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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3349. 
Врз основа на член 30, став 3 од Законот за рамно-

мерен регионален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 63/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 23.12.2008 годи-
на, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ И ИНДИКАТОРИ ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТЕПЕНОТ НА РАЗВИЕНОСТ  

НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат поблиски критериуми 

и индикатори, за определување на степенот на развие-
носта на планските региони. 

 
Член 2 

1. За основниот критериум индекс на економската 
развиеност се користат два поблиски критериуми и 
тоа: 

- Економско социјален индекс; и 
- Демографски индекс. 
2. За економскиот индекс се користат следниве ин-

дикатори: 
- Бруто домашен производ по жител; 
- Буџетски приходи по жител; и 
- Раст на додадената вредност на нефинансискиот 

сектор. 
- Стапка на невработеност. 

 Стр. 
3372. Макроекономска политика на Ре-

публика Македонија за 2009 година.... 23
3373. Упатство за изменување на Упатст-

вото за начинот на извршување на на-
лозите за извршување кои ја задолжу-
ваат трезорската сметка, односно смет-
ката на должникот која се наоѓа во 
рамките на трезорската  сметка........... 65

3374. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија У. бр. 80/2008 од 3 декемв-
ри 2008 година............................................ 65

3375. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија У. бр. 84/2008 од 3 де-
кември 2008 година................................ 66

3376. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија У. бр. 117/2008 од 17 
декември 2008 година............................ 70

3377. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија У. бр. 132/2008 од 3 де-
кември 2008 година................................ 72

3378. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 134/2008 од 
17 декември 2008 година...................... 73

3379. Издвоено мислење на претседателот 
на Уставниот суд на Република Маке-
донија...................................................... 76

3380. Издвоено мислење на судија на Устав-
ниот суд на Република Македонија.......... 77

3381. Колективен договор за вработените 
од  земјоделство и прехранбена инду-
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3. За демографскиот индекс се користат следниве 

индикатори: 
- Природен прираст на населението; 
- Коефициент на стареење; 
- Салдо на миграции на 1000 жители; и 
- Завршени студенти на 1000 жители (25-64). 
 

Член 3 
За индикаторите од член 2 од оваа одлука се кори-

стат најнови статистички податоци и други податоци 
од информативниот систем на Република Македонија, 
од кои се пресметуваат тригодишни просеци, освен ко-
га таков податок е расположлив за помалку од три го-
дини или тој е достапен од пописот на населението кој 
се спроведува на десет години. 

 
Член 4 

Индикаторите од член 2 од оваа одлука за да бидат 
споредливи и адитивни тие се нормализираат при што 
за степенот на невработеноста и за коефициентот на 
стареење се пресметува инверзна вредност од нормали-
зираната вредност. 

 
Член 5 

За определување на степенот на развиеност на 
планските региони се пресметува економско социјален 
индекс, демографски индекс и развоен индекс. 

Економско социјалниот индекс и демографскиот 
индекс се пресметуваат со користење на индикаторите 
од член 2 на оваа одлука. 
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Економско социјалниот индекс и демографскиот 
индекс од став 2 на овој член, се пресметуваат како 
пондериран просек од четирите индикатори кои влегу-
ваат во нивниот состав, односно секој индикатор вле-
гува со еднаков пондер од 25% во пресметката. 

Со пресметка на пондериран просек од економско 
социјалниот и демографскиот индекс од став 2 на овој 
член, се добива развоен индекс, при што двата понде-
рирани индекси имаат еднаков пондер од 50%. 

 
Член 6 

Степенот на развиеност на планските региони се 
одредува според развојниот индекс. Економско соци-
јалниот индекс и демографскиот индекс, од член 5 на 
оваа одлука, се користат за лоцирање на приоритетите 
на регионите кои се квалификуваат за добивање на 
средства за поттикнување на регионалниот развој спо-
ред развојниот индекс. 

 
Член 7 

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

 
        Бр.19-6966/1                   Заменик на претседателот 
23 декември 2008 година       на Владата на Република 
            Скопје                                     Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3350. 

Врз основа на член 383 и член 418, став 1 од Зако-
нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07 и 87/08) и 
член 13 од Статутот на Акционерското друштво за про-
изводство на електрична енергија, Електрани на Маке-
донија, во државна сопственост, Скопје, Владата на Ре-
публика Македонија, на седница одржана на 18.12.2008 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-
ТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, 
ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Во Статутот на Акционерското друштво за произ-

водство на електрична енергија, Електрани на Македо-
нија, во државна сопственост, Скопје („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 74/05 и 100/08) во 
членот 20 во ставот 1, по алинеја 4 се додава алинеја 5 
која гласи: 

„-донесува тримесечни финансиски извештаи“. 
 

Член 2 
Во член 29, ставот 3 се брише. 
 

Член 3 
Во член 43 во ставот 3 зборовите: „Самостојниот 

Синдикат на Друштвото“ се заменуваат со зборовите: 
„Синдикалната организација на Друштвото“. 

Во истиот член во ставот 4 зборовите: „Самостојни-
от Синдикат на ЕСМ“ се заменуваат со зборовите: 
„Синдикалната организација на Друштвото“. 

 
Член 4 

Се овластува Надзорниот одбор на Акционерското 
друштво за производство на електрична енергија, Еле-
ктрани на Македонија, во државна сопственост, Скоп-
је, да подготви пречистен текст на Статутот. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
         Бр. 19-5949/1                   Претседател на Владата 
18 декември 2008 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 
3351. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 23.12.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ  
НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

На Општина Карпош и престанува користењето на 
недвижна ствар - објект базен, во површина под зграда 
3815 м2 и корисна површина од 4437 м2, запишана во 
Имотен лист бр. 4917 К.П. 550/3 КО Карпош, сопстве-
ност на Република Македонија. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 19-6543/1                   Заменик на претседателот  

23 декември 2008 година        на Владата на Република  
      Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3352. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23.12.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД СТОПАНИСУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНА СТВАР ОД ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ ВО 
СОПСТВЕНОСТ  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се иззема од стопанисување нед-
вижна ствар - објект базен, во површина под зграда 
3815 м2 и корисна површина од 4437 м2, запишана во 
Имотен лист бр. 4917 К.П. 550/3 КО Карпош, од Јавно-
то претпријатие за стопанисување со објекти за спорт 
во сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 19-6543/2                   Заменик на претседателот  

23 декември 2008 година        на Владата на Република  
      Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3353. 
Врз основа на член 54 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23.12.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии – Царинската управа му 
престанува правото на користење на движните ствари и тоа: 15 компјутери, 15 тастатури, 15 монитори и 
15 мауси. 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука му се даваат на трајно користење на Министерството за 

здравство. 
 

Член 3 
Директорот на Царинската управа склучува договор со министерот за здравство, за правата и 

обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 
 
   Бр. 19-6562/1                         Заменик на претседателот 

23 декември 2008 година                         на Владата на Република 
            Скопје                                     Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 

 



25 декември 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 162 - Стр. 5 

3354. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за задолжување на Република Македонија кај Банката за 

развој при Советот на Европа по Договорот за заем по „Проектот за изградба на станови кои ќе се 
издаваат на лица со ниски приходи“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/00), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА 
СТАНОВИ ИЗГРАДЕНИ ПО „ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ КОИ ЌЕ СЕ 

ИЗДАВААТ НА ЛИЦА СО НИСКИ ПРИХОДИ“ 
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         Бр. 19-6410/1                                 Заменик на претседателот 
23 декември 2008 година                                  на Владата на Република 
           Скопје                                                Македонија,  
                                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_______________ 

3355. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08) и член 18 од Законот за користење 
и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.12.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ  
НА ДРЖАВЕН ОРГАН 

 
1. Во Одлуката за давање на користење на недвижен имот на државен орган („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 87/06), во точката 1, зборовите: „ул. „Генерал Жданов“ бр. 10“ се заменуваат со зборо-
вите: „ул. „Ресавска“ бр. 6“. 

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

 
 Бр. 19-6640/1                                   Заменик на претседателот 

16 декември 2008 година                             на Владата на Република 
     Скопје                                                          Македонија, 
                                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3356. 
Врз основа на член 30, став 4 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 63/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.12.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ СПОРЕД СТЕПЕНОТ  
НА РАЗВИЕНОСТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 2008 ДО 2012 ГОДИНА 

         Бр. 19-6967/1                      Заменик на претседателот 
23 декември 2008 година                      на Владата на Република 
            Скопје                                   Македонија, 
                                м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3357. 
Врз основа на член 22 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2008 година 

(„Службен весник на РМ“ бр. 160/2007), a во врска со член 61, ставови 4 и 5 од Законот за здруженија на 
граѓани и фондации („Службен весник на РМ“ бр.31/98 и 29/07) и член 6 став 2 од Одлуката за 
критериумите и постапката за распределба на финансиски средства на здруженија на граѓани и фондации 
(„Службен весник на РМ” бр.60/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
2.12.2008 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА 2008 ГОДИНА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ  

НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши распределба на 15.000.000 денари од планираните средства во Буџетот на Ре-

публика Македонија за 2008 година, раздел 040.01-Влада на Република Македонија, Потпрограма 10-Ад-
министрација, ставка 463-Трансфери до невладини организации, наменети за финансирање на програм-
ските активности на здруженија на граѓани и фондации, како учество на Републиката во финансирањето 
на следните здруженија на граѓани и фондации: 
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        Бр. 19-6304/1                                          Заменик на претседателот 
2 декември 2008 година                                   на Владата на Република 
             Скопје                                       Македонија, 
                                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3358. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 23.12.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ  
ЗА 2008 ГОДИНА 
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         Бр. 19-6969/1                  Заменик на претседателот 
23 декември 2008 година                                на Владата на Република 
           Скопје                                   Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3359. 

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23.12.2008 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ 
НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, КОНКУРЕНТНО-
СТА И ИНОВАТИВНОСТА НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ  

ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 2008 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Програмата за развој на претприемништвото, 

конкурентноста и иновативноста на малите и средни 
претпријатија во 2008 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.10/08 и 131/08) во член 1 збо-
ровите: „32.850.000 (триесет и два милиони и осумсто-
тини и педесет илјади денари)“ се заменува со зборови-
те: „33.850.000 (триесет и три милиони и осумстотини 
и педесет илјади денари)“. 

 
Член 2 

Во член 2, во табелата, во делот „Вкупно средства 
за поддршка на малите и средни претпријатија и прет-
приемништвото“ бројот  „32.850“ се заменува со бројот 
„33.850“, во точка 1 бројот „13.850“ се заменува со 
бројот „14.850“, во точката 1.1 бројот „5.000“ се заме-
нува со бројот „6.000“, а зборовите „8-10“ се заменува-
ат со зборот „12“. 

 
Член 3 

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

 
   Бр.19-6530/1                   Заменик на претседателот 

23 декември 2008 година        на Владата на Република 
       Скопје                                     Македонија, 
            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3360. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 10 и став 4 точка 

9 од Законот за здравствена заштита („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 
10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07 и 77/08), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
23.12.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА БОЛНИТЕ КОИ СЕ 
ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА, ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА ЛЕКОВИ ЗА ТРАНСПЛАНТИРАНИ БОЛНИ И 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЦИТОСТАТИЦИ, ИНСУ-
ЛИН, ХОРМОН ЗА РАСТ И ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛНИ  

ОД ХЕМОФИЛИЈА ВО РМ ЗА 2008 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за обезбедување на трошоците за 

болните кои се третираат со дијализа, за обезбедување 
на лекови за трансплантирани болни и за обезбедување 
на цитостатици, инсулин, хормон за раст и лекување на 
болни од хемофилија во РМ за 2008 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 146/07), делот на 
вкупно потребни средства за 2008 година, се менува и 
гласи: 

„Вкупно потребни средства за реализирање на оваа 
програма се 89.548.000 денари, од кој износ за парти-
ципација на осигурените лица во врска со лекувањето 
на осигурените лица се наменети 38.447.574,00 денари. 
Средствата во износ од 51.100.426 денари, дел од нив 
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во износ од 48.680.964,00 денари, ќе се наменат за 
здравствените установи како надоместок за извршени-
те здравствени услуги, а останатиот дел од средствата 
во износ од 2.419.462,50 денари, се пренесуваат во 
Програмата за здравствена заштита на лица со болести 
на зависности во Република Македонија за 2008 годи-
на, за обезбедување на потребното количество на мета-
дон за лица во дневно-болнички третман во Центрите 
за превенција и третман од злоупотреба од дроги на 
дневно-болнички третман, кои ќе бидат реализирани со 
донесување на посебна одлука на Владата на Републи-
ка Македонија“. 

 
II 

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

 
  Бр. 19-6548/1                   Заменик на претседателот  

23 декември 2008 година        на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3361. 

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата  на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 82/08), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 23.12.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕВИ-
ТАЛИЗАЦИЈА НА СЕЛАТА ВО 2008 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за Ревитализација на селата во 2008 

година, („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 23/08) во делот II, во точката А.Намени. реден број 
1. Изградба и реконструкција на системи за водоснаб-
дување на селата и изградба и реконструкција на систе-
ми за наводнување износот „15.000.000,00” се заменува 
со износот „14.100.000,00” и во Вкупно износот „15.00-
0.000,00” се заменува со износот „14.100.000,00”.  

 
II 

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

 
   Бр. 19-6841/1                  Заменик на претседателот 

23 декември 2008 година        на Владата на Република 
      Скопје                                      Македонија,                                                          
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3362. 
Врз основа на член 51 од Законот за тутун и тутун-

ски производи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 24/06) и член 33 од Законот за извршување 
на Буџетот на Република Македонија за 2008 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
160/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 23.12.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ВО ПРИМАРНОТО 
ТУТУНСКО ПРОИЗВОДСТВО ВО 2008 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за финансирање на активностите 

во примарното тутунско производство за 2008 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/08, 
53/08 и 147/08) во делот I износот „516.950.000“ се за-
менува со износот „497.670.000“, износот „513.600.000“ 
се заменува со износот „497.170.000“ и износот 
„3.350.000“ се заменува со износот „500.000“. 

Во табелата „Програма за финансирање на активно-
стите во примарното тутунско производство“ во точка-
та 1 износот „510.000.000“ се заменува со износот 
„493.570.000“. 

Во точката 3 износот „6.350.000“ се заменува со из-
носот „3.500.000“. 

Во вкупно износот „516.950.000“ се заменува со из-
носот 497.670.000“. 

2. Во делот II износот „510.000.000“ се заменува со 
износот „493.570.000“. 

3. Во делот IV износот „6.350.000“ се заменува со 
износот „3.500.000“. 

Во табелата во потточката 3.1. износот „500.000“ се 
заменува со износот „100.000“. 

Во потточката 3.2. износот „500.000“ се заменува со 
износот „0.00“. 

Во потточката 3.3. износот „400.000“ се заменува со 
износот „0.00“. 

Во потточката 3.5. износот „1.800.000“ се заменува 
со износот „400.000“. 

Во потточката 3.6. износот „150.000“ се заменува со 
износот „0.00“. 

Во „Вкупно општи мерки“ износот „6.350.000“ се 
заменува со износот „3.500.000“. 

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

 
         Бр. 19-6843/1                 Заменик на претседателот 
23 декември 2008 година        на Владата на Република 
             Скопје                                    Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3363. 
Врз основа на член 16 став 3, 4 и 6 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 51/05 и 137/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 23.12.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИО-
РИТЕТНА  ИЗРАБОТКА  НА   УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАНОВИ ЗА 2008 ГОДИНА 
 

1. Во Програмата за приоритетна изработка на ур-
банистички планови за 2008 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 21/08, 29/08, 39/08, 
54/08, 76/08, 79/08, 116/08, 117/08 и 149/08), во точка 1 
во потточка 1.19 во реден број 21, износот „100.000,00“ 
се заменува со износот „1.500.000,00“. 

Износот „74.000.000,00“ се заменува со износот 
„75.400.000,00“. 

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

 
Бр. 19-6912/1                     Заменик на претседателот 

 23 декември 2008 година       на Владата на Република 
  Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

____________ 
3364. 

Врз основа на член 16 став 2 и 5 од Законот за про-
сторно и урбанистичко планирање („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 51/05 и 137/07) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.12.2008 година донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗРА-
БОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2008 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за изработка на урбанистички 

планови во Република Македонија во 2008 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/08 
и 116/08) во точката 1 износот „17.000.000,00 денари“ 
се заменува со износот „15.600.000,00 денари“. 

2. Во точката 2 потточка 2.2. износот „4.000.000,00 
денари“ се заменува со износот „2.600.000,00 денари“. 

3. Во точката 2 износот „17.000.000,00 денари“ се 
заменува со износот „15.600.000,00 денари“. 

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

 
  Бр. 19-6913/1                   Заменик на претседателот 

23 декември 2008 година        на Владата на Република 
      Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3365. 

Врз основа на член 33 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2008 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
160/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 23.12.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА 
НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2008 ГОДИНА 
 

I 
(1) Во Програмата за финансиска поддршка на ру-

ралниот развој за 2008 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.22/08, 54/08 и 141/08), во Дел 
I став (1), точката 1, износот „119.000.000“ се заменува 
со износот „99.000.000“. 

(2) Во точката 2, износот „51.000.000“ се заменува 
со износот „45.000.000“. 

(3) Во точката 3, износот „8.300.000“ се заменува со 
износот „7.300.000“. 

 
II 

(1) Во Делот II став (1), износот „119.000.000“ се за-
менува со износот „99.000.000“. 

 
III 

(1) Во Делот III став (1), износот „8.300.000“ се за-
менува со износот „7.300.000“. 

