законот за азил и привремена заштита, покрај докумен-
тите наведени во став 2 точка 1 за доказите наведени 
во став 2 точка 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 со писмена изјава по-
тврдува дали е во можност истите да ги обезбедеи и ја 
потврдува материјалната и семејната состојба за себе и 
членовите на своето семејство . 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 10-13312/1                             Министер за труд   

30 септември 2009 година            и социјална политика, 
      Скопје                                  Џељаљ Бајрами, с.р. 

_____________ 
2326. 

Врз основа на член 78 од Законот за социјалната за-
штита („Службен весник  на РМ” бр.79/09), министе-
рот за труд и социјална политика донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ  НА ПРАВОТО 
НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И  

НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ 
 

Член  1 
Со овој  правилник се пропишува  начинот за оства-

рување на правото на паричен надоместок за помош и 
нега од друго лице, потребната документација, соста-
вот и начинот на работата на стручната комисија и вто-
ростепената комисија, легитимацијата на стручните ли-
ца, начинот на водење евиденција за издадените наоди 
и формата и содржината на образецот за давање на на-
од, оцена и мислење за потребата од помош и нега од 
друго лице. 

    
Член  2 

Кон барањето за остварување право на паричен на-
доместок за помош и нега од друго лице, се доставува 
следната документација: 

1. фотокопија на важечка лична карта за државјани 
на Република Македонија, дозвола за постојан престој 
на странецот, фотокопија од лична карта за признат бе-
галец или фотокопија на лична карта за лице под хума-
нитарна  или супсидијарна заштита, 

2. мислење од матичен лекар за потребата од по-
мош  нега од друго лице и 

3. медицинска документација (специјалистички из-
вештај, отпусна листа и друга медицинска документа-
ција). 

За поднесените документи во фотокопија, стручни-
от работник во центарот за социјална работа утврдува  
дали се верни на оргиналот согласно Законот за општа-
та управна постапка. 

Член 3 
Наод, оцена и мислење за потребата од помош и не-

га од друго лице дава надлежната стручна комисија (во 
натамошниот текст: "стручна комисија").     

Стручната комисија е составена од три члена од 
кои: 

1. доктор специјалист или доктор на медицина, пре-
тседател; 

2. доктор специјалист или доктор на медицина,член и 
3. доктор специјалист или доктор на медицина, 

член. 
Наодот, оцената и мислењето од став 1 на овој член 

се издава на Образец бр. 1 кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 4 

Наодот, оцената и мислењето од член 3 од овој пра-
вилник во горниот средишен дел содржи: СТРУЧНА 
КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕ-
ЊЕ ЗА ПОТРЕБАТА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУ-
ГО ЛИЦЕ. Под него, во горниот лев агол стои стручна 
комисија бр., наод бр. и дата. Во горниот десен агол 
стои Центар за социјални работи (каде е поднесено ба-
рањето), бр. и дата. Во средината стои: НАОД, ОЦЕНА 
И МИСЛЕЊЕ ЗА ПОТРЕБАТА ОД ПОМОШ И НЕГА 
ОД ДРУГО ЛИЦЕ, а под него се впишуваат следните 
податоци: 1. Општи податоци за лицето за кое се одне-
сува барањето (име, име на едниот од родителите, пре-
зиме),ЕМБГ, место на раѓање, адреса и место на живее-
ње, пол (машки, женски); 2. Наодот, оцената и мисле-
њето се дава врз основа на: а) Непосреден преглед на 
лицето и увид во медицинската и др. документација, б) 
Увид во медицинската документација; 3. Збирни резул-
тати од прегледот и испитувања на членовите на струч-
ната комисија;  4. Дијагноза на болеста со назначување 
на шифрата; 5. Приложена медицинска документација; 
6. Оцена и мислење за потребата од помош и нега од 
друго лице (има потреба, нема потреба, имал/а потре-
ба, немал/а потреба, помал обем, поголем обем); Кон-
тролен  преглед ( има потреба,  по 6 месеци, по 12 ме-
сеци,  по 24 месеци од дата на одлуката на комисијата, 
нема потреба); забелешка; членови на комисија ( пре-
тседател  и два члена) и место за печат. 

 
Член 5 

Со работата на стручната комисија раководи  пре-
тседателот  на стручната комисија.  

Стручната комисија работи и одлучува во полн со-
став, а по исклучок, во случај на оправдано отсуство на 
еден член, комисијата може да одлучува во состав од 
два члена.  

 
Член 6 

Стручната комисија дава наод, оцена и мислење за 
потребата од помош и нега од друго лице врз основа на 
непосреден преглед на подносителот на барањето. 

По исклучок, во случај кога од приложената меди-
цинска документација несомнено може да се утврди 
потребата од помош и нега од друго лице, стручната 
комисија може да даде наод, оцена и мислење врз осно-
ва на доставена медицинска документација без непо-
среден преглед. 
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Член 7 
Во постапката по поднесена жалба против првосте-

пено решение за правото на паричен надоместок за по-
мош и нега од друго лице, Наод, оцена и мислење за 
потребата од помош и нега од друго лице дава Второ-
степена комисија. 

Наодот, оцената и мислењето од став 1 на овој член 
се издава на Образец бр. 2, кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 8 

Наодот, оцената и мислењето од член 7 од овој пра-
вилник содржи: ВТОРОСТЕПЕНА КОМИСИЈА ЗА 
ДАВАЊЕ НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА ПОТРЕ-
БАТА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ,  пред-
мет бр. ,дата,; 1. Општи податоци за лицето за кое се 
однесува барањето, (име, име на едниот од родителите, 
презиме), ЕМБГ, место на живеење ; текст: "Второсте-
пената комисија за давање Наод, оцена и мислење за 
потребата од помош и нега од друго лице формирана 
од  Министерот за труд и социјална политика, при ре-
шавање по поднесена жалба против првостепено реше-
ние за остварување право на паричен надоместок за по-
мош и нега од друго лице, ги разгледа списите во пред-
метот, Наодот, оцената и мислењето на Стручната ко-
мисија за давање Наод, оцена и мислење за потребата 
од помош и нега од друго лице и приложената меди-
цинска документација и утврди";  2. Дијагноза на боле-
ста со назначување на шифрата; 3.Оцена и мислење за 
потребата од помош и нега од друго лице ( нема потре-
ба од помош и нега од друго лице, има потреба, во по-
мал обем, поголем обем); Контролен  преглед: ( нема 
потреба, има потреба: по 6 месеци, по 12 месеци,  по 24 
месеци од дата на одлуката на комисијата, потребно е 
повторно да биде упатен и прегледан од страна на 
Стручната комисија за давање наод, оцена и мислење  
за потребата од помош и нега од друго лице); членови 
на комисија:  претседател  и два члена и место за печат. 