 
IV 

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

 
       Бр. 19-6915/1                    Заменик на претседателот  
23 декември 2008 година    на Владата на Република 
          Скопје                                     Македонија,  
                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3366. 
Врз основа на член 69, став 1 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

47/97,7/00, 89/04, 54/07 и 113/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.2008 
година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА 
НА ШУМИТЕ ЗА 2008 ГОДИНА 

 
 

   Бр. 19-6324/1                        Заменик на претседателот 
23 декември 2008 година                          на Владата на Република 
            Скопје                                   Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3367. 
Врз основа на член 32 став 4 точка 9 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07 и 77/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ, ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ И 
ЛЕКУВАЊЕ НА РАКОТ НА ДОЈКАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА 

         Бр. 19-6570/1                         Заменик на претседателот 
23 декември 2008 година                       на Владата на Република 
            Скопје                                Македонија, 
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3368. 
Врз основа на член 7 од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 16/04), член 33 од Законот за извршување на Буџет на Република Македонија за 
2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 160/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 23.12.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И РАЗВОЈ  
НА ОРГАНСКОТО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО ВО 2008 ГОДИНА 
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   Бр. 19-6840/1                      Заменик на претседателот 

23 декември 2008 година                     на Владата на Република 
            Скопје                                       Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3369. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 23.12.2008 година, одобри 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА  ПОСТОЈАНО  ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРА НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценцата за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за производство, трговија и услуги „Астра Електорник 
Компани“ ДОО Скопје, за време од  6 (шест) години. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Приредувањето на посебната игра на среќа во 

автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа во Градски Трговски Центар, локал 15, д.е. 107 во 
Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 17 
автомати за игра на среќа и 1 автомат за игри на среќа 
на кој истовремено можат да учествуваат повеќе игра-
чи. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 
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- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на Ли-
ценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од точка 3, алинеи 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна  сметка број 840-
62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

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

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

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

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
   Бр.19-6561/1                    Претседател на Владата 

23 декември 2008 година      на Република Македонија, 
        Скопје            м-р Никола Груевски, с.р.  

__________ 
 

3370. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 23.12.2008 година, издава 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА  ПОСТОЈАНО  ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Трговското 
друштво „Дивиен“ ДОО експорт-импорт Скопје, за 
време од  6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа на ул.”Васил Главинов“ бб (Деловен Центар Интекс 
локал број п.о.) во Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 
автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа 
на кој истовремено можат да учествуваат повеќе игра-
чи. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа 
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна  сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

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

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 4, алинеите 1 и 2, лиценцата се одзема. 

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

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
    Бр.19-6565/1                   Претседател на Владата 

23 декември 2008 година      на Република Македонија, 
       Скопје              м-р Никола Груевски, с.р.  

__________ 
3371. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 23.12.2008 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

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

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

дина издадена на Друштвото за производство, трговија 
и услуги „АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ“  Скоп-
је, во точката 2 зборовите „ул.„Македонија“ бр.1 Про-
фитен центар Хотел Бристол, Скопје“ се заменуваат со 
зборовите „ул. „11 Октомври“ бр. 28 во Скопје“. 

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

 
    Бр.19-6563/1                   Претседател на Владата 

23 декември 2008 година      на Република Македонија, 
      Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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3372. 
Врз основа на член 8 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 18.12.2008 година, донесе 
 

МАКРОЕКОНОМСКА  ПОЛИТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА 
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25 декември 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 162 - Стр. 27 



Стр. 28 - Бр. 162 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 декември 2008 
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Стр. 42 - Бр. 162 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 декември 2008 
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Стр. 44 - Бр. 162 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 декември 2008 
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Макроекономската политика влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
    Бр. 19-6624/1                                 Заменик на претседателот 

18 декември 2008 година                       на Владата на Република 
            Скопје                                Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
3373. 

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за платен 
промет („Службен весник на Република Македонија“ 
број 113/2007 и 22/08), министерот за финансии донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАЛОЗИТЕ ЗА ИЗ-
ВРШУВАЊЕ КОИ ЈА ЗАДОЛЖУВААТ ТРЕЗОР-
СКАТА СМЕТКА, ОДНОСНО СМЕТКАТА НА 
ДОЛЖНИКОТ КОЈА СЕ НАОЃА ВО РАМКИТЕ НА  

ТРЕЗОРСКАТА  СМЕТКА 
 
1. Во Упатството за начинот на извршување на на-

лозите за извршување кои ја задолжуваат трезорската 
сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа 
во рамките на трезорската сметка („Службен весник на 
Република Македонија“ број 135/08) во делот IV.  Из-
вршување на налозите од сметките на буџетот на оп-
штините, точката 19 се менува и гласи: 

"19. Налозите кои гласат на сметките на буџетот на 
општините, се извршуваат од сите расположливи 
средства на истите." 

2. Точката 25 се менува и гласи: 
"25. Во случај на целосен или делумен недостиг на 

средства расположливи за извршување на налозите за 
извршување од точка 20 до точка 24 од ова упатство, 
Трезорот налозите ги извршува во висина на располож-
ливите средства на должникот (освен средствата наме-
нети за плаќања на плати и надоместоци, како и средс-
твата трансферирани од Централниот буџет кои се на-
менети за финансирање на капитални инвестиции од 
национален интерес на локално ниво, кои се средства 
нерасположливи за извршување), а за преостанатиот 
дел до целосно извршување на налозите за извршување 
ги блокира сите сметки на должникот (освен сметките 
на буџетот на донации, сметките на буџетот на прихо-
ди од дотации, сметките на буџетот на заеми, сметките 
за самопридонес на општините, преодните сметки, де-
позитните сметки и уплатните сметки, кои се сметки 
нерасположливи за извршување)." 

3. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
   Бр. 08-48579/1  

19 декември 2008 година           Министер,  
       Скопје                     д-р Трајко Славески, с.р. 

__________ 
    

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3374. 

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 
3 декември 2008 година, донесе  

О Д Л У К А 
 
1. СЕ УКИНУВА член 117 став 1 во делот: „или де-

ка сторил кривично дело поврзано со стекнувањето на 
дипломата“ и член 138 став 2 во делот: „и ако сторил 
кривично дело во врска со вршењето високообразовна 
дејност“ од Законот за високото образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.35/2008). 

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

3. По повод поднесена иницијатива на Стамен Фи-
липов од Скопје Уставниот суд на Република Македо-
нија со Решение У.бр.80/2008 од 1 октомври 2008 годи-
на поведе постапка за оценување на уставноста на на-
ведените делови на членовите од Законот означен во 
точката 1 од оваа одлука.  

Постапката беше поведена затоа што основано се 
постави прашањето за согласноста на оспорените дело-
ви на членовите 117 став 1 и 138 став 2 од Законот со 
Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека според членот 
117 став 1 од Законот, на студент кој се стекнал со дип-
лома, согласно со овој закон, може да му се одзеде из-
дадената диплома, односно стекнатиот стручен или на-
учен назив ако се утврди дека не ги исполнувал усло-
вите за добивање статус на студент на соодветната ви-
сокообразовна установа, дека се здобил со стручен или 
научен назив спротивно на условите за стекнување на 
стручен, односно научен назив утврдени со статутот на 
високообразовната установа или дека сторил кривично 
дело поврзано со стекнувањето на дипломата. 

Според член 138 став 2 од Законот, на лицето из-
брано во наставно-научно, наставно и соработничко 
звање може да му престане работниот однос и пред 
истекот на времето за кое е избрано, под условите и по-
стапката уредени со статутот, ако се утврди дека по-
долго време не ги исполнува обврските од ставот 1 на 
овој член, ако ги попречува законските и статутарните 
активности на високообразовната установа или ги по-
пречува другите членови во остварувањето на нивните 
права и извршувањето на должностите во високообра-
зовната установа, ако престанале да постојат основните 
услови врз основа на кои е извршен изборот и ако сто-
рил кривично дело во врска со вршењето на високоо-
бразовната дејност.  

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, вла-
деењето на правото е утврдено како темелна вредност 
на уставниот поредок на Република Македонија.  

Според член 13 став 1 од Уставот на Република Ма-
кедонија лицето обвинето за казниво дело ќе се смета 
за невино се додека неговата вина не биде утврдена со 
правосилна судска одлука, а согласно член 14 став 1 од 
Уставот никој не може да биде казнет за дело кое пред 
да биде сторено не било утврдено со закон или со друг 
пропис како казниво дело и за кое не била предвидена 
казна.  

Согласно член 32 ставовите 1 и 2 од Уставот секој 
има право на работа, слободен избор на вработување и 
достапност на секое работно место под еднакви услови. 
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Според член 44 став 1 од Уставот, секој има право 
на образование, а во ставот 2 на овој член од Уставот е 
утврдено дека образованието е достапно на секого под 
еднакви услови.  

Во член 54 став 1 од Уставот е предвидено дека 
слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да 
се ограничат само во случаи утврдени со Уставот.  

Тргнувајќи од анализа на наведените уставни 
одредби при оценување на уставноста на оспорената 
одредба, Судот оцени дека како првенствен критериум 
на уставноста се одредбите од членовите 13 и 14 на 
Уставот кои, меѓу другото, утврдуваат два принципи 
на казнено-правниот однос, а тоа се, прво, дека за извр-
шеното казниво дело на сторителот може да му се 
изрече казна што како таква е утврдена со закон или 
друг пропис и второ, дека казната може да се изрече 
само со судска одлука. Тоа, значи дека казнено правни-
от однос се исцрпува на релацијата казниво дело и суд-
ски изречена казна за неговиот сторител и дека ната-
мошни последици од неговото извршување односно од 
осудата за тоа дело кои се состојат во ограничување на 
правата на граѓаните не се допуштени, освен ако тоа не 
е изречно утврдено со Уставот, согласно член 54 став 1 
од Уставот.  

Со оглед на тоа што во конкретните случаеви со ос-
порените делови на одредбите од членовите 117 став 1 
и 138 став 2 по сила на Законот, а не како казна (забра-
на) што ја изрекува судот во рамки на видовите на кри-
вичните санкции без да се наведат кривичните дела 
што се поврзани со стекнувањето на дипломата за кои 
студентот е обвинет и му е изречена мерка одземање на 
издадената диплома, односно без да се наведат кривич-
ните дела против службената должност за кои лицето е 
обвинето и му е изречена мерка забрана за вршење на 
дејност или дејности на лицето му престанува работни-
от однос. Судот оцени дека оспорените делови на тие 
одредби од Законот не се во согласност со Уставот.  

Судот го имаше предвид фактот дека со Одлука 
У.бр. 185/2001 од 26 декември 2001 година Уставниот 
суд на Република Македонија го укинал членот 46 став 
2 во дел од поранешен Закон за високото образование 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
64/2000), меѓутоа иста содржина која Судот веќе ја 
укинал е пренесена и во новиот закон кој е предмет на 
оваа иницијатива. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
 У.бр. 80/2008                            Претседател  

3 декември 2008 година     на Уставниот суд на Република 
     Скопје                               Македонија, 

             д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

3375. 
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 3 декември 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 79 од Законот за вработува-

ње и осигурување во случај на невработеност („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.37/1997, 
25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 
50/2006, 29/2007 и 102/2008). 

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. 84/2008 од 17 септември 2008 година, поведе по-
стапка за оценување на уставноста на членот од Зако-
нот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што ос-
новано се постави прашањето за неговата согласност 
со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека согласно член 79 
став 1 од Законот, на невработено лице кое прима па-
ричен надоместок, може времето на примање на парич-
ниот надоместок да се скрати, ако врз основа на автор-
ски договор, вршење на занаетчиски и други работи 
или на некој друг начин се здобива со приход, кој ме-
сечно не е поголем од 80% од просечната месечна нето 
плата по работник во Републиката објавена за послед-
ниот месец. Според ставот 2 на овој член од Законот, 
министерството за финансии – Управата за јавни при-
ходи и институциите за платен промет се должни на 
барање на Заводот да му доставуваат податоци за исп-
латите од став 1 на овој член. 

5. Според член 1 став 1 од Уставот, Република Ма-
кедонија е суверена, самостојна, демократска и соци-
јална држава.  

Владеењето на правото, хуманизмот, социјалната 
правда и солидарноста се темелни вредности на устав-
ниот поредок на Република Македонија, согласно член 
8 став 1 алинеи 3 и 8 од Уставот.  

Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република 
Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 

Согласно член 32 став 1 од Уставот, секој има пра-
во на работа, слободен избор на вработување, заштита 
при работењето и материјална обезбедност за време на 
привремена невработеност. Според ставот 5 на овој 
член, остварувањето на правата на вработените и нив-
ната положба се уредуваат со закон и со колективни 
договори. 
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Според членот 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон.  

Секој е должен да ги почитува Уставот и законите. 
Од наведените уставни одредби произлегува дека 

граѓаните се еднакви во слободите и правата и дека во 
тие рамки вработените се еднакви во правата кои про-
излегуваат од работен однос како и при материјалната 
обезбедност за време на привремена невработеност.  

Од анализата на цитираните уставни одредби про-
излегува дека Република Македонија е социјална држа-
ва, во која социјалната правда е издигната на ниво на 
темелна вредност на уставниот поредок, а на сите гра-
ѓани им се гарантира еднаквост во слободите и правата 
пред Уставот и законите. Како начин за обезбедување 
на социјалната правда Уставот го прокламира и утвр-
дува правото на материјална обезбеденост за време на 
привремена невработеност. Меѓутоа, под кои услови, 
во кој обем, за колкаво времетраење и на кој начин ќе 
се остварува ова право не е домен на уставната регула-
тива. Тоа е препуштено да се уреди со закон и со коле-
ктивни договори. Поконкретно, правото на материјал-
на обезбеденост за време на привремена невработеност 
е регулирано со Законот за вработување и осигурување 
во случај на невработеност. 

Според член 1 од Законот за вработување и осигу-
рување во случај на невработеност, со овој закон се 
уредуваат прашањата за размена на трудот, правата и 
обврските на работодавците, невработените лица и др-
жавата во врска со вработувањето и осигурувањето во 
случај на невработеност и други прашања од значење 
за вработувањето. 

Операционализирајќи го уставното право на мате-
ријална обезбедност за време на привремена неврабо-
теност, законодавецот во овој закон ги утврдил услови-
те за остварување на правата во случај на невработе-
ност и во тие рамки го уредил начинот и критериумите, 
како и постапката на остварувањето на овие права.  

Согласно член 53 од Законот, невработено лице, во 
смисла на овој закон, е лице кое е пријавено во Заво-
дот, е способно и сака да работи и активно бара работа 
во последните два месеци. Под активно барање работа, 
во смисла на став 1 од овој член се смета ако неврабо-
теното лице редовно се пријавува во Заводот во роко-
вите утврдени со овој закон и достави доказ дека се 
пријавувало на огласи кај работодавец или во Заводот. 

Во членот 54 од Законот е предвидено дека како не-
вработено лице не се смета лице: 

- во работен однос; 
- корисник на пензија; 
- вршител на занаетчиска, односно професионална 

дејност; 
- сопственик или основач на трговско друштво, 

претпријатие и друго правно лице; 
- вршител на земјоделска, сточарска или друга деј-

ност;  
- кое не прифаќа обука, преквалификација или до-

квалификација на која ќе го упати Заводот или одбие 
да се јави или одбие да заснова работен однос кај рабо-
тодавецот кај кого го упатил Заводот; 

- кое работно е ангажирано или врши дејност спро-
тивно на закон. 

Според членот 59 од Законот, евиденцијата на не-
вработеното лице престанува да се води ако лицето: 

- се одјави; 
- заснова работен однос; 
- основа трговско друштво, претпријатие или друго 

правно лице; 
- врши занаетчиска, односно професионална деј-

ност; 
- потполно ја загуби работната способност; 
- исполни услови за пензија; 
- отпочне да издржува казна затвор подолга од шест 

месеци; 
- не се пријави во утврдениот рок или не се јави на 

покана од Заводот од неоправдани причини; 
- не го извести Заводот за промените што влијаат на 

стекнувањето и губењето на правата; 
- на странец му престане одобрението за постојан 

престој; 
- отпочне да врши земјоделска, сточарска или друга 

дејност; 
- од страна на инспекциски орган се затекне да ра-

боти спротивно на законот; 
- замине на отслужување или дослужување на вое-

ниот рок; 
- одбие работно ангажирање за вршење на јавни ра-

боти; 
- работно се ангажира на јавни работи над 30 дена, 

за времето на ангажирање во јавните работи и 
- работно е ангажирано или врши дејност.  
Правата од осигурување во случај на невработност 

се уредени во членовите 62 до 78 од Законот. Меѓу 
овие права е и правото на паричен надоместок. 

Согласно членот 65 од Законот право на паричен 
надоместок има невработено лице кое било во работен 
однос најмалку девет месеци непрекинато или 12 месе-
ци со прекин во последните 18 месеци.  

Во врска со висината на паричниот надоместок, ре-
левантна е одредбата од член 68. Според ставот 1 на 
овој член, висината на месечниот паричен надоместок 
за време на невработеност се утврдува врз основа на 
пресметаните и исплатени плати кај работодавецот сог-
ласно со закон и колективен договор и изнесува 50% 
од просечната месечна нето плата на работникот за 
последните 24 месеци за лице кое има право на пари-
чен надоместок до 12 месеци, а 40% за лице кое има 
право на паричен надоместок подолго од 12 месеци. 
Според ставот 2 на овој член, надоместокот од став 1 
на овој член не може да изнесува повеќе од 80% од 
просечната месечна нето плата по работник во Репуб-
ликата, објавена за последниот месец. 

Времето за кое се исплатува паричен надоместок е 
утврдено во членот 71 од Законот. Во ставот 1 на овој 
член е утврдено дека времето за кое се исплатува па-
ричниот надоместок зависи од времето за кое неврабо-
теното лице било осигурано во случај на невработе-
ност. 

Според ставот 2 на овој член од Законот, паричниот 
надоместок на невработеното лице се исплатува: 

1) еден месец, ако има стаж на осигурување најмал-
ку девет месеца во непрекинато траење или 12 месеца 
со прекин во последните 18 месеца; 
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2) два месеца, ако има стаж на осигурување над 18 
месеца до две и пол години; 

3) три месеца, ако има стаж на осигурување над две 
и пол до пет години; 

4) четири месеца, ако има стаж на осигурување над 
пет до седум и пол години; 

5) пет месеца, ако има стаж на осигурување над се-
дум и пол до десет години; 

6) шест месеца, ако има стаж на осигурување над 
десет до дванаесет и пол години; 

7) седум месеца, ако има стаж на осигурување над 
дванаесет и пол до 15 години; 

8) осум месеца, ако има стаж на осигурување над 15 
до седумнаесет и пол години; 

9) девет месеца, ако има стаж на осигурување над 
седумнаесет и пол до 20 години; 

10) десет месеца, ако има стаж на осигурување над 
20 до дваесет и две и пол години; 

11) единаесет месеца, ако има стаж на осигурување 
над дваесет и две и пол до 25 години и 

12) дванаесет месеца, ако има стаж на осигурување 
над 25 години. 

Според ставот 3 на овој член, на невработеното ли-
це кое има над 15 години стаж на осигурување, а на кое 
му недостасуваат најмногу до пет години пред испол-
нување на услови за стекнување право на старосна пен-
зија, паричен надоместок му се исплатува до неговото 
вработување, односно до настапувањето на некои од 
основите за престанок на правото на паричен надоме-
сток. 

Во членот 75 став 1 од Законот, се уредени случаи-
те во кои исплатата на паричниот надоместок се запи-
ра, па така исплата на паричен надоместок на неврабо-
теното лице се запира за време на: 

- отслужување или дослужување на воениот рок; 
- издржување казна затвор до шест месеци; 
- работно ангажирање над 30 дена за вршење на јав-

ни работи и 
- работно е ангажирано или врши дејност. 
По престанокот на причините од став 1 на овој 

член, продолжува исплатата на паричниот надоместок 
за преостанатото време за кое на невработеното лице 
му е признато право на паричен надоместок. 

Во членот 77 од Законот, се утврдени случаите на 
престанок на правото на паричен надоместок. Според 
ставот 1 на овој член, правото на паричен надоместок 
на невработеното лице му престанува ако: 

- заснова работен однос; 
- основа трговско друштво, претпријатие или друго 

правно лице; 
- врши занаетчиска или друга професионална деј-

ност; 
- одбие да се јави кај работодавецот ако е упатен од 

Заводот за засновање работен однос; 
- одбие да заснова работен однос кај работодавецот 

ако го упатил Заводот 
- одбие вработување со полно или скратено работно 

време, кое не е помало од половината од полното ра-
ботно време, а е соодветно на неговото образование, 
знаење и можности; 

- одбие обука, преквалификација или доквалифика-
ција која одговара на неговата стручна подготовка, зна-
ења и способности или по своја вина ја прекине обука-
та, преквалификацијата или доквалификација; 

- исполни услови за стекнување право на пензија 
или оствари право на пензија; 

- невработеното лице од страна на надлежен орган 
се затекне на работа, е работно ангажирано или врши 
дејност спротивно на закон; 

- ја загуби работната способност, со денот на утвр-
дување на изгубената работна способност; 

- неоправдано одбие привремено вработување во 
исклучителни случаи (поплави, земјотреси, неопходно 
извршување на земјоделски работи и слично) од страна 
на надлежен орган кој организира акција за отстрану-
вање на последиците или за нивно спречување; 

- одбие работно ангажирање за вршење на јавни ра-
боти; 

- одбие вработување на работно место за кое се ба-
ра пониска стручна подготовка од неговата, а ако непо-
средно пред да остане невработен, со своја согласност, 
работел на такво работно место или изјавил дека при-
фаќа вработување и на понизок степен на стручна под-
готовка; 

- отпочне издржување на казна затвор, подолго од 
шест месеци; 

- не се јавува во Заводот во утврдениот рок; 
- не се јави на покана на Заводот од неоправдани 

причини; 
- невработеното лице активно не барало работа во 

последниот месец, во согласност со овој закон и 
- не го извести Заводот во рок од осум дена за секо-

ја промена која е услов или основа за стекнување, ос-
тварување или губење на правото на паричен надоме-
сток. 

Оспорениот член 79 од Законот ги утврдува случаи-
те во кои времето на примање на паричниот надоме-
сток може да се скрати. Така согласно ставот 1 на овој 
член, на невработено лице кое прима паричен надоме-
сток, може времето на примање на паричниот надоме-
сток да се скрати, ако врз основа на авторски договор, 
вршење на занаетчиски и други работи или на некој 
друг начин се здобива со приход, кој месечно не е по-
голем од 80% од просечната месечна нето плата по ра-
ботник во Републиката објавена за последниот месец. 

Ставот 2 на овој член утврдува дека Министерство-
то за финансии – Управата за јавни приходи и институ-
циите за платен промет се должни на барање на Заво-
дот да му доставуваат податоци за исплатите од став 1 
на овој член.  

Од анализата на наведените одредби од Уставот и 
од Законот за вработување и осигурување во случај на 
невработеност произлегува дека членот 32 став 1 од 
Уставот, само го прокламира правото на материјална 
обезбеденост за време на привремена невработеност на 
ниво на уставен принцип, но колкава ќе биде висината 
на тоа право, од кои околности ќе зависи и во кое вре-
метраење ќе се остварува, оставено е да се регулира со 
закон и со колективните договори, а во зависност од 
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општествено-економската моќ на државата во дадени-
от момент. Законодавецот, исто така, има право да ги 
определи случаите и условите под кои исплатата на па-
ричниот надоместок може привремено да се запре, слу-
чаите и условите под кои ова право престанува, како и 
случаите, кога ова право може да се ограничи, како 
што е направено во оспорената одредба. Ова особено 
поради фактот што правото на паричен надоместок не 
е трајно право, туку претставува привремено решение 
за материјално обезбедување за време на невработе-
ност. 

Според Судот, со самиот факт што лицата кои при-
маат паричен надоместок во случај на невработеност, 
остваруваат определен приход врз основа на авторски 
договор, вршење на занаетчиски и други работи или на 
друг начин, тие не би можеле да се сметаат како невра-
ботени лица, односно не би можеле да се изедначат со 
лицата кои се во безизлезна економска состојба на кои 
државата им обезбедува социјална сигурност, согласно 
со начелото на социјална праведност гарантирано со 
Уставот. Од друга страна пак, Судот оценува дека фа-
ктот што лицето корисник на надоместок во случај на 
невработеност, повремено, односно спорадично оства-
рува определен приход, законодавецот може да го оце-
ни како недоволен за правото на паричен надоместок 
на ова лице да му престане. Имено, не секој дополните-
лен приход, кој не е резултат на статус (работен однос, 
или регистрирана занаетчиска или професионална деј-
ност) би требало да влијае на остварување на правото 
на паричен надоместок во случај на невработеност. За-
конодавецот значи е тој кој оценува кој е тој приход 
што може да се смета дека ја обезбедува материјалната 
и социјалната сигурност на невработеното лице и кој 
налага ограничување на правото на паричен надоме-
сток за случај на невработеност. 

Оттука за Судот е рационално законското решение 
кое како услов за тоа дали на лицето ќе му се скрати 
времето на примање на паричен надоместок поради ос-
тварување на дополнителни средства за егзистенција, 
ја утврдува висината на тој приход и истата ја изедна-
чува со максималниот износ на паричниот надоместок 
(80% од просечната плата).  

Со наведеното решение, законодавецот, од една 
страна, на корисникот на правото на паричен надоме-
сток му гарантира исплата на надоместокот за опреде-
лен период, а од друга страна му овозможува норма-
тивни претпоставки за стекнување на дополнителен 
приход врз основа на авторски договор, вршење на за-
наетчиски и други работи или на некој друг начин, со 
што ќе се подобри материјалната положба и социјална-
та сигурност на овие лица, но не до степен што налага 
престанок на правото на надоместок.  

Ова и од причина што не постои уставна пречка не-
вработените лица приматели на паричен надоместок 
врз основа на невработеност, да ја обезбедуваат својата 
социјална сигурност и на друг начин, односно преку 
определена форма на работно ангажирање да оствару-
ваат соодветни приходи, што впрочем законодавецот 
нормативно го уредил со Законот.  

Врз основа на наведеното Судот утврди дека од 
овој аспект не може да се постави прашањето за сог-
ласноста на оспорената одредба од член 79 од Законот 
за вработување и осигурување во случај на невработе-
ност со одредбата од членот 32 од Уставот.  

Меѓутоа, при анализата на целината на Законот, од-
носно при анализата на оспорената одредба во кон-
текст на останатите одредби од Законот, Судот оцени 
дека определени прашања се проблематични. Имено, 
поради терминолошката непрецизност и неусогласе-
ност на одредбите (што најверојатно е резултат на тоа 
што некои од одредбите се во повеќе наврати менувани 
и дополнувани), не е јасно во кои случаи стекнувањето 
на дополнителен приход е основа за запирање, преста-
нок, односно скратување на времето на примање на па-
ричниот надоместок. Имено од формулацијата на 
одредбите на член 75 став 1 алинеја 4, член 77 став 1 
алинеја 3 и оспорениот член 79 (а во отсуство на закон-
ски дефиниции на употребените термини), останува не-
јасно дали вршењето на занаетчиска или друга дејност 
од членот 77 став 1 алинеја 3 е исто што и вршење на 
занаетчиски и други работи од оспорениот член 79, или 
пак се работи за различни ситуации, односно дали во 
првиот случај станува збор за регистрирана занаетчи-
ска дејност (статусна состојба), а во вториот случај да-
ли станува збор за вршење занаетчиски и други работи 
не како регистрирана дејност, туку како фактичка ра-
бота.  

Доколку овие одредби се однесуваат на исти ситуа-
ции, од анализата на законските одредби, би произлег-
ло дека вршењето на занаетчиска или друга дејност 
претставува основа и за престанок на правото на пари-
чен надоместок, но и основ за ограничување односно 
скратување на времето за кое се прима овој надоме-
сток, со таа разлика што во оспорената одредба е даде-
на горната граница на дополнителниот приход оства-
рен врз основа на вакво дополнително ангажирање на 
корисникот на правото на паричен надоместок (80% од 
просечната месечна нето плата). Со оглед на тоа што 
ваква граница не е утврдена кај основите за престанок 
на правото, односно во членот 77 алинеја 3, би можело 
тоа да се протолкува дека во случај кога корисникот на 
правото на паричен надоместок врз основа на вршење 
на занаетчиски и други работи или на некој друг начин 
би се здобивал со приход кој е поголем од 80% од про-
сечната плата, во таков случај правото на паричен на-
доместок би престанало. Но до ова се доаѓа со толкува-
ње на оспорената одредба во контекст со останатите 
одредби од Законот, значи не станува збор за експли-
цитна содржина на нормата.  

Од друга страна пак, работното ангажирање или вр-
шењето на дејност од член 75 став 1 алинеја 4, (при 
што овие термини поблиску во Законот не се дефини-
рани и прецизирани) претставуваат исто така и основа 
за привремено запирање на исплатата на надоместокот. 
Оваа одредба, според Судот, е непрецизна и од причи-
на што од нејзината формулација не е јасно дали за неј-
зината примена е услов лицето да има остварено нека-
ков приход, или пак само работното ангажирање или 
вршењето на дејност (кои можат да бидат и на добро-
волна основа, односно без надоместок) се доволни за 
запирање на исплатата на паричниот надоместок.  
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Од анализата на формулацијата на оспорената 
одредба („може да се скрати“) исто така, произлегува 
дека во неа скратувањето на времето на примање на па-
ричниот надоместок не е утврдено императивно, туку е 
дадено како можност. Меѓутоа, во одредбата не се про-
пишани ниту периодот за кој може да се скрати време-
то на примање на надоместокот, ниту пак се дадени 
поблиски критериуми врз основа на кои надлежниот 
орган ќе одлучува за тоа (пр. дали тоа ќе зависи од тоа 
колку време лицето остварува дополнителен приход, 
или пак од самата висина на дополнителниот приход). 
Поради отсуството на овие поблиски услови односно 
критериуми, оспорената одредба остава широк простор 
на надлежниот орган, односно Агенцијата за посреду-
вање при вработувањето да го определи нејзиниот оп-
сег, односно да одлучи дали во еден конкретен случај 
воопшто ќе се примени оваа законска можност, како и 
да определи за колку ќе го скрати времето на примање 
на паричниот надоместок, што според Судот, создава 
опасност од арбитрерност, што е спротивно на начело-
то на владеењето на правото гарантирано со Уставот.  

Судот понатаму оцени дека поради тоа што од на-
ведените одредби од Законот е нејасно дали на лицето 
ќе му престане правото на паричен надоместок или са-
мо ќе му се скрати времето на примање на истиот, про-
излегува дека оваа норма го прави несигурно и арби-
трерно уставно загарантираното право на социјална си-
гурност и социјално осигурување, оставајќи тоа да се 
остварува не врз основа на законот (како што предви-
дува член 34 од Уставот), туку врз основа на волјата на 
органот што ја применува одредбата во конкретни слу-
чаи.  

Поради наведените причини Судот оцени дека ос-
порената одредба од членот 79 од Законот за врботува-
ње и осигурување во случај на невработеност не е во 
согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и член 34 од 
Уставот на Република Македонија. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер – Дамја-
новска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова – Ри-
стова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спиров-
ски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.  

 
        У.бр. 84/2008                           Претседател  
3 декември 2008 година     на Уставниот суд на Република 

     Скопје                              Македонија, 
               д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

______________ 
3376. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членови 110 и 112 од Уставот на Република Ма-
кедонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 17 
декември 2008 година, донесе 

О Д Л У К А 
 
1. СЕ УКИНУВААТ член 39 став 1 точка и), член 

55 став 1 точка и) и член 79 став 5 точка ѓ) од Законот 
за доброволно капитално финансирано пензиско осигу-
рување („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 7/2008). 

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.117/2008 од 8 октомври 2008 година, поведе по-
стапка за оценување на уставноста на член 39 став 1 
точка и), член 55 став 1 точка и) и член 79 став 5 точка 
ѓ) од означен во точката од оваа одлука, бидејќи осно-
вано се постави прашањето за нивната согласност со 
член 8 став 1 алинеја 3, членот 11, членот 25, член 32 
ставовите 1 и 2 и член 33 од Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот 
член 39 став 1 точка и) од Законот, меѓу другото, е 
предвидено, кон барањата од членот 38 став 1 на овој 
закон да се достават уверенија дека на лицата кои се 
членови на органите на раководење и управување на 
друштвото за управување со доброволни пензиски 
фондови не им е изречена прекршочна санкција забра-
на за вршење на професија, дејност или должност во 
областа на правото, банкарството, сметководството, 
осигурувањето, управување со средства и инвестира-
ње, управување со пензиски фондови или финансиски 
услуги. 

Bo оспорениот член 55 став 1 точка и) од Законот, 
меѓу другото, е предвидено кон барањата од членот 54 
став 1 на овој закон да се достават уверенија дека на 
лицата кои се членови на органите на раководење и 
управување на друштвото не им е изречена прекршоч-
на санкција забрана на вршење на професија, дејност 
или должност во областа на правото, банкарството, 
сметководството, осигурувањето, управување со средс-
тва и инвестирање, управување со пензиски фондови 
или финансиски услуги. 

Според оспорениот член 79 став 5 точка ѓ) од Зако-
нот, кон барањата од ставот 3 на овој член, друштвата 
за управување со задолжителни и доброволни пензиски 
фондови, меѓу другото, треба да достават документи за 
финансиската состојба на акционерите на секое друш-
тво, за сите години од неговото основање a најмногу за 
период од пет години кој претходи на датумот на под-
несување на барањето, вклучувајќи и документи со кои 
се потврдува дека ниту еден од акционерите нема зао-
станати неплатени даноци и придонеси за социјално 
осигурување.  

5. Според членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на 
Република Македонија, владеењето на правото е една 
од темелните вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија. 

Според членот 11 став 1 од Уставот, физичкиот и 
моралниот интегритет на човекот се неприкосновени. 
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Според членот 13 став 1 од Уставот, лицето обвине-
то за казниво дело ќе се смета за невино се додека не-
говата вина не биде утврдена со правосилна судска 
пресуда. 

Според членот 25 од Уставот, на секој граѓанин му 
се гарантира почитување и заштита на приватноста на 
неговиот личен и семеен живот, на достоинството и уг-
ледот. 

Според членот 33 став 1 точка 3 од Кривичниот за-
коник, („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004 и 
81/2005), забраната за вршење професија, дејност или 
должност е предвидена како вид на казна. 

Co одредбите од општиот дел од Кривичниот зако-
ник е уредено прашањето на казнената евиденција. 
Според членот 106 став 1 казнената евиденција ја води 
првостепениот суд надлежен според местото на раѓање 
на осудениот. Според ставот 2 на истиот член, за лица-
та родени во странство или за оние чие место на раѓа-
ње е непознато како и за правните лица казнената еви-
денција ја води судот определен со закон. 

Co одредбите од ставовите 3 и 4 од овој член од 
Кривичниот законик е пропишан ограничен круг на ов-
ластени субјекти на кои можат да им се направат до-
стапни податоците од казнената евиденција. Имено, 
овие податоци можат да му се дадат на судот и на јав-
ното обвинителство во врска со кривичната постапка 
што се води против порано осудениот и на надлежните 
органи што учествуваат во постапката за давање амне-
стија и помилување. Податоците од казнената евиден-
ција можат на образложено барање да им се дадат на 
државните органи, правни или физички лица ако уште 
траат определени правни последици од осудата или 
казни што се состојат во забрани или ако за тоа постои 
оправдан интерес заснован врз закон. 

Согласно ставот 5 на овој член од Законикот, никој 
нема право да бара од граѓаните да поднесуваат докази 
за својата осудуваност или неосудуваност, a според 
ставот 6 на граѓаните по нивно барање, може да им се 
дадат податоци за нивната осудуваност или неосудува-
ност само ако овие податоци им се потребни заради 
остварување на нивните права во странство. 

Според член 1 од Законот за доброволно капитално 
финансирано пензиско осигурување, со овој закон се 
уредуваат доброволното капитално финансирано пен-
зиско осигурување, основањето и работењето на до-
броволните пензиски фондови, друштвата за управува-
ње со доброволни пензиски фондови и друштвата за 
управување со задолжителни и доброволни пензиски 
фондови, како и организирањето на професионалните 
пензиски шеми за своите вработени од страна на рабо-
тодавачи и за своите членови од страна на здруженија 
на граѓани. 

Според ставот 2 на истиот член од Законот, добро-
волното капитално финансирано пензиско осигурување 
претставува пензиско осигурување на доброволна ос-
нова финансирано со капитализација на средствата. Во 
ова осигурување се вклучени лица кои не се опфатени 
во задолжително пензиско осигурување и лица кои се 
опфатени во тоа осигурување заради остварување до-
полнителен приход. 