 
Член 9 

Второстепената комисија е составена од три члена, 
од кои:  

1. доктор специјалист или доктор на медицина, 
претседател; 

2. доктор специјалист или доктор на медицина, 
член и 

3. доктор специјалист или доктор на медицина, 
член. 

 
Член 10 

Со работата на второстепената комисија раководи 
претседателот  на комисијата.  

Второстепената комисија работи и одлучува во 
полн состав на работни седници, а по исклучок, во слу-
чај на оправдано отсуство на еден член, комисијата мо-
же да одлучува во состав од два члена.  

Второстепената комисија дава наод, оцена и мисле-
ње за потребата од помош и нега од друго лице врз ос-
нова на медицинската документација и списите во 
предметот. 

Член 11 
Легитимација на стручните лица (во натамошниот 

текст: легитимација) се издава според Образец бр.3 кој 
е составен дел на овој правилник. 

Легитимацијата се печати на картон во бела боја, со 
димензии 90х55мм, обвиена во прозирна пластична об-
вивка. 

Предната страна на легитимацијата содржи на нај-
горниот дел на десната страна назив на Јавната устано-
ва за социјална заштита при која е формирана Комиси-
јата, под него текст:” ЛЕГИТИМАЦИЈА НА СТРУЧ-
НО ЛИЦЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НЕСПОСОБНОСТ 
ЗА РАБОТА И ПОТРЕБА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД 
ДРУГО ЛИЦЕ”, име и презиме на носителот на легити-
мацијата, занимање, а на левата страна место за слика 
со димензии 28х32мм преку која се става печат на Јав-
ната установа за социјална заштита, а под неа отпеча-
тен сериски број на легитимацијата. 

Задната страна на легитимацијата содржи: текст 
„Овластување - Носителот на оваа службена легитима-
ција, како стручно лице утврдува потреба од  помош и 
нега од друго лице и неспособност за работа”, архив-
ски број, датум на издавање, место за потпис на дире-
кторот на Јавната установа за социјална заштита при 
која е формирана комисијата, а во средината место за 
печат. 

 
Член 12 

Евиденцијата на издадените наоди, оцени и мисле-
ња на стручната комисијата за утврдување на потреба-
та од помош и нега од друго лице се води во книга во 
која се внесува: реден број, број и дата на предметот на 
центарот за социјална работа, име и презиме и матичен 
број на барателот, број на наодот, оцената и мислење-
то, оцена и мислење за потребата од помош и нега од 
друго лице, контролен преглед и забелешка. 

Евиденцијата која се однесува на признати бегалци, 
лицата под хуманитарна  или супспидијарна заштитa, 
нема да се разменува на каков било начин со нивната 
земја на потекло. 

 
Член 13 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот  за начинот и услови-
те за остварување право на паричен надоместок за по-
мош и нега од друго лице („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.102/2006). 

 
Член 14 

Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија”.  

 
    Бр. 10-13313/1                         Министер за труд      

30 септември 2009 година            и социјална политика, 
         Скопје                       Џељаљ Бајрами, с.р. 
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2327. 
Врз основа на член 81 од Законот за социјалната за-

штита („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 79/09), министерот за труд и социјална политика, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО 
НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ И ПОТРЕБ-
НАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 

НА ОВА ПРАВО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на оства-

рување на правото на еднократна парична помош и по-
требната документација за остварување на ова право. 

 
Член 2 

Барањето за остварување на право на еднократна 
парична помош се доставува до месно надлежниот цен-
тар за социјална работа.  

Центарот за социјална работа одлучува за барање-
то од став 1 на овој член врз основа на приложената 
документацијата пропишана со овој правилник, по за-
писникот од извршениот увид во случај кога лицето 
не е корисник на право од социјална заштита  и за 
утврдување на социјалниот ризик од претрпена при-
родна непогода, како и по наодот и мислењето на 
стручниот работник.                                                                               

 
Член 3 

Подносителот на барање за остварување на правото 
на еднократна парична помош, доколку користи право 
од социјална заштита заради претрпена природна непо-
года, пожар, поплава, земјотрес, како и осудено лице 
по отпуштање од установата за извршување на казна, 
доставува фотокопија од лична карта, односно извод од 
матична книга на родените или друга лична исправа за 
утврдување на адресата на живеење . 

Подносителот на барање за остварување на правото 
на еднократна парична помош заради добивање на по-
мош  доколку не користи право од социјална заштита, 
за себе и членовите на семејството приложува: 

1. фотокопија на важечка лична карта за државјани 
на Република Македонија, дозвола за постојан престој 
на странецот, фотокопија од лична карта за признат бе-
галец или фотокопија на лична карта за лице под хума-
нитарна  или (односно) супсидијарна заштита или под-
несено барање за признавање право на азил, 

2. фотокопија на извод од матична книга на родени-
те; 

3. фотокопија на извод од матична книга на венча-
ните, доколку има склучено брачна заедница;  

4. фотокопија на извод од матична книга на умре-
ните, за починат член на семејството; 

5. потврда за примена плата во последните три ме-
сеци пред поднесување на барањето; 

6. чек од последна пензија, за пензионери; 

7. потврда од Агенција за вработување на Репуб-
лика Македонија, за невработени членови во семејст-
вото и 

8. уверение за пријавени или остварени нето прихо-
ди од Управата за јавни приходи.  