Во членот 37 став 1 од Главата IV од Законот, со 
наслов „Основање на друштво за управување со добро-
волни пензиски фондови", е определено дека друштво 
за управување со доброволни пензиски фондови се ос-
нова врз основа на дозвола издадена од Агенцијата, a 
no основањето, од Агенцијата добива одобрение за 
управување со доброволен пензиски фонд. Според 
член 4 точка 7 од Законот, Агенција за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување е Аген-
ција која го регулира и супервизира задолжи-телното и 
доброволното капитално финансирано пензиско осигу-
рување. 

Според членот 38 став 1 од истиот закон, заради до-
бивање на дозвола за основање на друштво за управу-
вање со доброволни пензиски фондови заинтересира-
ните лица до Агенцијата доставуваат барање со доку-
ментацијата наведена во членот 39 од овој закон и де-
ловен план кој ги содржи деталите за сите надоместоци 
и провизии што ќе се наплатуваат согласно со овој за-
кон. Барање за одобрение за управување со доброволен 
пензиски фонд се доставува заедно со барањето за доз-
вола за основање на друштво. 

Во Главата V од Законот, со наслов: „Основање на 
друштво за управување со задолжителни и доброволни 
пензиски фондови" се уредени, меѓу другото условите 
и постапката за нивно основање и спојување. 

Тргнувајќи од членот 11 став 1 и членот 25 од Уста-
вот, произлегува дека нивната содржина ја истакнуваат 
вредноста и неприкосновеноста на човечката личност 
како основа и смисла на гарантирањето на човековите 
права. Човечкото достоинство, во таа смисла, не е само 
едно од субјективните човекови права што изречно се 
препознава во член 25 од Уставот, туку и темелна вред-
ност на демократското општество што ужива универ-
зална заштита. 

Почитувањето на моралниот интегритет и досто-
инството на граѓанинот во себе ја опфаќа и улогата на 
државата која треба да гарантира заштита на интегри-
тетот и достоинството на начин со кој ќе се обезбеди 
заштита во случај кога овие вредности се загрозени од 
друг, но и со избегнување на поединецот да му се на-
метнуваат правни обврски кои во конкретниот случај 
во постапка на давање на одобрение можат службено 
да се проверат. 

Bo тој контекст, одредбата од член 106 став 5 од 
Кривичниот законик, со која се забранува од граѓаните 
да се бараат докази за нивната осудуваност или неосу-
дуваност е јасен израз на овој втор аспект на заштита 
на човековото достоинство, како што тоа е општо при-
фатениот принцип на забрана за самообвинување на 
осомничениот во казненото право, кој што е изграден 
подеднакво врз презумпцијата на невиност и заштитата 
на достоинството на поединецот. 

Тргнувајќи од содржината на оспорените член 39 
став 1 точка и) и член 55 став 1 точка и) од Законот 
произлегува дека со нив се предвидува дека друштвото 
за управување со задолжителни и доброволни пензиски 
фондови при основањето треба да приложи доказ дека 
на лицата кои се членови на органите на раководење и 
управување на друштвото за управување со добровол-
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ни пензиски фондови не им е изречена прекршочна 
санкција забрана за вршење на професија, дејност или 
должност во областа на правото, банкарството, сметко-
водството, осигурувањето, управувањето со средства и 
инвестирање, управувањето со пензиски фондови или 
финансиски услуги.  

Во конкретниот случај, барањето доказ од друштва-
та за околноста дали на лицата кои се членови на орга-
ните на раководење и управување на друштвото за 
управување им е изречена наведената прекршочна 
санкција се сведува на барање изјава за нивната осуду-
ваност или неосудуваност, со оглед на тоа што забра-
ната за вршење на дејност е споредна казна што се 
изрекува како дел од осудителната пресуда. Иако овие 
докази не се бараат во кривичноправен контекст, од-
носно немаат самообвинувачки квалитет, обврската за 
нивното соопштување има ефект врз однесувањето на 
поединецот, што е проблематично како од аспект на за-
штита на човековото достоинство, така и од аспект на 
претпоставката на невиност на која се надоврзува за-
браната од лицето да се бара било доказ за осудува-
ност, било доказ за неосудуваност. 

За Судот, притоа, не е спорно дека забраната за вр-
шење на дејност изречена со една осудителна пресуда 
мора да биде ефективна, односно дека не може да се 
дозволи лицето под таква забрана да ја врши таа деј-
ност се додека таа забрана трае. Меѓутоа, утврдување-
то на тој факт не може да биде обврска на поединецот 
кој е во прашање, туку на надлежниот орган што одлу-
чува за давање на соодветни дозволи за вршење на деј-
носта и кој што за утврдување на таа законска обврска 
ја има на располагање службената казнена евиденција, 
како инструмент за правилно применување на законот. 
Впрочем во членот 39 став 3 и членот 55 став 3 од За-
конот е дадена можност Агенцијата дополнително да 
испита одделни факти во врска со барањата и докумен-
тацијата и за таа цел може да се обрати до други над-
лежни регулаторни и супервизорски органи и институ-
ции во Република Македонија и во странство, или да 
прибира документи и податоци од други извори. Отта-
му, во врска со постапката за основање на Агенцијата 
можат да и се дадат податоци од казнената евиденција 
врз основа на образложено барање, ако уште траат 
определени правни последици од осудата или казни 
што се состојат во забрани секогаш кога за тоа постои 
оправдан интерес заснован врз закон. 

Врз основа на изнесеното Судот оцени дека оспоре-
ните член 39 став 1 точка и) и член 55 став 1 точка и) 
од Законот не се во согласност со членот 8 став 1 али-
неја 3, членот 11 и членот 25 од Уставот на Република 
Македонија. 

Тргнувајќи од содржината на членот 32 ставови 1 и 
2 и членот 33 од Уставот, произлегува дека Уставот го 
гаранира правото на работа, слободниот избор на вра-
ботување и го промовира принципот за достапност се-
кому, под еднакви услови на секое работно место. Исто 
така, граѓаните се должни да плаќаат данок, при што 
начинот на плаќање се уредува со закон. 

По однос на оспорениот член 79 став 5 точка ѓ) од 
Законот произлегува дека со него се предвидува во по-
стапката за основање или спојување на друштвата за 
управување со задолжителни и доброволни пензиски 
фондови, да се достават и документи за финансиската 
состојба на акционерите на секое друштво, за сите го-
дини од неговото основање, a најмногу за период од 
пет години кој претходи на датумот на поднесување на 
барањето, вклучувајќи и документи со кои се потврду-
ва дека ниту еден од акционерите нема заостанати неп-
латени даноци и придонеси за социјално осигурување. 

Тргнувајќи од фактот што во рамките на уредува-
њето на начинот на плаќање на данок постојат закон-
ски механизми за неизвршување на таа обврска, според 
Судот пропишувањето на услов за приложување доку-
мент за сопствената финансиска состојба, вклучувајќи 
и документи со кои се потврдува дека ниту еден од ак-
ционерите нема заостанати неплатени даноци и придо-
неси за социјално осигурување значи излегување над-
вор од соодветните законски механизми и намалување 
на обемот на правото на работа, слободен избор на вра-
ботување, достапноста на секое работно место секому 
под еднакви услови. Оттаму, според Судот оспорениот 
член 79 став 5 точка ѓ) од Законот не е во согласност со 
член 32 ставовите 1 и 2 и член 33 од Уставот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот 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.117/2008                          Претседател  

17 декември 2008 година   на Уставниот суд на Република 
        Скопје                           Македонија, 

               д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
_____________ 

3377. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одр-
жана на 3 декември 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 3 алинеја 3 од Правилни-

кот за формата и содржината на барањето за добивање 
дозвола, како и формата и содржината на дозволата за 
оператор на депонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.140/2007), донесен од министерот за 
животна средина и просторно планирање. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
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3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје, со решение 
У.бр.132/2008 од 8 октомври 2008 година, поведе по-
стапка за оценување на уставноста на членот 3 алинеја 
3 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, 
бидејќи основано се постави прашањето за негова сог-
ласност со член 32 ставовите 1 и 2 и член 33 од Уста-
вот. 

4. Судот на седницата утврди дека врз основа на 
член 84 став 7 од Законот за управување со отпад 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
68/2004, 71/2004-исправка и 107/2007), министерот за 
животна средина и просторно планирање донел Пра-
вилник за формата и содржината на барањето за доби-
вање дозвола, како и формата и содржината на дозво-
лата за оператор на депонија. 

Во оспорениот член 3 алинеја 3 од Правилникот е 
предвидено дека, кон барањето за добивање на дозвола 
за оператор на депонија, меѓу другото, се приложува 
Уверение од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци и други јавни давачки пропишани со закон. 

5. Според членот 32 од Уставот, секој има право на 
работа, слободен избор на вработување, заштита при 
работењето и материјална обезбеденост за време на 
привремена невработеност (став 1). Секому, под една-
кви услови, му е достапно секое работно место (став 2). 

Според членот 33 од Уставот на Република Македо-
нија, секој е должен да плаќа данок и други јавни да-
вачки и да учествува во намирувањето на јавните рас-
ходи на начин утврден со закон. 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 
Уставот го гаранира правото на работа, слободниот из-
бор на вработување и го промовира принципот за до-
стапност секому, под еднакви услови на секое работно 
место. Исто така, граѓаните се должни да плаќаат да-
нок, пришто начинот на плаќање се уредува со закон. 

Во членот 84 став 7 од Законот за управување со 
отпад е предвидено дека, министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на животната средина ги пропишува формата и 
содржината на барањето за добивање дозвола, како и 
формата и содржината на дозволата за оператор на де-
понија. 

Тргнувајќи од анализата на оспорениот член 3 али-
неја 3 од Правилникот произлегува дека со него се 
предвидува кон барањето за добивање на дозвола за 
оператор на депонија, меѓу другото, да се приложи и 
уверение од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци и други јавни давачки пропишани со закон. 

Co оглед на тоа што во рамките на уредувањето на 
начинот на плаќање на данок постојат законски меха-
низми, во случај на неизвршување на таа обврска, Су-
дот оцени дека пропишувањето услов, кон барањето за 
добивање на дозвола за оператор на депонија да се 
приложи и уверение од Управата за јавни приходи за 
платени даноци и други јавни давачки пропишани со 
закон значи излегување надвор од соодветните закон-
ски механизми и намалување на обемот на правото на 
работа, слободен избор на вработување и достапноста 
на секое работно место секому под еднакви услови. 

Поаѓајќи од наведеното Судот оцени дека оспо-
рениот член 3 алинеја 3 од Правилникот не е во сог-
ласност со член 32 ставовите 1 и 2 и член 33 од 
Уставот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот 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.132/2008                           Претседател  

3 декември 2008 година     на Уставниот суд на Република 
     Скопје                                Македонија, 

               д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
_____________ 

3378. 
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 
17 декември 2008 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) член 29 од Правилникот за издавање на документ 

касова сметка за сторна трансакција и за функционал-
ните и техничките карактеристики кои треба да ги има-
ат фискалните апарати и интегралниот автоматски си-
стем за управување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.55/2001) донесен од министерот за фи-
нансии на Република Македонија, и 

б) член 1 став 2, член 2, член 3 точка 11, член 4 
точките 5, 6, 7 и 9 член 5 и член 6 од Правилникот за 
изменување и дополнување на Правилникот за изда-
вање на документ касова сметка за сторна тран-
сакција и за функционалните и техничките каракте-
ристики кои треба да ги имаат фискалните апарати и 
интегрираниот автоматски систем на управување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
25/2008) донесен од министерот за финансии на Ре-
публика Македонија. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата поднесена од Драган Коровешовски, 
адвокат од Скопје со Решение У.бр.134/2008 од 29 
октомври 2008 година, поведе постапка за оценување 
на уставноста и законитоста на членовите од актот оз-
начени во точката 1 под а) и под б) од оваа одлука, за-
тоа што пред Судот основано се постави прашањето за 
нивната согласност со Уставот и Законот за регистри-
рање на готовинските плаќања.  
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4. Судот на седницата утврди дека во членот 29 од 
основниот текст на Правилникот, се предвидува дека 
фискалното лого е идентификациона ознака отпечатена 
на секоја фискална сметка. Фискалното лого е форми-
рано со ознаките сонце и пораките „ДА КУПУВАМЕ 
МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ“, „ЗА НАШЕ ДОБРО“, 
„MADE IN MACEDONIA“. Фискалното лого ги има 
следните димензии 1,06 и 2,23 мм. 

Според став 2 на овој член од Правилникот, образе-
цот фискално лого (ФЛ-04) е составен дел на овој пра-
вилник, а во ставот 3 на истиот член, пак, е предвидено 
дека фискалното лого и регистарскиот број на фискал-
ниот апарат се печатат во последната линија на сметка-
та ако се наоѓаат на една линија. 

Во став 4 на истиот член од Правилникот, е предви-
дено дека фискалното лого и регистарскиот број на фи-
скалниот апарат може да се наоѓаат и две последова-
телни различни линии, фискалното лого се печати на 
претпоследната, а регистарскиот број на последната 
линија.  

Во членот 1 став 2 од Правилникот за изменување и 
дополнување на Правилникот за издавање на документ 
касова сметка за сторна трансакција и за функционал-
ните и техничките карактеристики кои треба да ги има-
ат фискалните апарати и интегрираниот автоматски си-
стем на управување, се предвидува дека во член 7 став 
(11) од интегралниот текст на Правилникот по точката 
6 се додаваат три нови точки 7, 8 и 9 кои гласат: 

„7. вкупен промет од македонски производи;  
8. вкупен ДДВ од македонски производи по секоја 

поединечена даночна стапка за период на затворање,  
9. вкупен ДДВ од македонски производи за период 

за затворање, 
Според членот 2 од истиот Правилник, во член 28 

став 1 од основниот текст на Правилникот по точката 7 
се додаваат три нови точки 8, 9 и 10 кои гласат: 

„8. вкупен промет остварен од македонски произво-
ди кој треба да биде искажан со текстот „ПРОМЕТ ОД 
МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ“ и не може да се појави 
на било која друга линија во сметката; 

9. пресметаниот данок од македонски производи 
прикажан по даночните сметки, заедно со даночниот 
код доколку се користи; 

10. вкупен износ на данок од македонски произво-
ди: 

Со членот 3 став 1 од Правилникот, се додаваат 
осум нови точки во членот 30 став 2 од основниот 
текст на Правилникот и тоа 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Со 
точката 11 се предвидува вкупен промет остварен од 
македонски производи кој треба да биде искажан со 
текстот „ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ“ 
и не може да се појави на било која друга линија во 
сметката. 

Според членот 4 од Правилникот, во член 31 од ин-
тегралниот текст на Правилникот став (1) се менува и 
гласи: 

„(1) Дневниот финансиски извештај, ги содржи 
следниве задолжителни елементи: 

1. назив и седиште на даночниот обврзник, 

2. назив и адреса на објектот за промет на добра 
иуслуги, 

3. даночен број, 
4. даночен број под кој е регистриан за ДДВ, 
5. вкупен промет од македонски производи од те-

ковниот ден, 
6. вкупен данок од македонски производи по секоја 

поединечна даночна стапка, 
7. вкупен износ на данок од македонски производи,  
8. вкупен промет од тековниот ден, 
9. вкупен промет со вкалкулиран данок, искажан по 

даночна стапка,  
10. вкупен данок по сеоја поединечна даночна стап-

ка,  
11. вкупен износ на данок, 
12. бројот на последната фискална сметка издадена 

пред затворање, 
13. вкупен број на фискални сметки кои се запиша-

ни во фискалната меморија,  
14. број на сторни сметки од домашни производи и 

нивната вкупна вредност од македонски производи,  
15. број на сторни сметки и нивната вкупна вред-

ност. 
16. број на затворањето,  
17. бројот на извршените ресетирања на фискални-

от апарат од последното затворање, 
18. број на вкупно извршени ресетирања на фискал-

ниот апарат од неговото фискализирање до последното 
дневни фискално затворање, 

19. час и датум на печатење, часот треба да биде 
искажан во 24 часовен формат: чч-мм или чч:мм, дату-
мот треба да биде искажан во еден од седните форма-
ти: дд/мм/гг или дд-мм-гг, 

20. фискалниот заштитен знак (лого) и регистраци-
ониот број на фискалниот апарат,  

21. со оддалеченост од најмалку две празни линии, 
податоци од нефискален тип се појавуваат и завршува-
ат со отпечатување на („ДНЕВЕН ФИНАНСИСКИ ИЗ-
ВЕШТАЈ“). 

Во член 5 од Правилникот, членот 31-а став 1 по 
точката 7 се додаваат две нови точки 8 и 9 кои гласат: 

„8. износ на ДДВ од македонски производи во те-
ковниот ден по даночни стапки; 

9. вкупен износ на ДДВ од македонски производи 
во тековниот ден“. 

Точките 8 и 9 стануваат точки 10 и 11. 
Во член 6 од Правилникот, во член 45 став 3 по 

точката 9 се додават две нови точки 10 и 11 кои гласат: 
„10. вкупен дневен данок од македонски производи 

по даночни стапки; 
11. вкупен дневен данок од македонски производи“. 
Точките 10 и 11 стануваат точки 12 и 13“. 
5. Според член 8 став 1 алинеи 3, 6 и 7 од Уставот 

на Република Македонија, владеењето на правото, 
правната заштита на сопственоста и слободата на паза-
рот и претприемништвото се едни од темелните вред-
ности на уставниот поредок на Република Македонија. 

Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа 
данок и други јавни давачки и да учествува во намиру-
вањето на јавните расходи на начин утврден со закон. 
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Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, a сите други прописи со Уставот и законите. 

Според член 55 од Уставот, се гарантира слободата 
на пазарот и претприемништвото. Републиката обезбе-
дува еднаква правна положба на сите субјекти на паза-
рот. Републиката презема мерки против монополската 
положба и монополското однесување на пазарот. Сло-
бодата на пазарот и претприемништвото можат да се 
ограничат со закон единствено заради одбраната на Ре-
публиката, зачувувањето на природата, животната сре-
дина или здравјето на луѓето. 

Според член 51 став 1 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.58/2000), со правил-
ник се утврдуваат и разработуваат одделни одредби на 
законите и другите прописи заради нивно извршување. 

Законот за регистрирање на готовинските плаќања 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/2001, 42/2003, 47/2003, 40/2004 - исправка, 70/2006, 
126/2006 и 88/2008) го уредува воведувањето и корис-
тењето на фискален систем на опрема за регисрирање 
на готовинските плаќања (член 1). 

Согласно член 2 од овој закон, даночните обврзни-
ци кои вршат промет на добра и промет на услуги за 
кој плаќањето не се ивршува по банкарски пат (во на-
тамошниот текст: готовински плаќања), должни се да 
воведат и користат одобрен фискален систем на опрема 
за регистрирање на готовински плаќања и задолжител-
но да издаваат сметка за извршен промет, односно ус-
лугата (во натамошниот текст: фискална сметка). 

Според член 4 од Законот, фискална сметка во 
смисла на овој закон, е документ со кој се потврдува 
плаќањето на цената на доброто, односно услугата из-
дадена од фискална апаратура. 

Фискалната сметка се издава на купувачот на до-
брото, односно на корисникот на услугиата во момен-
тот на предавањето и плаќањето на доброто, односно 
на извршувањето и плаќањето на услугата (став 2). 

Во член 8 од Законот е определено дека фискал-
ната сметка се состои од бонов и контролен траг кои 
се идентични и се запишуваат истовремено. Исечок 
од боновиот траг се дава на купувачот на добро, од-
носно на корисникот на услугата, a контролниот траг 
го задржува даночниот обврзник. Даночниот обврз-
ник е должен контролниот траг од фискалната сметка 
да ја чува во објектот пет години од датумот на пос-
ледната операција. 

Според член 10 став 1 од овој закон, во случај на 
враќање на добро, при рекламација или грешно прекло-
пување (спорна трансакција) се издава документ касова 
сметка за сторна трансакција. Согласно став 2 на овој 
член, документот од став 1 на овој член го пропишува 
министерот за финансии. 

Во член 11 став 2 од Законот е определено дека, да-
ночниот обврзник е должен да воведе и да користи фи-
скална апаратура за секое работно место од каде што 
се извршува прометот на добра или услуги кои гото-
вински се наплаќаат. 

Согласно член 19 од Законот, министерот за финан-
сии ги пропишува функционалните и техничките кара-
ктеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати 
и интегрираниот автоматски систем за управување, по-
стапката и документацијата за нивно одобрување за ко-
ристење, елементите на фискалната сметка, начинот на 
проверка и контрола на фискалните апарати и правила 
за техничко одржување и сервисирање на истите. 

Членот 1 од интегралниот текст на Правилникот, 
кој е донесен врз основа на членовите 10 став 2 и 19 од 
Законот за регистрирање на готовинските плаќања, ги 
пропишува издавањето на документ касова сметка за 
сторна трансакција и функционалните и техничките ка-
рактеристики кои треба да ги имаат фискалните апара-
ти и интегрираниот автоматски систем за управување, 
постапката и документацијата за нивно одобрување, 
елеменетите на фискалната сметка, начинот на провер-
ка и контрола на фискалните апарати и правилата за 
техничко одржување и сервисирање на истите. Оспоре-
ниот Правилник пропишува нови дополнителни еле-
менти во образецот на фискалната сметка, односно се 
менува изгледот на фискалната сметка, со тоа што по-
крај постојните елементи на сметката, односно покрај 
вкупниот промет и вкупниот данок е предвидено и еви-
дентирање на прометот од македонските производи и 
данокот кој отпаѓа на прометот од македонските про-
изводи. 

Фискалното лого „да купуваме македонски произ-
води“ и „за наше добро“е регулирано во членот 29 од 
интегралниот текст на правилникот. Имено во член 29 
став 1 од правилникот е предвидено дека фискалното 
лого е идентификациона ознака отпечатена на секоја 
фискална сметка. Фискалното лого е формирано со оз-
наките „ДА КУПУВАМЕ МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВО-
ДИ“, „ЗА НАШЕ ДОБРО“, „MADE IN MACEDONIA“. 
Фискалното лого ги има следните димензии 1,06 х 
2,23 мм. 

Тргнувајќи од содржината на наведените законски 
одредби произлегува дека фискалната сметка е доку-
мент издаден од фискална апаратура со кој се потврду-
ва плаќањето на цената на доброто, односно услугата 
во моментот на предавањето и плаќањето на доброто, 
односно на извршувањето и плаќањето на услугата. 

Сметката се состои од боновиот траг што се дава 
на купувачот, односно на корисникот на услуга и кон-
тролен траг што го задржува даночниот обврзник, во 
овој случај продавачот на доброто или давателот на 
услугата. 

Министерот за финансии, во случај на издавање на 
документ касова сметка за сторна трансакција, го про-
пишува овој документ, a истовремено во Законот за ре-
гистрирање на готовинските плаќања е дадено овласту-
вање на министерот за пропишување на функционал-
ните и техничките карактеристики кои треба да ги има-
ат фискалните апарати, a меѓу другото и елементите на 
фискалната сметка. 

Од содржината на членот 19 од Законот, кој всуш-
ност е основ за донесување на овој подзаконски акт, не 
произлегува и основот министерот за финансии да вр-
ши натамошна класификација на производите според 
нивното потекло, а со цел на исполнување на даночни-
те обврски. Имено, ова од причина што обврската за 
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плаќањето на данокот и работата евидентирана од суб-
јектите во прометот е независна од потеклото на произ-
водите и се однесува еднакво на секој производ што се 
става во промет.  

Според Судот, неспорно е дека државата има устав-
но овластување да ја утврдува својата политика во сфе-
рата на економијата и даночната политика и за нивното 
спроведување да утврдува соодветни мерки, кои треба 
да остварат баланс меѓу општите интереси на заедни-
цата за прибирање на планираните приходи од даноци, 
но истовремено и мерки кои ги гарантира правата на 
субјектите на пазарот - рамноправноста на субјектите 
на пазарот во правно уредени пазарни односи.  

Воведувањето, односно пропишувањето на прика-
жување на прометот на македонските производи на фи-
скалните сметки, заедно со логото „да купуваме маке-
донски производи“ (кое исто така е аплицирано на фи-
скалните сметки) според Судот, претставува државна 
мерка која го стимулира купувањето на домашните 
производи, а го дестимулира прометот на странските 
производи. Ваквата стимулативна мерка, која ја опре-
делува државата, доведува до нарушување на принци-
пот на слободата на пазарот и со истата со оглед на 
државното инволвирање во уредувањето на пазарот на 
овој начин кое е спротивно на членот 55 од Уставот, не 
се обезбедува рамноправна положба на субјектите на 
пазарот. Ова посебно ако се има во вид дека за секој 
производ кој се наоѓа во легален промет се применува, 
односно се почитува принципот на рамноправност, а со 
тоа, што е многу поважно принципот на рамноправ-
ност на пазарните субјекти независно од потеклото на 
стоки што ги ставаат во промет, што со ова оспорено 
решение во подзаконскиот акт, не е случај. Имено, со 
ова решение се врши фаворизирање на македонските 
производи, за сметка на останатите производи на паза-
рот, со што всушност се врши и дестимулирање на 
прометот на странските производи со што се нарушува 
принципот на рамноправност на субјектите на пазарот, 
што е спротивно на една од темелните вредности на ус-
тавниот поредок предвиден во член 8 став 1 алинеја 7 и 
слободата на пазарот и претприемништвото од член 55 
од Уставот. 

Врз основа на изнесеното Судот утврди дека членот 
29 од Правилникот (интегралниот текст) и од оспоре-
ните одредби од Правилникот за изменување и допол-
нување на истиот, не се во согласност со членовите 8 
став 1 алинеи 3 и 7 и 55 од Уставот на Република Ма-
кедонија, како и со членот 1 во врска со член 10 и 19 од 
Законот за регистрирање на готовинските плаќања.  

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
   У.бр.134/2008                     Претседател  

17 декември 2008 година   на Уставниот суд на Република 
       Скопје                      Македонија, 

             д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

3379. 
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), после 
моето гласање против точката 1 под а) од Одлуката, го 
изнесувам и писмено го образложувам своето  

 
И З Д В О Е Н О   М И С Л Е Њ Е 

 
на Одлуката У.бр.134/2008 од 17 декември 2008 го-

дина, во делот на точката 1 под а), со кој се укинува 
член 29 од Правилникот за издавање на документ касо-
ва сметка за сторна трансакција и за функционалните и 
техничките карактеристики кои треба да ги имаат фи-
скалните апарати и интегралниот автоматски систем за 
управување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 55/2001) донесен од министерот за финансии 
на Република Македонија. 

Уставниот суд на Република Македонија постапу-
вајќи по иницијатива на Драган Коровешовски адвокат 
од Скопје, со наведената одлука во делот на точката 1 
под б) укина повеќе одредби од Правилникот за изме-
нување и дополнување на Правилникот, за кои и јас 
гласав за нивно укинување, бидејќи Судот оцени дека 
тие не се во согласност со одредбите на член 8 став 1 
алинеи 3 и 7 и член 55 од Уставот и со одредбите на За-
конот за регистрирање на готовинските плаќања. Меѓу-
тоа, во однос на укинувањето на одредбата на член 29 
од Интегралнииот текст на Правилникот, изразив не-
согласност, гласав против и го издвојувам своето мис-
лење, според кое сметам дека оспорената одредба е во 
согласност со Уставот на Република Македонија и со 
Законот за регистрирање на готовинските плаќања и 
истата не требаше да биде укината, односно Уставниот 
суд не требаше да донесе таква одлука во овој дел.  

Најнапред, одредбата на член 29 од Правилникот не 
беше предмет на барање со иницијативата, иако Судот 
со Решението за поведување на постапка од 29 октом-
ври 2008 година по мое мислење, без посебна оправда-
на причина, оценката на уставноста во овој предмет ја 
прошири и на таа одредба. Мислам дека во оценката на 
уставноста и законитоста на оваа одредба мораше да се 
појде од карактерот и содржината на одредбата во це-
лината на функционалниот систем на регистрирање на 
готовинските плаќања.  

Според член 19 од Законот, министерот за финан-
сии ги пропишува функционалните и техничките кара-
ктеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати 
и интегралниот автоматски систем за управување, по-
стапката и документацијата за нивно одобрување за ко-
ристење, елементите на фискалната сметка, начинот на 
проверка и контрола на фискалните апарати и правила 
за техничко одржување и сервисирање на истите. Во 
утврдените законски рамки, со член 29 од Правилни-
кот, како елемент на фискалната сметка се утврдува 
фискалното лого. Имено се опишува дека тоа е иденти-
фикациона ознака отпечатена на секоја фискална сме-
тка, дека е формирано со ознаките сонце и пораките 
„ДА КУПУВАМЕ МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ“, 
„ЗА НАШЕ ДОБРО“, „Made in Macedonia“ и се даваат 
димензиите на логото.  
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Тргнувајќи од дескриптивниот карактер на содржи-
ната на оваа одредба, која во никој случај не создава 
правна обврска за купувачот, односно корисникот на 
услугата, дека нема санкција за непридржувањето на 
пораката, дека е тоа само порака која може, но и не мо-
ра да има влијание на поведението на консументот, де-
ка таа содржина на логото едноставно не евидентира 
ниту пак регистрира сама по себе, понатаму дека, лого-
то содржи пропагандна содржина но која е наменета на 
слободната волја на купувачот на стоки или корисник 
на услуги и нема никакви правни косенквенции, однос-
но логото само по себе не значи воспоставување на 
правен однос и слични атрибути, неспорно е дека со 
таквата содржина не се повредуваат уставните прин-
ции за владеењето на правото, правната заштита на 
сопственоста, слободата на пазарот и еднаквата правна 
положба на субјектите на пазарот.  

Тргнувајќи од горенаведениот карактер на одредба-
та, што мнозинството судии на Уставниот суд не го 
респектираше, според моето мислење може да има по-
далекусежни штетни последици, искривувајќи ја про-
пагандната порака и нејзината намера во афирмирање 
на вредностите, поради што и моето убедување е дека 
одредбата на членот 29 од Правилникот не требаше да 
се укине бидејќи е во согласност со напред наведените 
одредби од Уставот и Законот за регистрирање на гото-
винските плаќања.  

 
             Претседател  

17 декември 2008 година      на Уставниот суд на Република 
       Скопје                          Македонија, 

             д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
______________ 

3380. 
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), по мое-
то гласање “ЗА“ Одлуката У.бр.134/2008 од 17 декем-
ври 2008 година, го издвојувам и писмено го образло-
жувам следното 

 
ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ 

 
Во согласност со означената одредба од Деловни-

кот на Уставниот суд, судијата може да го издвои свое-
то мислење ако гласал против одлуката, но и ако гласал 
за одлуката, но смета дека таа, како во случајов, треба 
да се заснова врз поинакви основи.  

Сметам дека Судот во овој предмет требаше да ги 
укине оспорените одредби од Правилниците, не само 
поради нивната несогласност со Уставот и законите оз-
начени во Одлуката, туку и поради нивната несоглас-
ност со одредби од Спогодбата за стабилизација и асо-
цијација меѓу Република Македонија и Европските за-
едници и нивните земји членки, ратификувана со Закон 
(„Службен весник на РМ“ бр. 28/2001 од 13 април 2001), 
како составен дел на внатрешниот правен поредок на 
Република Македонија. Вакво барање беше поставено и 
со иницијативата за поведување на постапката. 

Иако за судиите на Уставниот суд не е спорно дека, 
согласно член 118 од Уставот на Република Македони-
ја, меѓународните договори што се ратификувани во 
согласност со Уставот се дел од внатрешниот правен 
поредок и не можат да се менуваат со закон, мнозинс-
тво од судиите сметаат дека Уставниот суд не е надле-
жен да одлучува за согласноста на подзаконските про-
писи со ратификуваните меѓународни договори, затоа 
што таква надлежност не е предвидена во членот 110 
од Уставот. Ваквиот став опстојува подолго време во 
праксата на Судот и беше повторен и во овој предмет 
во решението за поведување на постапката. За разлика 
од тоа, јас сметам дека меѓународните договори рати-
фикувани со закон претставуваат дел од внатрешниот 
правен поредок со статус на извор на правото со цело-
сен ефект, што подразбира дека тие, од една страна, 
треба да бидат предмет на оцена од аспект на нивната 
согласност со Уставот и, од друга, да бидат критериум 
за оцена на законитоста на подзаконските прописи. 
Ова сфаќање за надлежноста на Уставниот суд, што 
сум го образложувал во повеќе наврати, се засновува 
врз статусот на ратификуваните меѓународни договори 
во хиерархијата на правните акти во уставниот поредок 
и уставното барање за негова хармонија преку почиту-
вање на принципите на уставност и законитост. Зашти-
тата на овие принципи, пак, е суштинската функција на 
Уставниот суд според членот 108 од Уставот. Оттука, 
според моето мислење, ако ратификуваниот меѓунаро-
ден договор станува дел од внатрешниот правен поре-
док во форма на закон и најмалку со таков ранг (иако 
со посилно правно дејство од другите закони) и пропи-
шува правила на однесување на правните субјекти во 
определени области, тогаш подзаконските прописи со 
кои се регулираат односите во истите области мора да 
бидат во согласност со тој ратификуван меѓународен 
договор, како што секој подзаконски пропис мора да 
биде во согласност со закон. Надлежноста на Уставни-
от суд за оцена на таа согласност, според тоа, принци-
пиелно и контекстуално може да се пронајде во член 
110 од Уставот, иако не е изречно специфицирана. 

Според тоа, на Одлуката на Судот и недостига образ-
ложение за несогласноста на укинатите одредби од 
правилниците и со Спогодбата за асоцијација и стабили-
зација, кога се работи за односите помеѓу РМ и ЕЗ.  

Во членот 1 од Спогодбата за стабилизација и асо-
цијација, меѓу другото, се наведува дека цел на оваа 
асоцијација е промовирање на урамнотежени економ-
ски односи и постапно развивање на слободна трговска 
зона помеѓу Заедницата и Република Македонија. Спо-
ред член 18 став 4 од Спогодбата, квантитативните 
ограничувања на увозот и мерките кои имаат исто вли-
јание врз увозот во Република Македонија за произво-
дите што потекнуваат од Заедницата ќе бидат укинати 
со денот на стапувањето во сила на оваа Спогодба. 
Спогодбата влезе во сила на 1 април 2004. 

Анализата на укинатите одредби од правилниците 
покажува дека тие не се во согласност и со членот 18 
став 4 од Спогодбата за асоцијација и стабилизација, 
затоа што, поради нивната квалификација што ја на-
прави Судот во својата одлука, пропишуваат мерки 
што имаат еквивалентен ефект, односно имаат исто 
влијание како и квантитативните ограничувања на уво-
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зот од ЕЗ. Имено, јасно е дека ако тие мерки го дести-
мулираат прометот на странски производи, а го фаво-
ризираат прометот на домашните, како што оцени Су-
дот, тогаш тие влијаат на намалување на нивниот увоз, 
односно се појавуваат како мерки со ефект на кванти-
тативно ограничување на увозот. Третирањето на мер-
ките за поттикнување на населението да купува домаш-
ни производи, како мерки со еквивалентен ефект на 
квантитативно ограничување на прометот, и како такви 
спротивни на членот 28 од Договорот за Европската за-
едница (консолидирана верзија), се наоѓа и во пресуди-
те на Европскиот суд на правдата во Луксембург. Осо-
бено податлив за компарација е случајот „да купуваме 
Ирско“ (249/81) во кој Европскиот суд на правдата, по 
тужба на Комисијата против Република Ирска, ја оцени 
таа кампања на Ирска како спротивна на забраната за 
воведување кавантитативни ограничувања на прометот 
во Заедницата или мерки со еквивалентен ефект од 
член 28 од Договорот, дури и кога се водела преку при-
ватноправни тела. 

Врз основа на изнесеното, иако и без тоа оспорени-
те одредби се укинати, сметам дека е пропуштена уште 
една прилика Уставниот суд да ја третира Спогодбата 
за стабилизација и асоцијација како ефективен извор 
на домашното право и критериум на сопствените одлу-
ки за законитоста на подзаконските прописи, а со тоа и 
приликата да ја засили својата улогата на еден од клуч-
ните фактори во „европеизацијата“ на правниот поре-
док на Република Македонија. 