За корисниците на право од социјална заштита, фа-
ктичката состојба врз основа на документите од став 1 
на овој член се утврдува од списите во предметот. 

Подносителот на барањето за остварување на  пра-
во на еднократна парична помош кој има статус на ба-
рател на право на азил, признат  бегалец, лице под ху-
манитарна или супсидијарна заштита согласно Законот 
за азил и привремена заштита, покрај документите на-
ведени во став 2 точка 1 за доказите наведени во став 2 
точка 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 со писмена изјава потврдува да-
ли е во можност истите да ги обезбеди и ја потврдува 
материјалната и семејната состојба за себе и членовите 
на своето семејство. 

Поднесените документи во фотокопија, стручниот 
работник ги потврдува дали се верни на оргиналот сог-
ласно Законот за општа управна постапка. 

 
Член 4 

Положба на социјален ризик од член 80 од Законот 
за социјалната заштита се утврдува врз основа на след-
ните документи: 

1. записник од надлежен орган за претрпена при-
родна непогода, (пожар, поплава, земјотрес); 

2. медицинска документација за подолготрајно ле-
кување во странство и потреба од медицинска интер-
венција за член на семејството (конзилијарно мислење 
од соодветна Клиника за потребата од лекување во 
странство и решение од Фондот за здравствено осигу-
рување за утврдена партиципација); 

3. договор за земјоделско земјиште на плодоужива-
ње во сопственост на државата; 

4. медицинска документација за подолго лекување 
во здравствена установа (од матичен лекар, лекар-спе-
цијалист или отпусна листа); 

5. решение од надлежен центар за социјална работа 
за видот и степенот на попреченост во менталниот и 
телесниот развој; 

6. решение за престанок на сместување во Јавна 
установа за згрижување на деца без родители или ро-
дитеска грижа, односно згрижувачко семејство и 

7. известување за потребата од помош за осудено 
лице по отпуштање од установата за извршување на 
казната, како и од донесено решение на судијата за из-
вршување на санкции. 

Лице или семејство кое се нашло во положба на со-
цијален ризик кој не остава трајни последици, како и за 
помош во нужно сместување доставува соодветни до-
кази кои се потребни на стручниот работник за спрове-
дување на постапката. 

 
 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за определување на 
висината на правото на еднократна парична помош 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/03, 
57/03, 23/05, 105/05, 56/06, 71/06, 78/06 и 150/07).              
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Член 6 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија”. 

 
Бр. 10-13314/1                             Министер за труд   

30 септември 2009 година            и социјална политика, 
      Скопје                                  Џељаљ Бајрами, с.р. 

_____________ 
2328. 

Врз основа на член 56 од Законот за социјалната за-
штита („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 79/09), министерот за труд и социјална политика, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА 

ПОМОШ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на утвр-

дување на  состојбата на приходите, имотот и имотните 
права на домаќинството, определувањето на  носителот 
на правото и потребната документација за остварување 
и користење на правото на социјална парична помош. 

      
Член 2 

Вкупните приходи на домаќинството се утврдуваат 
врз основа на примања остварени од: 

1. плата, исплатена во последните три месеци пред 
поднесување на барањето; 

2. пензија, остварена во Република Македонија или 
во странство; 

3.паричен надоместок по основ на невработеност; 
4.yверение за пријавени или остварени нето прихо-

ди од Управата за јавни приходи; 
5.приходи од финансиска подршка од областа на 

земјоделството и руралниот развоj, остварени во прет-
ходната година; 

6. воена или цивилна инвалиднина; 
7. остварени приходи од привремена работа во 

странство;     
8. штеден  влог и камати од заштеди;  
9. поседување и остварени приходи од хартии од 

вредност и 
10. законска издршка. 
Како приход, во смисла на став 1 на овој член, не се 

смета:  
1. паричен надоместок за помош и нега од друго ли-

це;  
2. детски додаток и посебен додаток;  
3. надоместоци за телесно оштетување; 
4. постојана парична помош;  
5. еднократна парична  помош и помош во натура; 
6. паричен надоместок за трошоците за сместено 

лице и надоместок за згрижување на лице во згрижу-
вачко  семејство; 

7. еднократна парична помош за новороденче;   

8. родителски додаток за дете  и 
9. законска издршка за дете во висина до 5.000 де-

нари, која се  усогласува со порастот на трошоците на 
живот за претходната година, објавени од Државниот 
завод за статистика, во јануари за тековната година. 

 
Член 3 

Како имот и имотни права од кој корисникот на 
правото на социјална парична помош  може да се издр-
жува,  се смета: 

1. друга семејна куќа или стан; 
2. куќа во градба;  
3. куќа за одмор и рекреација; 
4.  деловен простор; 
5. регистрирано моторно возило, кое не го отуѓил 

во последните 6 месеци пред поднесување на барањето 
(патничко моторно возило, мотор над 50 cм3, комбе, 
автобус, камион), комбајн; 

6.обработливо земјиште во сопственост или под за-
куп или во сопственост на државата со договор за ко-
ристење на земјоделско земјиште на плодоуживање, со 
површина поголема од 7.000 м2, во кое земјиштето 
распоредено во 4 и 5 катастарска класа се засметува со 
40% од фактичката површина, а земјиштето, распоре-
дено во 6,7 или 8 катастарска класа се засметува со 
20% од фактичката површина и  

7.  заштеди во вредност над 50.000,00 денари.  
По исклучок на став 1 точка 5 на овој член, реги-

стрирано патничко возило не се  смета за имот, докол-
ку истото го користи за превоз на инвалидно лице, кој 
е корисник на социјална парична помош или член на 
домаќинството.  

Како имотни права се смета закупнината остварена 
од имотот од став 1 точки  1,2,3,4,5 и 6 на овој член. 