 
                      Судија  

17 декември 2008 година                  на Уставниот суд на 
            Скопје                               Република Македонија, 

          Игор Спировски, с.р. 
____________ 

 
КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 

3381. 
Врз основа на член 32, став 5 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 203, 205, 206, став 2 и 210 став 
1, од Законот за работни односи („Сл.весник на РМ” 
бр. 62/05 и бр.106/08) и Општиот Колективен договор 
за стопанство на Република Мекедонија („Сл.весник на 
РМ“ бр.76/06 и бр.78/08), Синдикатот на работниците 
од агроиндустрискиот комплекс на Република Македо-
нија „АГРО-СИНДИКАТ“ и Здружението за земјодел-
ство и прехранбена индустрија на Организацијата на 
работодавачите на Македонија, склучуваат 

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

ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ОД  ЗЕМЈОДЕЛСТВО  
И ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој Колективен договор се уредуваат и доуре-
дуваат, во согласност со закон и Општиот колективен 
договор за стопанство на Р. Македонија, правата, 
обврските и одговорности помеѓу работниците и рабо-
тодавачите во следниве  дејности: 

-преработка и конзервирање на овошје и зеленчук; 
-преработка и конзервирање на месо и риба; 
-преработка и конзервирање на млеко; 
-производство на шеќер; 
-производство на кондиторски производи; 
-производство на растителни масла; 
-производство на други прехранбени производи 

(без добиточна храна); 
-производство на алкохол од растително потекло и 

алкохолни пијалоци; 
-производство на безалкохолни пијалоци; 
-производство на добиточна храна; 
-полјоделство; 
-овоштарство; 
-лозарство; 
-сточарство; 
-живинарство; 
-градинарство; 
-земјоделски услуги; 
-рибарство; 
-цвеќарство; 
-ветеринарни услуги; 
-мелење и лупење на житарици; 
-производство на леб и печива; 
-производство на тестенини; 
-производство на индустриски колачи; 
-жито и мелнички производи; 
-разни животни продукти и производи за домашни 

потреби. 
 

Член 2 
Овој колективен договор ги обврзува сите работни-

ци и работодавачи, од овие дејности, членови на Син-
дикатот и на Здружението на работодавачи. 

Колективниот договор ги обврзува и сите работни-
ци и работодавачи, кои по склучувањето пристапиле 
кон Синдикатот односно Здружението на работодава-
чи, потписници на овој Колективен договор. 

 
Член 3 

Со колективен договор на ниво на работодавач 
можат да се  утврдат поголеми  права на работниците 
од оние утврдени со закон или со овој колективен дого-
вор. 

Со колективен договор на ниво на работодавач не 
можат да бидат утврдени помали права на работниците 
од правата утврдени со закон и овој колективен дого-
вор. 

Одредбите од колективниот договор на ниво на ра-
ботодавач спротивни на став 2 од овој член се ништов-
ни и не можат да произведуваат правно дејство. 

  
Забрана на дискриминација 

 
Член 4 

Во случај на дискриминација работникот има право 
да бара надомест на штета во висина од 5 плати. 

Основица за пресметување на надомест на штетата 
е просечната плата на ниво на РМ исплатена во месе-
цот пред утврдувањето на постоењето на дискримина-
цијата. 
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II  Договор за вработување 
 

Член 5 
Со потпишување на договорот за вработување, се 

заснова работен однос помеѓу работникот и работода-
вачот. 

Договорот за вработување работникот го склучува 
лично, а во име на работодавачот договорот го склучу-
ва застапникот по закон  запишан во централниот ре-
гистар на правниот субјект или од него овластено лице. 

Договорот за вработување покрај содржината од 
член 28 од ЗРО мора да содржи  идентификациони по-
датоци за странките односно матичен број  на работни-
кот и матичен број (БДС) на работодавачот. 

 
Член 6 

Случаите кога работникот е отсутен од оправдани 
прични од работа и не може да отпочне со работа на 
денот определен со договорот за вработување се:  

- болест, 
-  смртен случај на член на потесно семејство, 
-  елементарна непогода (пожар, поплава и сл), 
- други случаи предвидени со колективен доовор на 

ниво на работодавач или договор за вработување. 
 

2. Посебни услови за засновање 
на работен однос 

 
Член 7 

Посебните услови можат да се предвидат како ус-
лов за вработување само ако се неопходни за извршу-
вање на работите на одредено работно место. 

Како посебни услови за вработување можат да се 
предвидат, особено: стручната подготовка, посебни 
знаења и способности за извршување на соодветни ра-
боти и работни задачи, работно искуство, здраствена 
состојба, психофизички и физички способности, про-
верка на способностите за вршење на работите на ра-
ботното место, утврдени во колективен договор на ни-
во на  работодавач и актот за систематизација на рабо-
тодавачот. 

Работодавачот не може во договорите за вработува-
ње да утврди посебни услови кои значат дискримина-
ција на кандидатите по било кој основ. 

За извршување на работите на работните места за 
кои како посебен услов не се бара стручна подготовка, 
или друг вид стручна способност, неможе како посебен 
услов да се утврдува работното искуство. 

 
3. Склучување на  нов променет договор за вработу-

вање во текот на траењето на работниот однос 
 

Член 8 
Одредбите од законот што се однесуваат на догово-

рот за вработување, се применуваат и во случај кога 
работодавачот го откажува договорот за вработување и 
на работникот му предлага склучување на нов проме-
нет договор за вработување. 

Во случај на промена на работното место со работни-
кот се склучува нов променет договор за вработување. 

Работникот може да работи и на друго работно ме-
сто, по негово барање или на барање на работодавачот 
ако прима иста или поголема плата ако за тоа се спого-
дат со работодавачот. 

                                                                                                                    
II. ПРАВА И ОБВРСКИ НА СТРАНИТЕ ПРИ СКЛУ-

ЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
 

1. Начин за засновање на работен однос 
 

Член  9 
Одлука за потребата за засновање на работен однос 

донесува работодавачот, односно органот што тој ќе го 
определи.   

Работодавачот ја обезбедува потребата од работни-
ци на начин утврден со Законот за работни односи.  

   
Член 10 

Изборот од пријавените кандидати го врши работо-
давачот, односно органот што ќе го определи тој. 

  
Член 11 

Пред донесување на одлуката за избор на определе-
но работно место, ако тоа е утврдено како посебен ус-
лов за засновање на работен однос, се врши проверка 
на способностите за вршење на работите на работното 
место, освен за приправниците и работници без квали-
фикации. 

Постапката за проверка на способноста за вршење 
на работите на работното место ја определува работо-
давачот. 

Проверката на работната способност за вршење на 
работите на работното место пред донесување на одлу-
ката за засновање на работен однос може да се врши 
писмено и практично со:                          

-тестирање 
-разговор 
- практична работа. 
 

Член 12 
Работниот однос се заснова со склучување на Дого-

ворот за вработување меѓу работникот и работодава-
чот. 

Договорот за вработување се склучува во писмена 
форма. 

Со склучување на договорот за вработување рабо-
тодавачот е должен да го пријави работникот во задол-
жителното социјално осигурување (пензиско и инва-
лидско, здраствено осигурување и осигурување во слу-
чај на невработеност) во согласност со посебните про-
писи. 

Примерок од склучениот Договор за вработување 
се доставува на работникот. 

 
Член 13 

Кандидатот кој не е избран има право на приговор 
во рок од 8 дена од приемот на известувањето, до орга-
нот утврден со Колективен договор на ниво на работо-
давач. 
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III. ОБВРСКИ НА РАБОТНИКОТ 
 

Член 14 
Работникот е должен совесно да ја извршува своја-

та работа на работното место за кое што склучил дого-
вор за вработување, во време И на место,кои што се 
определени за извршување на работата,почитувајки ја 
организацијата на работата и деловната активност на 
работодавачот. 

Работникот ја изведува работата во обем и на начин 
според технолошките стандарди на видот на работата 
на работното место и според упатства и насоки на 
претпоставениот овластен работник од работодавачот. 

Синдикатот може да бара преиспитување на обемот 
И организацијата  на работата и работното место и да 
даде свое мислење. 

 
Член 15 

Работникот има право да одбие да работи ако му се 
заканува непосредна опасност по животот или здравје-
то, поради неспроведување на пропишаните мерки за 
заштита при работа. 

Во случај работникот да одбие да работи согласно 
претходниот став должен е писмено да го извести ра-
ботодавачот и преставникот на работниците за заштита 
при работа за причините поради кои одбива да работи. 

До колку работодавачот смета дека во работата не 
постои опасност по животот и здравјето на работникот 
и дека прекинот на работа е неоснован, должен е пис-
мено да го извести работникот и да побара посредува-
ње на Трудова инспекција. 

До добивањето на писмено известување од Трудо-
вата инспекција работодавачот е должен да постапува 
согласно Законот за безбедност и здравје при работа. 

 
Член 16 

Работникот е должен да врши и друга работа која 
не е предвидена со договорот за вработување, а е во 
рамките на неговата стручна подготовка, врз основа на 
писмен акт од страна на работодавачот се додека траат 
причините, но не подолго од 2 месеца, само во случаи: 

- кога треба да се замени отсутен работник; 
- кога е зголемен обемот на работата; 
- ако на работното место на кое работи е намален 

обемот на работа; 
- во услови на елементарни непогоди кои се случи-

ле или непосредно се закануваат; 
- неопходно завршување на започнат процес, чие 

прекинување со оглед на природата на технологијата 
на работата би предизвикало материјални загуби; 

- спречување на расипување на суровини и матери-
јали, односно одстранување на дефекти на опремата и 
на средствата за работа; 

- завршување на итни и неодложни дејствија; 
- кога тоа е неопходно за отстранување или спречу-

вање на последиците во случаите на природна или 
друга несреќа; 

- во други случаи утврдени со колективен договор 
на ниво на работодавач. 

Работникот во сите случаи кога врши друга работа 
која не е предвидена со договорот за вработување, има 
право на еднаква плата  каква што примал на своето ра-
ботно место односно, плата која е за него поповолна. 

 
IV ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧОТ 

 
Член 17 

Работодавачот има обврска да му ги обезбеди на ра-
ботникот сите услови и претпоставки за навремено и 
безбедно извршување на работите и работните задачи 
во рамките на описот и содржината на работа на работ-
ното место за кое работникот засновал работен однос: 

- редовно да му исплатува плата;  
- надоместоци на плата; 
- трошоци во врска со работата; 
- соодветна заштита при работа и посебна заштита 

при работа; 
согласно Закон, Општиот колективен договор за сто-

панство, овој колективен договор, колективен договор 
на ниво на работодавач и договорот за вработување. 

      
V. ПРОБНА РАБОТА И ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ 

 
Член 18 

При склучувањето на договорот за вработување, ра-
ботникот и работодавачот може да договорат пробна 
работа. 

Траењето на пробната работа за одредени работни 
задачи изнесува најмногу 6 месеци утврдени по групи 
на сложеност во колективниот договор на ниво на ра-
ботодавач. 

Начинот на спроведувањето и оценувањето на 
пробната работа го утврдува работодавачот. 

 
Член 19 

Приправнчкиот стаж се утврдува во различно вре-
метраење врз основа на степенот на образованието, до-
колку со друг закон не е поинаку решено: 

- за работите од IV и V степен стручна наобразба 
најмногу  3 месеци, 

- за работите од VI степен стручна наобразба најм-
ногу 5 месеци 

- за работите над VI степен стручна наобразба најм-
ногу 6 месеци 

Приправничкиот стаж се изведува според Програма 
која ја подготвува работодавачот. Менторот кој ја 
спроведува програмата мора да има најмалку еднаков 
степен на стручно образование како и приправникот и 
3 години работно искуство. 

Во договорот за вработување на приправникот се 
утврдува начинот на извршувањето на приправничкиот 
стаж.  

Приправничкиот стаж може врз основа на предлог 
на менторот да се намали, но не помалку од половина-
та од првобитно утврденото траење на приправничкиот 
стаж. 
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Приправничкиот испит содржи оценување на знае-
њето на струката и на работното подрачје за кое се ос-
пособува приправникот. Комисијата за приправнички-
от испит е составена најмалку од 3 члена кои имааат 
најмалку еднаков степен на стручно образование како 
и приправникот и 3 години работно искуство. Менто-
рот учествува во работата на Комисијата, но не е неј-
зин член.  

Приправникот го полага приправничкиот испит нај-
доцна до истекот на приправничкиот стаж. Доколку не 
го положи приправничкиот испит има право повторно 
да полага во рок кој не смее да биде помал од 15, а не 
поголем од 45 дена. Доколку и по втор пат не го поло-
жи приправничкиот испит му престанува работниот 
однос во денот кога не го положил испитот.  

 
VI. ОТКАЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУ-
ВАЊЕ СО ОТКАЗ ОД СТРАНА НА РАБОТНИКОТ И 

РАБОТОДАВАЧОТ 
 

Член 20 
Работниот однос престанува со откажување на до-

говорот за вработување на иницијатива на една од до-
говорените страни, поради губење на работната спо-
собност на работникот, поради возраст на работникот, 
според Законот за П.И.О, поради истекот на договоре-
ниот рок до колку договорот за вработување е склучен 
на определено време, поради смрт на работникот или 
работодавачот (физичко лице), односно престанок на 
правниот субјективитет на работодавачот (правно ли-
це), поради стечај или по друг основ, со писмена спо-
годба меѓу странките, со судска пресуда и во други 
случаи утврдени со закон. 

За откажувањето на договорот за вработување за-
должително се донесува  одлука во писмена форма. 

Откажувањето на договорот за вработување на ини-
цијатива на едната од договорените странки согласно 
став 1 може да биде условено со отказен рок согласно 
Законот за работни односи. 

 
1.Откажување на договорот за вработување 

од  страна на работодавачот 
 

Член 21 
Работодавачот може да го откаже договорот за вра-

ботување со отказ на работникот,поради кршење на ра-
ботната дисциплина или поради неисполнување на об-
врските од работата (лична причина од страна на ра-
ботникот) доколку кршењето на работната дисциплина 
или неисполнувањето на обврските од работа е утврде-
на со посебна постапка (сослушување на прекршите-
лот, на сведоци и изведување на докази). 

 
Член 22 

Договорот за вработување,работодавачот  може да 
го откаже со отказ, ако работодавачот не е задоволен 
од извршувањето на работните обврски на работникот. 

Врз основа на извештајот од непосредниот раково-
дител, ако работодавачот не е задоволен од извршува-
њето на работните обврски на работникот, истиот е 
должен да му даде писмено упатство и насоки за пра-
вилно извршување на работните обврски и да го преду-
преди дека не е задоволен од начинот на нивното извр-
шување. 

По добивање извештај од непосредниот раководи-
тел, дека работникот во утврдениот рок од 30 дена не 
го подобрил своето работење, одлука од став 1 на овој 
член донесува органот на управување или лице овла-
стено од него.  

 
Член 23 

Договорот за вработување, работодавачот  може да 
го откаже со отказ, ако работникот е неспособен да ги 
извршува работните задачи утврдени со Закон, овој 
Колективен договор, Колективен договор на ниво на 
работодавач и договорот за вработување. 

Утврдувањето дека работникот е неспособен да ги 
извршува работните задачи го врши комисија форми-
рана од органот на управување на работодавачот. 

Комисијата брои три члена, а членовите треба да 
имаат најмалку ист степен на стручна подготовка што 
се бара за работното место. 

Комисијата треба да прибави потребни податоци за 
условите, околностите и причините за неспособноста 
на работникот да ги извршува работните задачи од 
работното место. 

 
Член 24 

На работникот му се доставува писмено известува-
ње дека е отпочната постапка за утврдување на негови-
те знаења и способности за извршување на работите од 
работното место на кое е распореден. 

За почетокот на постапката писмено се известува 
Синдикатот. 

Работникот и Синдикатот имаат право на увид во 
документацијата врз основа на која е започната постап-
ката. 

 
Член 25 

Постапката за утврдување на неспособност на ра-
ботникот да ги извршува работните задачи ја спроведу-
ва комисија врз основа на документацијата за најмалку 
едномесечно следење на работата на работникот. 

Во време на следење се смета само физичкото при-
суство на работникот на работа. 

 
Член 26 

На работникот кај кого е утврдена неспособноста за 
извршување на работните задачи може да му биде 
понуден нов договор за вработување кој одговара на 
неговите знаења и способности, доколку има  друго ра-
ботно место. 

Ако работникот не го прифати новиот договор за 
вработување, му престанува работниот однос. 

 
Член 27 

Договорот за вработување, работодавачот  може да 
го откаже со отказ, заради кршење на работната дис-
циплина и работниот ред од страна на работникот, ако 
се утврди постоењето на оправдана причина сврзана за 
неговото однесување или ако причината е заснована на 
потребите на функционирањето на работодавачот. 

Работниот ред го утврдува органот на управување 
на работодавачот.  
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Член 28 
Работодавачот може да го откаже договорот за 

вработување со отказ поради кршење на работната дис-
циплина или неисполнување на обврските од страна на 
работникот утврдени со закон, со Општ колективен 
договор за стопанство, овој колективен договор,  со акт 
на работодавачот и со договорот за вработување  и ако: 

- не ги почитува работниот  ред и дисциплина спо-
ред правилата  пропишани од страна на работодавачот; 

- не ги извршува или несовесно и ненавремено ги 
извршува работните обврски; 

- не се придржува кон прописите што важат за вр-
шење на работите на работното место; 

- не се придржува на распоредот и користењето на 
работното време; 

- не побара отсуство или навремено писмено не го 
извести работодавачот за отсуството од работа; 

- поради болест или оправдани причини отсуствува 
од работа, а за тоа во рок од 48 часа на писмено не го 
извести работодавачот; 

- со средствата за работа не се постапува совесно 
или согласно со техничките упатства за работа; 

- настане штета,  грешка во работењето или загуба, 
а за тоа веднаш не го извести работодавачот; 

- не ги почитува прописите за заштита при работа 
или не ги употребува прописно или не ги одржува 
средствата и опремата за заштита при работа; 

- предизвикува неред и насилнички се однесува за 
време на работата; 

- незаконско или неовластено ги користи средства-
та на работодавачот. 