 
Член 4 

Подносителот на барањето за остварување на  пра-
во на социјална парична помош, за себе и членовите на 
домаќинството приложува: 

1. фотокопија на важечка лична карта за државјани 
на Република Македонија, дозвола за постојан престој 
на странецот, фотокопија од лична карта за признат бе-
галец или фотокопија на лична карта за лице под хума-
нитарна  или (односно) супсидијарна заштита; 

2. фотокопија на извод од матичната книга  на роде-
ните;  

3. фотокопија на извод од матичната книга  на вен-
чаните; 

4. фотокопија на извод од матичната книга  на  
умрените (матична служба при Министерството за вна-
трешни работи); 

5. фотокопија на пресуда за развод на брак; 
6. уверение дали лицето е даночен обврзник од 

имот или приходи;  
7. имотен лист од катастар; 
8. потврда за остварени приходи од плата во Репуб-

лика Македонија или странство; 
9. потврда за корисник на пензија (остварена во Ре-

публика Македонија или странство); 
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10. потврда од Агенција за вработување на Репуб-
лика Македонија, за невработени членови во семејс-
твото; 

11. невработено лице кое не е во евиденција во 
Агенцијата за вработување на Република Македонија 
приложува листа за регистрирани податоци за остварен 
стаж; 

12. пресуда за определена законска издршка; 
13. потврда  за поседување регистрирано моторно 

возило кое не го отуѓил во последните 6 месеци пред 
поднесување на барањето,  возило употребливо за ко-
мерцијални цели (комбе, автобус, камион, такси), ком-
бајн и 

14. потврда за редовен студент.  
Подносителот на барањето од став 1 на овој член со 

писмена изјава ја потврдува материјалната состојба за 
приходите од  член 2 став 1 точките 7, 8 и 9 и имотот 
од член 3 став 1 точка 7 и став 3 од овој правилник. 

Центарот за социјална работа проверува дали лице-
то е корисник на цивилна инвалиднина. 

За поднесените документи во фотокопија, стручни-
от работник во центарот за социјална работа утврдува 
дали се верни на оргиналот согласно Законот за општа-
та управна постапка. 

     
Член 5 

Подносителот на барањето за остварување на  пра-
во на социјална парична помош кој има статус на бара-
тел на право на азил, признат  бегалец, лице под хума-
нитарна или супсидијарна заштита согласно Законот за 
азил и привремена заштита, покрај документите наве-
дени во став 2 точка 1 за доказите наведени во став 2 
точка 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 со писмена изјава потврдува да-
ли е во можност истите да ги обезбедеи и ја потврдува 
материјалната и семејната состојба за себе и членовите 
на своето семејство. 

 
Член 6 

 
Носителот на правото на социјална парична помош, 

се определува според следниов редослед: 
а) за домаќинството во кое има вработено лице - 

вработеното лице; 
б) за домаќинството во кое нема вработено лице, но 

има корисник на пензија - членот кој е корисник на 
пензија; 

в) за домаќинството во кое нема вработено лице 
или корисник на пензија - лице кое не е вработено; 

г) за сите други домаќинства - членот на домаќинс-
твото одреден од надлежниот центар за социјална ра-
бота. 

Во случаите кога носителот на правото од став 1 на 
овој член не е во состојба да ги исполнува своите обвр-
ски (несоодветно лице поради неписменост, алкохоли-
зам, наркоманија, насилничко однесување, вмешаност 
во криминал и слично), центарот за социјална работа 
ќе определи друго лице од домаќинството за носител 
на правото. 

Член 7 
Во текот на користењето на правото на социјална 

парична помош, носителот на правото ја потврдува со-
стојбата на приходите за себе и членовите на дома-
ќинството и тоа: 

- носителот на правото кој е во работен однос до-
ставува документи за приходите на домаќинството три-
месечно; 

- носителот на правото кој е корисник на пензија 
доставува документи за приходите на домаќинството 
годишно; 

- носителот на правото кој не е вработен, статусот 
на невработено лице за себе и за членовите на неговото 
домаќинство кои не се вработени, го потврдува секој 
месец, со своја изјава дадена пред надлежниот центар 
за социјална работа, на датум определен од центарот; 

- за сите други домаќинства, носителот на правото 
доставува документи за приходите на домаќинството 
тримесечно. 

 
Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот  за начинот на опре-
делување на носителот на правото на социјална парич-
на помош, прикажување на приходите на лице, семејс-
тво или домаќинство при поднесувње на барање за ос-
тварување на правото и потребната документација за 
потврдување на состојбата на приходите („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 103/07). 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија”. 

 
Бр. 10-13315/1                             Министер за труд   

30 септември 2009 година            и социјална политика, 
      Скопје                                  Џељаљ Бајрами, с.р. 

_____________ 
 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

2329. 
Врз основа на член 115 став 1 точка а), член 194 и 

член 210 точка а) од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ” бр.95/2005, 25/2007 и 
7/2008), постапувајќи по Решението на Комисијата за 
решавање на жалби од областа на пазарот на хартии од 
вредност број 07-19/4 од 08.07.2009 година, Комисијата 
за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 
25.09.2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА НЕПРАВИЛНОСТ во работење-

то на овластениот брокер Јованче Тасковски со шифра 
“тас037”, вработен во брокерската куќа Иново брокер 
АД Скопје, поради постапување спротивно на член 115 
став 1 точка в) од Законот за хартии од вредност и член 
5 од Правилата за тргување на Македонска берза АД 
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Скопје- промена и задржување на налог за купување на 
962 обични акции на издавачот Табак осигурување АД 
Скопје кој не е потпишан од страна на клиентот.  

2. ПРИВРЕМЕНО СЕ ЗАБРАНУВА вршење на ра-
боти со хартии од вредност на овластениот брокер Јо-
ванче Тасковски,  за кои има добиено дозвола во вре-
метраење од 6 месеца.  

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје 
веднаш по приемот на ова решение, да го суспендира 
овластениот брокер Јованче Тасковски од системот за 
тргување на берзата додека трае забраната, при што во 
траењето на забраната ќе се пресмета и временскиот 
период од педесет и три календарски дена (од 26-05-
2009 година до 17-07-2009 година), кога брокерот бил 
суспендиран од системот за тргување на Македонската 
берза АД Скопје. 

4. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хар-
тии од вредност АД Скопје, да го прекине пристапот 
до компјутерскиот систем на Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје, на овластениот брокер 
Јованче Тасковски додека трае забраната, при што во 
траењето на забраната ќе се пресмета и временскиот 
период од педесет и три календарски дена (од                   
26-05-2009 година до 17-07-2009 година), кога на бро-
керот Јованче Тасковски му бил прекинат пристапот до 
компјутерскиот систем на Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје. 

5. Жалбата изјавена против ова Решение, не го од-
лага неговото извршување. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на него-
вото донесување и ќе се објави во „Службен весник 
на РМ“. 

 
   Бр. 08-581/22       Комисија за хартии од вредност 

25 септември 2009 година            Претседател, 
       Скопје             Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

_____________ 
2330. 

Врз основа на член 115 став 1 точка а), член 194 и 
член 210 точка а) од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ” бр.95/2005, 25/2007 и 
7/2008), постапувајќи по Решението на Комисијата за 
решавање на жалби од областа на пазарот на хартии од 
вредност број 07-19/2 од 08.07.2009 година, Комисијата 
за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 
25.09.2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА НЕПРАВИЛНОСТ во работење-

то на овластениот брокер Велимир Шиповиќ со шифра 
“шип066”, вработен во брокерската куќа Иново брокер 
АД Скопје, поради постапување спротивно на член 115 
став 1 точка в) од Законот за хартии од вредност и член 
5 од Правилата за тргување на Македонска берза АД 
Скопје и поради непочитување на член 4 и 5 од Пра-
вилникот за начинот на потврдување на прифаќање на 
налог за тргување со хартии од вредност- внесување на 
налог за купување на 962 обични акции на издавачот 

Табак осигурување АД Скопје кој не е потпишан од 
страна на клиентот и неиздавање на потврда за прифа-
ќање на налогот за купување на клиентот.  

2. ПРИВРЕМЕНО СЕ ЗАБРАНУВА вршење на ра-
боти со хартии од вредност на овластениот брокер Ве-
лимир Шиповиќ,  за кои има добиено дозвола во вре-
метраење од 6 месеца.  

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје 
веднаш по приемот на ова решение, да го суспендира 
овластениот брокер Велимир Шиповиќ од системот за 
тргување на берзата додека трае забраната, при што во 
траењето на забраната ќе се пресмета и временскиот 
период од педесет и три календарски дена (од 26-05-
2009 година до 17.07.2009 година), кога брокерот бил 
суспендиран од системот за тргување на Македонската 
берза АД Скопје. 

4. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хар-
тии од вредност АД Скопје, да го прекине пристапот 
до компјутерскиот систем на Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје, на овластениот брокер 
Велимир Шиповиќ додека трае забраната, при што во 
траењето на забраната ќе се пресмета и временскиот 
период од педесет и три календарски дена (од 
26.05.2009 година до 17.07.2009 година), кога на броке-
рот Велимир Шиповиќ му бил прекинат пристапот до 
компјутерскиот систем на Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје. 

5. Жалбата изјавена против ова Решение, не го од-
лага неговото извршување. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
   Бр. 08-581/23        Комисија за хартии од вредност 

25 септември 2009 година            Претседател, 
       Скопје             Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

_____________ 
2331. 

Врз основа на член 194 став 1 и 5 и член 207 став 1 
алинеја а) и е) од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008), 
Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржа-
на на ден 25.09.2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. ТРАЈНО СЕ ОДЗЕМА дозволата за работа на 

брокерската куќа “Публикум” АД Скопје издадена со 
Решение на Комисијата за хартии од вредност број 07-
1333/8 од 02-07-2007 година, за вршење на услуги со 
хартии од вредност.  

2. Одземањето на дозволата од точка 1 од ова реше-
ние се врши поради неисполнување на кадровските, 
техничките и организационите услови на брокерската 
куќа “Публикум” АД Скопје и непостапување по Реше-
ние број 884/3 од 18/05/2009 година за отстранување на 
констатирани неправилности и незаконитости. 
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3. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ Македонската берза за хар-
тии од вредност АД Скопје и Централниот депозитар 
за хартии од вредност АД  Скопје веднаш по приемот 
на ова Решение трајно да ја исклучат од членство бро-
керската куќа “Публикум” АД Скопје. 

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението. 
5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ”. 
 
  Бр. 08-884/8           Комисија за хартии од вредност 

25 септември 2009 година            Претседател, 
       Скопје             Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

_____________ 
2332. 

Врз основа на член 132 став 1, точка б) од Законот 
за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 
95/2005, 25/2007, 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 25.09.2009 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека се исполнети условите за 

отворање на ликвидација на брокерската куќа Публи-
кум АД Скопје со седиште на улица ул. „Мито Хаџива-
силев“ б.б. локал 15, 1000 Скопје, поради трајно одзе-
мање на дозволата за вршење на сите работи со хартии 
од вредност за кои има добиено дозвола од Комисијата 
за хартии од вредност. 

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

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

 
   Бр. 08-884/9         Комисија за хартии од вредност 

25 септември 2009 година            Претседател, 
       Скопје             Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

_____________ 
2333. 

Врз основа на член 210 точка в ) од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, 
на седницата одржана на 25.09.2009 година, го донесе 
следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ИЗРЕКУВА ЈАВНА ОПОМЕНА на овласте-

ниот брокер Кире Димитриевски поради непочитување 
на одредбите од член 115 став 2 од Законот за хартии 
од вредност и непочитување на член 16 точка 2 од Пра-
вилата за тргување на Македонската берза АД Скопје, 
односно заради непотребно одложување на извршува-
ње на налог на клиент. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на неговото 
донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ”. 