Со колективен договор на ниво на работодавач мо-
жат да се утврдат и други случаи на кршење на работ-
ниот ред и дисциплина.   

 
Член 29 

Договорот за вработување, работодавачот може да 
го откаже без отказен рок, во случаите на кршење на 
работниот ред и дисциплина или неисполнување на 
работните обврски од страна на работникот утврдени 
со закон, овој Колективен договор, колективен договор 
на ниво на работодавач и Договор за вработување и тоа 
ако: 

- неоправдано изостане  од работа 3 последовател-
ни работни дена или 5 работни дена со прекин во текот 
на една година; 

- го злоупотреби боледувањето; 
- не се придржува кон прописите за заштита од бо-

лести, заштита при работа, пожар, експлозија, штетно 
дејствување на отровни и други опасни материи и ги 
повредува прописите за заштита на животната средина; 

- внесува, употребува или е под дејство на алкохол 
и наркотични средства; 

- стори кражба или во врска со работата намерно 
или од крајно невнимание ќе предизвика штета на ра-
ботодавачот; 

- го злоупотреби или пречекори даденото овласту-
вање; 

- одаде деловна, службена или државна тајна. 

Со колективен договор на ниво на работодавач мо-
жат да се утврдат и други случаи на кршење на работ-
ниот ред и дисциплина и на работните обврски за кои 
работодавачот го откажува договорот за вработување 
без отказен рок.  

 
Член 30 

По исклучок од членот 29 до донесување на одлука 
за откажување на договорот за вработување со отказ 
органот на управување на работодавачот или лице 
овластено од него со писмен налог може да го отстрани 
работникот од друштвото ако: 

- работникот со своето присуство во друштвото го 
загрозува животот или здравјето на работниците или 
други лица или се оштетуваат средствата од поголема 
вредност; 

- присуството на работникот кај работодавачот штет-
но ќе се одразува врз работењето кај работодавачот; 

- присуството на работникот оневозможува утврду-
вање на одговорноста за повреда на работните обврски и 

- кога против работникот е покрената  кривична по-
стапка од надлежен орган за кривично дело сторено на 
работа или во врска со работата. 

 
Член 31 

Приговорот против одлуката за откажување на 
договорот за вработување, односно против отстранува-
њето од кај работодавачот во смисла на членовите 29 и 
30 не ја задржува од извршување одлуката за отказ, 
односно писмениот налог. 

 
Член 32 

Работникот писмено се известува дека се исполнети 
условите за престанок на работниот однос со отказ заради 
кршење на работната дисциплина и работниот ред. 

Известувањето од став 1 на овој член се доставува и 
до Агро-Синдикатот- Синдикална Организација кај 
работодавачот. 

Во текот на утврдувањето на условите за престанок 
на работниот однос со отказ заради кршење на работ-
ната дисциплина и работниот ред, задолжително се 
разгледува и мислењето на Агро-Синдикатот кај рабо-
тодавачот  ако е доставено. 

Во известувањето од став 1 на овој член се наведу-
ва повредата, опис на дејствијата, како и времето и ме-
стото кога е направена истата. 

 
Член 33 

Работодавачот може да донесе одлука за откажува-
ње на договорот за вработување на работник поради 
повреда на работна дисциплина во рок од три месеци 
од денот на сознанието за повредата.  

Работодавачот може да донесе одлука за  откажува-
ње на договорот за вработување на работник поради не-
исполнување на обврските од работното место во рок од 
3 месеца од денот на сознанието за неисполнувањето. 

 
Член 34 

Договорот за вработување, работодавачот не може 
да го откаже со отказ, доколку за откажувањето нема 
оправдани причини сврзани со способноста или одне-
сувањето на работникот(лична причина на страна на 
работникот) или за потребите на функционирање на 
работодавачот  (деловни причини). 
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Договорот за вработување,работодавачот не може 
да го откаже со отказ, поради причини сврзани за одне-
сувањето на работникот или неговата работа пред да 
му се овозможи да се брани од изнесените наводи, 
освен во случаи кога од работодавачот оправдано не 
може да се очекува да му пружи таква можност (тешка 
повреда на работните обврски со која се доведува во 
прашање функционирањето на работодавачот). 

Престанокот на работниот однос со откажување на 
договорот за вработување од страна на работодавачот, 
било од лични причини на страната на работникот или 
од деловни причини на работодавачот е ништовен, од 
моментот на самото врачување на отказот, до колку ра-
ботникот директно или индиректно го ставаат во поне-
поволна положба во однос на другите работници по 
било кој од основите утврдени во член 6 од ЗРО. 
 

Член 35 
Работодавачот, односно овластениот работник му 

дава можност на работникот да се изјасни за изнесени-
те наводи и да приложи нови докази корисни за него, 
односно му овозможува да се брани за изнесените на-
води на обвинението. 

Ако е тоа неопходно, работодавачот или лицето кој 
го овластил можат да овластат работник кој ќе спрове-
де увид заради утврдување на околностите и фактите 
во врска со постапката во која се утврдува дека се 
исполнети условите за престанок на работниот однос 
со отказ заради кршење на работната дисциплина и ра-
ботниот ред. 

 
Член 36 

Работодавачот, односно лицето кое  тој  го овластил 
утврдува дали се исполнети условите за престанок на 
работниот однос со отказ заради кршење на работната 
дисциплина и работниот ред и ако утврди дека се 
исполнети условите за престанок на работниот однос 
со отказ заради кршење на работната дисциплина и 
работниот ред, во отсуство на работникот, донесува 
одлука за престанок на работниот однос со отказ. 

Во одлуката за отказ работодавачот е обврзан да ги 
утврди причини за престанок на работниот однос на 
работникот. 

 
Член 37 

Одлуката  за  откажување на договорот за вработу-
вање  со отказ заради кршење на работната дисциплина 
и работниот ред на работникот му се врачува во 
писмена форма, со увод, диспозитив, образложение во 
кое се наведуваат причините за престанок на работниот 
однос на работникот и правна поука на приговор. 

Одлуката му се доставува на работникот непосред-
но со потпис или преку доставница со повратница. 

Ако работникот го одбие приемот, одлуката се за-
качува на огласна табла кај работодавачот во присус-
тво на два работника и со тоа се смета дека е извршена 
уредна достава, по истекот на 8 работни дена. 

Работникот има право на приговор во рок од 8 дена 
од денот на приемот на одлуката. 

Член 38 
За време на отказниот рок работодавачот на работ-

никот ќе му овозможи отсуство од работа поради бара-
ње ново вработување 4 часа во текот на работната не-
дела, со тоа што времето на користење го одредува ра-
ботникот. 

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

 
Член 39 

По приговорот надлежниот орган за одлучување 
може одлуката за отказ да ја поништи, да ја потврди 
или преиначи, или да ја врати на повторно одлучување. 

Одлуката на надлежниот орган за одлучување во 
втор степен е конечна. 

По врачувањето на конечната  одлука  или кога не е 
донесена одлука во законски предвидениот рок од ра-
ботодавачот,  работникот  има право согласно законот 
за работни односи да покрене постапка пред надлеж-
ниот суд. 

 
2. Откажување на договорот за вработување 

од деловни причини 
 

Член 40 
Како деловни причини се сметаат случаевите кога 

работодавачот, има намера да  воведе поголеми проме-
ни во производството, програмата, реорганизацијата, 
структурата и технологијата, а кои ке предизвикаат по-
треба од намалување на бројот на работниците. 

Во случаевите кога ќе настанат предвидените про-
мени од став 1 на овој член, на работникот може да му 
престане работниот однос на начин и постапка предви-
дени со Закон за работни односи, овој Колективен до-
говор и Колективен договор на ниво на работодавач. 
 

Член 41 
Работодавачот за намерата, а најдоцна 30 дена пред 

донесувањето на одлуката за откажување на договорот 
за вработување на поголем број на работници од делов-
ни причини  ја известува синдикалната организација на 
Агро Синдикатот кај работодавачот и се консултира и 
советува,  за кое истата може да даде свое мислење во 
рок од 30 дена. 

За постапката за утврдувањето на потребата од пре-
станок од работа на повеќе од 150 работници или пове-
ќе од  5% од вкупниот број на работници кај работода-
вачот се изготвува и применува програмата донесена 
од надлежен орган на работодавачот.  

Програмата ги содржи следниве елементи: 
1. Општи податоци  за друштвото; 
2. Промени што се воведуваат и опис на  причините 

за нивното воведување: 
- укинување на работно место; 
- намалување на број на извршители на работно ме-

сто; 
3. Број на вработени по работно место и/или работ-

ни места, квалификациона структура на работното ме-
сто за чија работа престанала потребата или се намалу-
ва бројот на извршители по работно место; 

4. Начин на решавање на правата на работниците за 
чија работа престанала потребата; 
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5. Финансиски и други средства што треба да се 
обезбедат за спроведување на програмата; 

6. Рокови и носители на активностите за спроведу-
вање на програмата. 

 
Член 42 

Бројот и структурата на работниците на кои им пре-
станува работниот однос кај работодавачот, поради 
економски, технолошки, организациони, структурни 
или слични причини (деловни причини), се утврдува 
врз основа на следните критериуми: 

- резултати од работењето; 
- стручна подготовка и квалификација;   
- вкупен работен стаж кај работодавачот, работен 

стаж кај ново формираните од истиот работодавач и 
правните претходници на работодавачот; 

- работно искуство;  
- возраст. 
Со колективен договор на ниво на работодавач мо-

же да се додадат и други критериуми. Критериумите 
утврдени на ниво на работодавач се вреднуваат според 
мерила утврдени со колективен договор на ниво на ра-
ботодавач. 

 
Член 43 

Критериумите од член 42 од овој Колективен дого-
вор се вреднуваат според следниве мерила: 

 
Резултати од работата 

 
Резултатите од работата се одредуваат врз основа 

на квалитетно и навремено извршување на работите, 
рационално и економично користење на средствата за 
работа и работното време, самоиницијативно извршу-
вање на работните задачи и вршење на дополнителни 
работни задачи без посебно барање од работодавачот, 
вршење на дополнителни работни задачи кога тоа од 
него се бара, иновации, технички унапредувања и дру-
ги видови на творештво со кои се придонесува во за-
штедата и зголемувањето на добивката.  

Резултатите од работа се оценуваат според следни-
те бодови: 

 
Степен Опис Бодови 

6 Иновации, технички унапреду-
вања и други видови на тво-
рештво со  кои се придонесува 
во заштедата и зголемувањето 
на добивката 

50 

5 Работникот ги врши задачите 
во согласност со барањата на  
работното место, самоиниција-
тивно исто така работи допол-
нителни задачи, без посебно 
барање од работодавачот. 

30 

4 Работникот ги врши задачите 
во согласност со барањата на 
работното место и врши  до-
полнителни налози, кога тоа од 
него се бара. 

25 

3 Работникот работи задачи во 
согласност со барањата на ра-
ботното место. 

15 

2 Работникот не ги работи са-
мостојно налозите во соглас-
ност со барањата на работното 
место: потребно е да се врши 
надзор за да ги изврши налозите. 

5 

1 Работникот не ги врши налози-
те во согласност со барањето 
на работното место. 

0 

 
Оценката за критериумот резултати од работа ја да-

ва непосредниот претпоставен на работникот. 
 
Стручна подготовка и квалификација: 
 

VII -1 степен 40 бода 
VI степен 30 бода 
V степен 25 бода 
IV степен 20 бода 
III степен 15 бода 
II степен 10 бода 
I степен 5 бода 

  
Вкупен работен стаж кај работодавачот, работен 

стаж кај ново формираните од истиот работодавач 
и правните претходници на работодавачот 

 
- над 30 години                                                    5 бода  
- од 21 до 30 години                                            4 бода 
- од 11 до 20 години                                            3 бода 
- од 6 до 10 години                                              2 бода 
- до 5 години                                                        1 бод 
 
Работно искуство 
 
- над 30 години                                                   5 бода  
- од 21 до 30 години                                           4 бода 
- од 11 до 20 години                                           3 бода 
- од 6 до 10 години                                             2 бода 
- до 5 години                                                       1 бод 
 
Возраст 
 
По основ на возраст работниците добиваат по 0,5 

бода за секоја година старост. 
 

Член 44 
Доколку според член 43 став 1 од овој Колективен 

договор, работниците имаат ист вкупен број на бодови, 
предност да го задржат работното место го имаат ра-
ботниците според следниот редослед: 

1. Доколку има поголем број на работници на исти 
задачи, кои имаат ист степен на образование и исто ра-
ботно искуство, предност да го задржат работното ме-
сто имаат оние работници кои според оценката на не-
посредниот раководител поуспешно ги извршуваат ра-
ботните задачи. 

 2. Доколку има поголем број на работници на исти 
работни задачи кои имаат ист степен на образование, 
предност да го задржат работното место имаат оние ра-
ботници кои имаат подолго работно искуство на истите 
работни задачи кај работодавачот; 
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3. Доколку повеќе работници се распределени на 
работни задачи  за кои согласно систематизацијата на 
работните места се предвидени два степена на стручна 
подготовка, предност да го задржат работното место 
имаат оние работници кои имаат повисок степен на 
стручна подготовка од   определен вид на знаење; 

4. Доколку има поголем број на работници на исти 
работни задачи со ист степен на образование, исто ра-
ботно искуство и иста успешност во извршувањето на 
работните задачи, предност да го задржи работното ме-
сто има: 

- работник кој е до 5 години пред одење во пензија; 
- работничка за време на бременост или со дете до 2 

години; 
- самохран родител, односно усвоител на дете до 7 

години; 
- работник со хендикепирано дете; 
- работник со професионално заболување; 
- работник со намалена и изменета работна способ-

ност; 
- еден од брачните другари кои се вработени кај ра-

ботодавачот; 
- работник кој претрпел повреда на работа и 
- работник кој е со полоша економско-социјална по-

ложба. 
По утврдувањето на бодирањето односно критериу-

мите од претходниот став надлежниот орган јавно ги 
истакнува на огласна табла бодовните листи. 

Работниците кои сметаат дека несоодветно се боди-
рани имаат право на приговор против листата на боди-
рање. 

За одлучување по приговорот и натамошната по-
стапка за заштита на правата пред органите на работо-
давачот соодветно се применуваат одредбите од прет-
ходното поглавие. 

 
Член 45 

Во случај на откажување на договорот за вработу-
вање од деловни причини, основицата за пресметка на 
испратнината е просечната плата на работникот во пос-
ледните  шест месеци пред отказот, но истата да не би-
де помала од платата врз основа на која се исплаќаат 
придонесите за социјално и здравствено осигурување. 

Во случај на откажување на договорот за вработу-
вање од деловни причини, работодавачот на работни-
кот му исплатува испратнина согласно со членот 97 
став 1 од ЗРО. 

Работодавачот може да исплати испратнина  и над 
предвидената во Законот за работни односи, утврдена 
во колективниот договор на ниво на работодавач. 

 
Член 46 

Одлуката за откажување на договорот за вработува-
ње поради деловни причини се доставува поединечно 
до секој работник.  

 
VII. ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА 

 
1. Плата 

 
Член 47 

Работникот има право на плата. 
Платата на работникот за работа со полно работно 

време не може да биде пониска од најниската плата 
утврдена  со овој колективен договор. 

Платата е составена од: 
- основна плата, 
- дел од плата за работна успешност, 
- додатоци. 
 

Член 48 
Основната плата се определува земајќи ги предвид 

барањата на работното место (стручна подготовка, 
стекнати вештини, сложеноста и одговорноста на 
работното место) а се утврдува така што износот на 
најниската плата се множи со коефициентот на 
степенот на сложеност на одделна група на работи на 
која припаѓа работното место на кое работникот 
работи согласно договорот за вработување. 

Најниската плата за одделни степени на сложеност 
на работи и работни задачи претставува основна плата. 

 
Член 49 

При утврдување на најниска плата ќе се поаѓа осо-
бено од: трошоците на живот, економските можности, 
општото ниво на платите на дејност, нивото на проду-
ктивноста, економичноста, рентабилноста, социјалните 
давања и други економски и социјални фактори. 

Најниската плата на работникот од зејоделството и 
прехранбената индустрија за работа со полно работно 
време да се утврди најдоцна до 31.03 2009 година. 

Работодавачите од земјоделството и прехранбената 
индустрија кои имаат повисока најниска плата од утвр-
дената најниска плата во овој Колективен договор си 
го задржуваат правото на таа најниска плата (неможат 
да ја намалат) и истата се вградува во Колективните 
договори на ниво на работодавач. 

Најниската плата за најнизок степен на сложеност 
ја утврдуваат и објавуваат потписниците на колектив-
ниот договор најмалку еднаш годишно, но не подоцна 
од 31.01 тековната година. 

 
Член 50 

Основната платата на работникот со полно работно 
време, нормален учинок и нормални услови за работа 
со кои работникот бил запознат пред склучување на 
договорот за вработување, односно пред распоредува-
њето, не може да биде пониска од најниската плата 
утврдена за одделни степени за сложеност согласно  
овој колективен договор. 

- Под нормален учинок се подразбираат однапред 
утврдени работни резултати врз основа на општо при-
фатени норми и нормативи особено обемот и квалите-
тот на работата, економичност и ефикасност во кори-
стењето на средствата. 

- За нормални услови на работа се сметаат условите 
во кои претежно се извршува работата, без посебни 
физички и психички напрегања, влијанија на средина-
та, опасност од повреди и други оптоварувања, поте-
шки од нормалните. Овие услови се составен дел на 
конкретното работно место и се вклучени во најниска-
та плата.  

 
Член 51 

Работите, односно работните места се групираат во 
групи на сложеност, како што следува: 
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Група Степен на  
сложеност 

I Едноставни, повторливи и разновидни 
работи ....................................................... 

1,00 

II Помалку сложени, повторливи и 
разновидни  работи ................................. 

1,20 

III Сложени, разновидни, повторливи и 
со повремена појава  на нови работи...... 

1,30 

IV Посложени, разновидни работи за 
кои е потребна самостојност и иниција-
тивност........   ............................................ 

1,50 

V Посложени, разновидни работи за 
кои е потребна голема самостојност и 
иницијативност......................................... 