 
   Бр. 08-1580/7        Комисија за хартии од вредност 

25 септември 2009 година            Претседател, 
       Скопје             Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

2334. 
Врз основа на член 220, став 1, точка в) и точка г) и 

член 232 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008) како и 
член 211, став 5 од Законот за општата управна постап-
ка („Службен весник на РМ“ бр. 38/2005 и 110/2008), 
Комисијата за хартии од вредност, на својата седница 
одржана на 25.09.2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ПРЕКИНУВА тргувањето со хартиите од 

вредност - обични акции, издадени од страна на акцио-
нерското друштво со посебни обврски за известување, 
Тутунов комбинат Боро Петрушевски-Папучар од Ку-
маново, во период од 30 работни дена, поради постапу-
вање спротивно на член 158 став 3 од Законот за хар-
тии од вредност, односно поради необјавување на це-
новно чувствителна информација со која располага ак-
ционерското друштво. 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје 
веднаш по приемот на ова Решение да го суспендира 
тргувањето со обичните акции издадени од страна на 
акционерското друштво со посебни обврски за известу-
вање, Тутунов комбинат Боро Петрушевски-Папучар 
од Куманово, во период од 30 работни дена. 

3. СЕ ЗАБРАНУВА реализацијата на нетрговските 
преноси на хартиите од вредност - обични акции, изда-
дени од страна на акционерското друштво со посебни 
обврски за известување, Тутунов комбинат Боро Пе-
трушевски-Папучар од Куманово, во период од 30  ра-
ботни дена. 

4. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хар-
тии од вредност АД Скопје, по приемот на ова Реше-
ние, да не врши нетрговски преноси на хартиите од 
вредност-обични акции, издадени од страна на акцио-
нерското друштво со посебни обврски за известување, 
Тутунов комбинат Боро Петрушевски-Папучар од Ку-
маново, во период од 30 работни дена. 

5. Жалбата изјавена против ова Решение не го одла-
га неговото извршување. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
   Бр. 08-2026/2        Комисија за хартии од вредност 

25 септември 2009 година            Претседател, 
       Скопје             Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

_____________ 
2335. 

Врз основа на член 197 став 1 точка е) и член 208, а 
во врска со член 184 точка е) и з) и член 192 од Законот 
за хартии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 
95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 25.09.2009 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ИЗРЕКУВА јавна опомена на брокерската ку-

ќа „Делта брокер” АД Скопје и на одговорното лице-
директор Оливера Клинчарова. 
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2. Јавната опомена од точка 1 на ова решение се 
изрекува поради непочитување на член 8 став 2 од 
Правилникот за структурата и начинот на пресметка на 
основната главнина на  овластено правно лице за врше-
ње услуги со хартии од вредност   и член 99 од Законот 
за хартии од вредност, односно поради неодржување 
на законски определениот износ на основна главнина 
на деновите 10-12-2008 година, 13-01-2009 година, 09-
02-2009 година, 12-03-2009 година, 15-05-2009 година, 
09-06-2009 година, 25-06-2009 година, 02-07-2009 го-
дина и 10-07-2009 година и непоседување на проценка 
на движниот имот на брокерската куќа со кој се одржу-
ва делумно основната главнина не постара од една го-
дина.   

3. Јавната опомена од точка 1 на ова решение ќе се 
објави во еден дневен весник кој излегува на целата те-
риторија на Република Македонија по неговата конеч-
ност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија”. 

 
  Бр. 08-2324/6        Комисија за хартии од вредност 

25 септември 2009 година            Претседател, 
       Скопје             Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

_____________ 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2336. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 
23 септември 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за усвојување на Дета-

лен урбанистички план за Урбан блок 60 во Тетово, 
бр.07-1377/10, донесена од Советот на општина Тетово 
на 18 јули 2007 година.  

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, на ини-
цијатива од Ветеринарната станица „Тетово“, Фатмир 
и Ремзи Реџепи, Зулбеар, Зулбие и Авдилгани Зулбеа-
ри и Месната заедница „Дарданиа“, сите од Тетово, со 
Решение У.бр.218/2007 од 1 јули 2009 година поведе 
постапка за оценување на законитоста на Одлуката оз-
начена во точката 1 од оваа одлука затоа што се поста-
ви прашањето за нејзината согласност со член 24 став 4 
реченица прва од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање.  

4. Покрај неколкуте писмени обраќања до градона-
чалникот на општина Тетово, заради остварување на 
уставните овластувања на Судот, до Судот нема допис 
од надлежните органи на општина Тетово односно Су-

дот не доби формално-правно издржан одговор од кој 
може да ја утврди фактичката и правната состојба по 
предметот, ниту пак има доказ од кој би можело да се 
утврди дека нацрт-Планот бил објавен во Месната за-
едница, кој аспект на постапката е инициран во две 
иницијативи.  

5. Според член 24 став 4 реченица прва од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.51/2005, 137/2007 
и 151/2007-исправка) „јавната презентација и јавната 
анкета од ставот 1 на овој член се спроведува со изла-
гање на планот на јавно место кое се наоѓа во кругот на 
месната самоуправа.“  

Од изнесената законска одредба произлегува дека 
нацрт-планот, по кој се организира јавна презентација 
и јавна анкета, мора да се изложи на јавно место во 
кругот на месната самоуправа.  

Со оглед на тоа што општина Тетово, покрај сите 
направени напори од Судот, не докажа дека ја испочи-
тувала постапката за донесување на Деталниот урбани-
стички план за урбан блок 60 согласно член 24 став 4 
реченица прва од означениот закон, Судот оцени дека 
оспорената одлука не била донесена во согласност со 
означената законска одредба. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови 
во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ива-
новски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил 
Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, 
Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и 
д-р Зоран Сулејманов. 

 
  У.бр.218/2007                         Претседател  

23 септември 2009 година   на Уставниот суд на Република 
            Скопје                        Македонија, 

           д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
______________ 

2337. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 
23 септември 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ член 21 став 1 точки 3 и 5, 

член 31 став 4 во делот: „дава писмена изјава заверена 
кај нотар дека нема ограничување определено со овој 
закон и во Кодексот за етиката на стечајните управни-
ци и ...“, член 32 став 3 во дел: „Ако стечајниот управ-
ник во овој рок не ја предаде должноста прави тешка 
повреда која е основа за одземање на лиценцата за ов-
ластен стечаен управник на начин и постапка утврдени 
со овој закон“ и член 295 став 4“, од Законот за стечај 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
34/2006, 126/2006 и 84/2007). 
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2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение 
У.бр.11/2009 од 1 јули 2009 година поведе постапка за 
оценување на уставноста на одредбите од Законот оз-
начен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано 
се постави прашањето за нивната согласност со одред-
бите од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека во членот 21 
став 1 точки 3 и 5 од Законот за стечај е уредено дека: 

„Друштво, односно физичко лице не може да стек-
нат лиценца за вршење на работи на стечаен управник: 

3) ако е или било член на орган за управување, од-
носно е управител на правно лице, вклучувајќи и прав-
но лице што престанало, а не ги платило даноците и 
придонесите кои со закон било обврзано да ги плати,  

5) кое било член на орган на управување, односно 
управител на трговско друштво кое не ги платило да-
ноците и придонесите кои со закон било обврзано да ги 
плати, вклучувајќи ги и друштвата што престанале“; 

Според членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владе-
ењето на правото е темелна вредност на уставниот по-
редок на Република Македонија.  

Според членот 32 став 1 од Уставот, секој има пра-
во на работа, слободен избор на вработување, заштита 
при работењето и материјална обезбеденост за време 
на привремена невработеност, а според ставот 2 на овој 
член, секому под еднакви услови му е достапно секое 
работно место. 

Согласно членот 33 од Уставот, секој е должен да 
плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во 
намирувањето на јавните расходи на начин утврден со 
закон.  

Тргнувајќи од тоа дека секој има уставна обврска 
да ги намирува јавните давачки и дека во рамките на 
начинот на плаќање на јавните давачки постојат закон-
ски механизми за нивно исполнување, Судот оцени де-
ка пропишувањето на наведените услови во оспорени-
те одредби од членот 21 став 1 точки 3 и 5 од Законот 
за стечај, значи пречекорување на дозволениот праг и 
излегување надвор од соодветните законски механиз-
ми. Ваквите ограничувања со кои не може да се стекне 
лиценца за вршење на работи на стечаен управник вли-
јае на остварувањето на правото на работа и намалува-
ње на обемот на достапноста на работа, што уставно не 
е дозволено, поради што членот 21 став 1 точки 3 и 5 
од Законот е во спротивност со членот 8 став 1 алинеја 
3 и членот 32 став 2 од Уставот.  

5. Според членот 31 став 4 од Законот, предложени-
от стечаен управник дава писмена изјава заверена кај 
нотар дека нема ограничување определено со овој за-
кон и во Кодексот за етиката на стечајните управници 
и доставува преглед на стечајните постапки во кои е 
именуван за стечаен управник. 

Судот, врз основа на уставносудската анализа оце-
ни дека не е во согласност со Уставот само делот од 
овој член од Законот, кој гласи: „дава писмена изјава 
заверена кај нотар дека нема ограничување определено 
со овој закон и во Кодексот за етиката на стечајните 
управници и...“. 

Ова поради тоа што според членот 11 став 1 од 
Уставот, физичкиот и моралниот интегритет на чове-
кот се неприкосновени, а согласно членот 25 од Уста-
вот, на секој граѓанин му се гарантира почитување и 
заштита на приватноста на неговиот личен и семеен 
живот, на достоинството и угледот.  

Почитувањето на овие уставни вредности во себе ја 
инкорпорира и улогата на државата која треба да га-
рантира заштита на интегритетот и достоинството на 
начин со кој ќе обезбеди заштита во случај кога овие 
вредности се загрозени од друг, и со избегнување на 
поединецот да му се наметнуваат правни обврски кои 
во конкретниов случај во постапката за именување на 
стечаен управник можат службено да се проверат. По-
ради тоа, за овој дел од членот 31 став 4 од Законот, 
Судот утврди дека не е во согласност со Уставот. 

6. Во членот 32 став 3 од Законот е предвидено 
дека: 

„Поранешен стечаен управник е должен да ја пре-
даде својата должност на новиот стечаен управник во 
рок од три дена од донесувањето на решението за име-
нување на новиот стечаен управник. Примопредавање-
то се врши со записник во писмена форма кој го потпи-
шува поранешниот и новоименуваниот стечаен управ-
ник. Ако стечајниот управник во овој рок не ја предаде 
должноста прави тешка повреда која е основа за одзе-
мање на лиценцата за овластен стечаен управник на на-
чин и постапка утврдени со овој закон“. 

Судот, од анализата на оспорениот дел од членот 32 
став 3 од Законот, утврди дека законодавецот предви-
дел законско решение кое не е пропорционално и не е 
адекватно сообразено на правните ситуации при опти-
малната реализација на примопредавањето на должно-
ста од претходниот на новиот стечаен управник и за 
сите случаи на ненавременото извршување на таа обвр-
ска предвидел одземање на лиценца од претходниот 
стечаен управник, неводејќи сметка дека примопреда-
вањето како фактичко дејствие и во временската рамка 
е обврска која е детерминирана од двете лица - стечај-
ни управници, чии односи мора од двајцата да се уск-
ладени, како и од многу други фактори кои објективно 
би можеле да доведат до ситуации на неблаговремено 
примопредавање, а за кое одговорноста, по сила на За-
конот, автоматски ќе треба да ја понесе претходниот 
стечаен управник со одземање на неговата лиценца. 
Поради тоа, Судот утврди дека ваквото законско реше-
ние во оспорениот дел од членот 32 став 3 од Законот, 
не е во согласност со членот 8 став 1 алинеја 3 од Уста-
вот, според кој владеењето на правото е темелна вред-
ност на уставниот поредок на Република Македонија. 
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7. Во делот од Законот, кој се однесува на „Органи-
зација на стечајните управници“ - „Дисциплински по-
вреди и санкции“, во членот 295 став 4 е предвидено: 
„Со Статутот на Комората можат да се утврдат и други 
дисциплински повреди“. 

Според одредбите од Законот за стечај, стечајните 
управници на територијата на Република Македонија 
се организираат во Комора на стечајни управници со 
седиште во Скопје; Комората има Статут, Кодекс на 
стечајните управници, професионални правила и други 
акти; со Статутот се уредува организацијата, управува-
њето, работењето, финансирањето и внатрешната кон-
трола на Комората; органи на Комората се Собрание, 
Управен одбор, Надзорен одбор и претседател на Ко-
мората; Комората има својство на правно лице и се за-
пишува во регистарот во кој се водат другите правни 
лица (член 287), потоа, стечајните управници кои има-
ат лиценца и извршиле осигурување согласно со закон, 
се запишуваат во именикот (регистар) на стечајни 
управници (член 288 став 1), а Собранието на Комора-
та го сочинуваат сите стечајни управници на територи-
ја на Република Македонија (член 289 став 1). 

Со одредбите од членот 295 се уредуваат прашања-
та за дисциплинските повреди и се набројани што 
претставуваат дисциплинските повреди кои стечајниот 
управник би можело да ги направи, а со оспорената 
одредба од ставот 4 на членот 295 од Законот, е дадено 
овластување надвор од законски предвидените дисцип-
лински повреди Комората во Статутот да утврди и дру-
ги дисциплински повреди. 

Поаѓајќи од содржината на оспорената одредба од 
Законот, а имајќи предвид дека согласно членот 32 
став 5 од Уставот, остварувањето на правата на врабо-
тените и нивната положба се уредуваат со закон и со 
колективни договори, Судот утврди дека во случајов со 
наведеното законско овластување се овозможува права 
и обврски кои го засегаат и условуваат работниот од-
нос на стечајниот управник, да се пропишуваат не со 
закон и колективен договор, туку со статут кој ниту 
има карактер на пропис и претставува само акт за орга-
низацијата на работењето на Комората, поради што 
оваа одредба од Законот не е во согласност со Уставот. 

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

9. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласо-
ви во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил 
Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, 
Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера 
Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме 
Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
   У.бр.11/2009                         Претседател  

23 септември 2009 година   на Уставниот суд на Република 
            Скопје                       Македонија, 

           д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
2338. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Небојани – Оп-
штина Кочани. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 на ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Небојани, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
 Бр. 09-15509/1 

2 октомври 2009 година                 Директор, 
           Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2339. 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ” бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 
121/07, 161/08 и 92/09), Министерството за труд и со-
цијална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна плата по работник за месец 

септември 2009 година не може да изнесува помалку 
од утврдената на ниво на оддел и тоа: 

 
Оддел. Назив на одделот Износ 

01. Земјоделство, лов и соодветни ус-
лужни активности 9.951 

02. Шумарство, искористување на шу-
ми и соодветни услужни дејности 13.201 

05. Улов на риба, одгледување на риби и 
услужни активности во рибарството 8.133 

10. Вадење на камен, јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 11.870 

13. Вадење на руди на метал 16.320 
14. Вадење на други руди и камен 14.246 
15. Производство на прехранбени про-

изводи и пијалaци 13.730 
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16. Производство на тутунски произво-
ди и ферментација на тутун 11.825 

17. Производство на текстилни ткаенини 7.106 
18. Производство на облека; доработка 

и боење на крзно 7.040 
19. Штавење и доработка на кожа, про-

изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 7.485 

20. Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и пле-
тарски материјал 7.026 

21. Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 12.638 

22. Издавачка дејност, печатење и ре-
продукција на  снимени медиуми 13.612 

23. Производство на кокс, деривати на 
нафта и  нуклеарно гориво 23.685 

24. Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 22.130 

25. Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 8.309 

26. Производство на производи од дру-
ги неметални минерали 16.483 

27. Производство на основни метали 13.077 
28. Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, 
освен машини и уреди 8.882 

29. Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 11.739 

30. Производство на канцелариски ма-
шини и компјутери 20.769 

31. Производство на електрични маши-
ни и апарати, неспомнати на друго 
место 11.008 

32. Производство на радио, телевизиска 
и комуникациона опрема и апарати 10.696 

33. Производство на прецизни медицин-
ски и оптички инструменти и часов-
ници 19.689 

34. Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 9.904 

35. Производство на други сообраќајни 
средства 12.727 

36. Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место  7.617 

37. Рециклажа 9.052 
40. Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 25.189 
41. Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 13.928 

45. Градежништво 11.561 
50. Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, продаж-
ба на мало на моторни горива 19.034 

51. Трговија на големо и посредничка 
трговија, освен трговија со моторни 
возила и мотоцикли 17.462 

52. Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; попра-
вка на предмети за лична употреба и 
за домаќинствата 9.524 

55. Хотели и ресторани 11.159 
60. Копнен сообраќај, цевоводен 

транспорт 14.125 
62. Воздушен сообраќај 28.650 
63. Придружни и помошни активности 

во сообраќајот; активности на пат-
ничките агенции 19.743 

64. Поштенски активности и телекому-
никации 23.349 

65. Финансиско посредување, освен 
осигурување и пензиски фондови 26.372 

66. Осигурување и реосигурување,  пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита 29.055 

67. Помошни активности во финанси-
ското посредување 31.593 

70. Активности во врска со недвижен 
имот 20.440 

71. Изнајмување на машини и опрема 
без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и  за дома-
ќинствата 12.398 

72. Компјутерски и сродни активности 22.053 
73. Истражување и развој 18.277 
74. Други деловни активности 13.523 
75. Јавна управа и одбрана; задолжител-

на социјална заштита 18.434 
80.  Образование 15.158 
85. Здравство и социјална работа 16.166 
90. Отстранување на отпадни води и ѓу-

бре, санитарни и  слични активности 12.936 
91. Дејност на организации врз база на 

зачленување  20.173 
92. Рекреативни, спортски, културни и 

забавни активности 13.449 
93. Други услужни дејности 6.729 

 
Месечно даночно ослободување 7.000. 
 
                                                         Министер, 
                                      Џељаљ Бајрами, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
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