1,70 

VI Значајно сложени работи кои бараат 
самостојност и иницијативност ............. 

1,90 

VII Мошне сложени работи кои бараат 
голема самостојност, креативност и 
иницијативност......................................... 

2,30 

VIII Мошне сложени работи кои бараат 
голема самостојност, креативност, ини-
цијативност и специјализираност...........   

2,70 

IX Најсложени, специјализирани, креа-
тивни и самостојни работи...................... 

3,00 

 
Член 52 

Со Колективен договор на  ниво на работодавач 
можат да се утврдат и други групи на повисоки степе-
ни на сложеност за типични работни места.   

 
Член 53 

Основната плата се пресметува и исплатува како 
месечна плата најдоцна 15 дена по изминување на исп-
латниот период. 

Со колективен договор на ниво на работодавач, ра-
ботодавачот и синдикатот можат да утврдат и неделна 
плата која се пресметува и исплатува со истекот на ра-
ботната недела. 

 
Член 54 

Работодавачот кај кого настанале потешкотии во 
работењето врз основа на изготвена програма со која се 
обезбедува надминување на настанатите проблеми, а 
со согласност од синдикатот може да утврди отстапу-
вање од најниската плата утврдена  со член  49 од овој 
колективен договор, со тоа што намалувањето на нај-
ниската плата не може да изнесува повеќе од 20% и не 
може да трае подолго од 6 месеци. 

Работодавачот е должен на работниците да им извр-
ши исплата на разликата меѓу најниската плата за од-
делни степени на сложеност и помалку исплатената 
плата  во смисла  на став 1  на овој член во рок од шсет 
месеци по надминувањето на тешкотиите. 

 
б) Дел за работна успешност 
 

Член 55 
Критериуми и мерила за утврдување  на работната 

успешност се: обем, квалитет, креативност и инвентив-
ност, остварена продуктивност, економичност , заште-
ди во процесот на работење, ефикасност и користење 
на средствата за работа и работното време, и други 
критериуми и мерила утврдени со КД на ниво на рабо-
тодавач.  

Работната успешност се мери, односно проценува 
за поединци или групи на работници според однапред 
утврдени критериуми и мерила со кои работникот се 
запознава пред да почне да работи.  

Резултатите од работењето на работникот ги утвр-
дува, односно оценува работникот кој го води и орга-
низира процесот на работа. 

Доколку работникот не ги достигнува работните ре-
зултати од причини што независат од работникот, има 
право на  100% од основната плата за одделната група 
на која е распореден работникот. 

 
Член 56 

Во случај кога повеќе од 30% од работниците не ги 
исполнуваат утврдените норми и нормативи, синдика-
тот  покренува иницијатива за нивно преиспитување. 

 
Член 57 

Дел од платата по основ на работна успешност се 
пресметува и исплатува заедно со основната плата. 

 
г) дел за деловна успешност 

 
Член 58 

На работникот може да му се исплати и дел по ос-
нов на деловна успешност на работодавачот. 

 
д) Додатоци на плата 

 
Член 59 

Основната плата за одделни степени на сложеност 
на работникот се зголемува кога работникот работи во 
услови потешки од нормалните за определено работно 
место а особено: 

- Работни задачи во чие извршување работникот 
постојано е изложен на неповолните влијанија на око-
лината (чад, саѓе, топол пепел, прашина, влага, високи, 
односно ниски температури, бучава, блескава вештачка 
светлина, работа во темни простории или во простории 
со несоодветно обоено светло). 

- При работни задачи во кои согласно прописите 
работникот постојано употребува заштитни средства 
како што се: заштитни чевли, гас маски, маски против 
прав, уреди за доведување свеж воздух или други за-
штитни средства. 

- Работи при кои работникот е изложен на посебни 
опасности (пожар, вода, експлозија). 

Со колективен договор на ниво  на работодавач, се 
утврдуваат потешките услови за работа од нормалните 
за одделни работни места и износот на зголемувањето 
по тој основ не зависи од висината на платата на работ-
никот, туку се утврдува во единствен износ за сите ра-
ботници што работат во тие потешки услови на работа. 

Со колективен договор на ниво на работодавач, со 
методологија, се вреднуваат потешките услови за рабо-
та од нормалните за одделни работни места. 

  
Член 60 

Основната плата на работникот се зголемува  по час 
најмалку за: 

-  прекувремена работа ..................................       40% 
-  работа ноќе...................................................       35% 
- работа во смени.............................................         5%             
- работа во ден на неделен  одмор..................      50%            
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За работа во денови на празници и неработни дено-
ви утврдени со закон, работникот има право на надо-
мест на платата што му припаѓа кога во тие денови не 
работи и плата за поминатите часови на работа зголе-
мена за 50%. 

Додатоците, меѓусебно не се исклучуваат. 
Со Колективен договор на ниво на работодавач мо-

же да се регулираат и други основни за зголемување на 
платата  по час (дежурство и др.) 

Правото на зголемен надоместок по основ на рабо-
та во трета  смена работникот го остварува само за ефе-
ктивно проведено работно време во  трета смена.  

             
Член 61 

Основната плата на работникот се зголемува за 
0,5% за секоја година работен стаж.  

 
Член 62 

Платата на членовите на органите на управување и 
работниците со посебни овластувања и одговорности 
утврдени со Акт на работодавачот, ја определува орга-
нот што ги избрал. 

 
Член 63 

Инвалид на трудот има право на работа со скратено 
работно време, односно вработување на друга соодвет-
на работа, преквалификација или доквалификација, 
како и право на соодветен паричен надоместок во вр-
ска со користењето на тие права,  во согласност со про-
писите за пензиско-инвалидско осигурување, колекти-
вен договор на ниво на гранка, односно на ниво на ра-
ботодавач.  

 
Член 64 

Платата  на работникот кој е 5 години пред испол-
нување на условите за пензија, а е распореден на по-
малку вреднувано работно место, не може да биде по-
мала од платата што ја примал пред распоредувањето, 
валоризирана за тековниот пораст на платите кај рабо-
тодавачот. 

 
2. Надоместоци на плата 

 
Член 65 

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

- боледување- за време на привремена неспособ-
ност од работа; 

- годишен одмор; 
- платен вонреден одмор; 
- за време на прекин на работниот процес од причи-

ни од страна на работодавачот; 
- празници и неработни денови утврдени со закон 

или друг пропис; 
- од работа слободни денови; 
- дообразование, стручно оспособување и преквали-

фикација, односно доквалификација согласно со потре-
бите на работодавачот; 

- синдикално образование;  
- за време на отказен рок; 
- и други случаи утврдени со колективен договор на 

ниво на работодавач.  

Во случаите од предходниот став на работникот му 
припаѓа надоместок на плата во висина од неговата 
последна исплатена  плата. 

 
Член 66 

Работникот има право на надомест на плата по ос-
нов на придонесот од иновации, рационализации и 
други видови творештва, за потребите на работодава-
чот, кој се  утврдува со договор склучен меѓу работни-
кот и работодавачот. 

 
Член 67 

За време на приправничкиот стаж на работникот му 
припаѓа плата најмалку 80% од платата за одделен 
степен на сложеност предвидена за работното место за 
кое се оспособува. 

 
Член 68 

За време на времена неспособност за работа до 7 
дена, работникот има право на надоместок на плата во 
висина од 70%  до 15 дена почнувајки од првиот ден на 
боледување од 80% и над 15 дена за сите денови  во 
висина од 90%,  од основицата утврдена со Закон. 

За време на времена неспособност за работа поради 
повреда на работа и професионано заболување работ-
никот има право на надоместок на плата во висина на 
неговата плата исплатена во претходниот месец. 

 
Член 69 

Надоместокот на плата на работникот за време на 
прекин на работниот процес од деловни причини изне-
сува 70% од неговата плата за период до 3 месеци во 
тековната година. 

 
Член 70 

За време на штрајк кој е организиран заради повре-
дени права на работниците уредени со закон, колекти-
вен договор и со договорот за вработување:  три неисп-
латени плати; неплатени придонеси и надоместоци; не-
потпишување на колективен договор и необезбедени 
услови за работа, работодавачот на работникот му исп-
латува  надоместок на плата во висина од 100%  од ос-
новната плата на работникот, за време од пет работни 
дена за остварени права, а над пет работни дена 60% од 
основната плата на работникот. 

Работникот ќе се стекне со право на надомест од 
плата само во случај ако легитимноста на штрајкот е во 
согласност со актот на соодветниот синдикат, односно 
ако добие легитимност од соодветниот синдикат. 

 
Член 71 

Работникот добива надоместок на плати и тоа: 
-  за деновите поминати на годишен одмор; 
- за деновите на празниците согласно со законот, 

или определени како неработни денови од страна на 
надлежен државен орган; 

- за деновите на платено отсуство согласно со овој 
колективен договор; 

- за време на стручно оспособување и преквалифи-
кација односно доквалилификација согласно со потре-
бите на работодавачот; 
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- за време на извршување на синдикални активно-
сти, избраните членови во органите на синдикатот на 
повисоко ниво, претседателот на синдикалната органи-
зација и членовите на синдикалниот одбор. 

Основицата за пресметката претставува остварена-
та плата на работникот во тековниот месец. 

 
3.Надоместување на трошоците поврзани  

со работата 
 

Член 72 
Работникот има право на надомест на трошоците 

поврзани со работа, утвредни со закон и колективен 
договор и тоа: 

- надомест за исхрана, доколку исхраната не е орга-
низирана, во висина од најмалку 25% од основицата;  

- надомест на трошоци за превоз до и од работа над 
2 км. во  случаи кога нема организирано превоз во ви-
сина на стварните трошоци во  јавниот сообраќај; 

- дневници за службени патувања во земјата во 
висина од 8% од основицата; 

За време на службено патување на работникот му 
следува во полн износ за следните случаи: 

- за секои 24 часа поминати на службен пат; 
- за остатокот на времето подолго од 12 часа, кога 

службеното патување траело повеќе од еден ден; 
- кога службеното патување трае подолго од 12 ча-

са, а пократко од 24 часа. 
Половина дневница му припаѓа на работникот, ако 

патувањето траело повеќе од 8, а помалку од 12 часа, 
како и за остатокот од времето поминато на пат подол-
го од 8, а пократко од 12 часа, кога службеното патува-
ње траело повеќе од 1 ден. 

- дневници за службени патувања во странство 
согласно Уредбата за издатоците за службен пат и се-
лидби во странство што на органите на управата им се 
признаваат во тековни трошоци;  

- работникот има право на теренски додаток во зем-
јата, за работа на терен надвор од седиштето на работо-
давачот, во зависност од обезбедените услови за пре-
стој на работникот на терен( сместување, исхрана и 
др.), во висина утврдена согласно колективен договор 
на ниво на работодавач. 

- надомест за одвоен живот од семејството, во 
висина утврдена со колективен договор на ниво на ра-
ботодавач, но не помалку од 60% од основицата; 

Работникот го користи правото на овој надоместок 
во целост, само во случај кога нема организирано сме-
стување и исхрана. 

- надоместокот за одвоен живот се исплатува кога 
работникот е распореден, односно упатен на работа 
надвор од седиштето на фирмата или надвор од место-
то на постојаното живеалиште;  

- надомест на трошоците за користење на сопствен 
автомобил за потреби на работодавачот во висина од 
30% од цената на литар гориво што го корисити 
автомобилот за секој изминат километар; 

- надомест на трошоците при селидба за потребите 
на   работодавачот, во висина на стварните трошоци. 

Покрај надоместоците од став 1 на овој член сог-
ласно колективен договор, на работникот му се испла-
тува надоместок и за: 

-  регрес за годишен одмор во висина која изнесува 
најмалку 80% а намногу 100% од основицата. 

- во случај на смрт на работник на неговото семејс-
тво се исплатува надоместок во висина од три основи-
ци; 

- во случај на смрт на член на семејното домаќинс-
тво (деца и брачен другар) на  работникот му се испла-
тува надоместок во висина од 2 основици; 

- во случај на потешки последици од елементарни 
непогоди најмалку во висина од една  основица; 

- за непрекинато боледување подолго од 6 месеци 
поради повреда на работа или професионално заболу-
вање во висина на основицата; 

- за јубилејна награда во висина на основицата - за 
најмалку 10, 20, 30  години работа кај ист работодавач; 

- при заминување во пензија најмалку двократен 
износ од  основицата;  

- работодавачот на работникот може да му исплати 
новогодишен надоместок во висина која изнесува нај-
малку 50 % од основицата.   

Основицата за пресметување на надоместоците на 
работниците преставува просечната месечна нето плата  
по работник во Република Македонија исплатена во 
последните три месеци. 

На работникот му се исплатуваат и други надоместо-
ци согласно колективен договор ниво на работодавач. 

 
VIII. РАБОТНО ВРЕМЕ 

 
Член 73 

Работното време не може да изнесува повеќе од 40 
часа неделно. 

Работната недела  трае по правило 5 работни дена. 
Со колективен договор на ниво на работодавач сог-

ласно закон може да се утврди пократко неделно ра-
ботно време од 40 часа. 

Со одлука од претходниот став се утврдуваат усло-
вите и деловите од работниот процесс на работодава-
чот за кои се скратува работното време. 

Работното време од став 3 на овој член се смета за 
полно работно време. 

 
Член 74 

На работникот кој работи на особено тешки, напор-
ни и штетни по здравје работи, кои штетно влијаат врз 
неговото здравје односно работна способност не може 
во целост да се отстрани или попречи со примена на 
заштитни мерки, работното време му се скратува сраз-
мерно на штетното влијание врз неговото здравје, од-
носно работна способност во согласност со  Закон и 
Колективен договор. 

Со колективен договор на ниво на работодавач се 
утврдуваат условите за работа потешки од нормалните 
за поедини работни места во друштвото.Елементи за 
потешки услови за работа кои задолжително мораат да 
се земат во предвид се следниве: 

- Влијание на околината (клима, бучава, вибрации, 
зрачење, влага, штетни гасови, биолошки влијанијаи 
др). 

- Физички и психички оптоварувања (оптоварување 
на сетилата, тешки физички напори со можни последи-
ци за здравјето, работа со нечисти материи и др) 
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- Опасност по здравјето и животот на работното ме-
сто (опасност од алатите или предметите на трудот, од 
транспортните средства и средствата на јавниот соо-
браќај, опасности од паѓање, електрична струја, од за-
трупување, експлозија, жешки и вжарени предмети или 
материи, нагризувачки материјали и др.). 

 
Член 75 

Кога тоа го бара природата на дејноста односно ра-
ботата и работните задачи и организацијата на работа-
та, подобро користење на средствата за работа, пора-
ционалното користење на работното време и извршува-
ње на определени работи и задачи со утврдени рокови, 
одржување и ремонт, изготвување на пресметки и ана-
лизи, спазување на одредени рокови во интерес на ра-
ботодавачот, овластениот работник му предлага на ор-
ганот на управување да донесе одлука за прераспредел-
ба на работното време. 

Прераспределбата на работното време се врши така 
да во определени временски периоди во текот на годи-
ната биде подолго од осум часа дневно, а во останатиот 
период пократко од осум часа дневно, со тоа да вкуп-
ното работно време на работникот во просек не биде 
подолго од 40 часа во работната недела во текот на го-
дината, а да се обезбеди соодветен одмор на работни-
кот помеѓу работните денови кој не може да биде по-
краток од 12 часа. 

Како полно работно време од осум работни часа се 
смета и скратеното работно време, пократко од осум 
часа, и во тој случај на работникот му следува исхрана. 

Прераспределбата на работното време во писмена 
одлука ја донесува овластениот работник. 

За  одделни организациони единици, прераспредел-
бата на работното време може различно да се регулира, 
во зависност од дејноста која се обавува во тие органи-
зациони единици. 

 
Член 76 

Дневното работно време, вклучувајќи и прекувре-
мена работа неможе да трае повеќе од 10 часа дневно, а 
најмногу 190 часа годишно. 

По исклучок од претходниот став дневното работно 
време може да трае и подолго, само во случај на еле-
ментарна непогода или потешка хаварија што се случи-
ла кај работодавачот. 

За работните места кај кои постои поголема опас-
ност од повреди или здравствени оштетувања, со коле-
ктивен договор на ниво на работодавач полното работ-
но време може да трае помалку од 36 часа неделно. 

 
Член 77 

Почетокот и крајот на работното време, вклучувај-
ки ги паузите, организацијата на работа во смени, рабо-
та во турнус, клизно работно време, двосменско рабо-
тење, промената на работното време и останатите усло-
ви за искористување на полното работно време во ра-
ботната недела се утврдува со колективен договор на 
ниво на работодавач. 

Промена на дневното работно време не може да се 
менува во текот на работниот ден, освен во итни и не-
одложни работи. 

Член 78 
Евиденцијата за полното работно време ја органи-

зира и врши овластена надлежна служба или овластен 
поединец на начин и со вообичаени средства така што 
да биде исклучена можноста за злоупотреба на работ-
ното време и од работодавачот и од работникот. 

Со писмено барање на работникот до претставни-
кот на синдикатот и работодавачот, претставникот на 
синдикатот има право на увид во евиденцијата на ра-
ботното време на  работникот. 

 
1.Прекувремена работа 

 
Член 79 

(1) Работникот е должен на барање на работодава-
чот да врши работа преку полното работно време (пре-
кувремена работа); 

1) во случај на исклучително зголемување на обе-
мот на работата; 

2) ако е потребно продолжување на деловниот или 
производниот процес; 

3) ако е нужно да се отстрани оштетување на средс-
твата за работа, што би предизвикало прекинување на 
работата; 

4) ако е потребно да се обезбеди безбедност на лу-
ѓето и имотот, како и безбедноста на прометот и  

5) во други случаи определени со закон или коле-
ктивен договор. 

(2) Прекувремената работа може да трае најмногу 10 
часа во текот на една недела и најмногу 190 часа годиш-
но, освен за работите кои поради специфичниот процес 
на работа не можат да се прекинат или за кои нема 
услови и можности да се организира работата во смени, 
согласно со акт на Владата на Република Македонија. 

(3) На работникот кој работел над 150 часа подолго 
од полното работно време, а не отсуствувал од работа 
повеќе од 21 ден во текот на годината, кај истиот рабо-
тодавач, работодавачот е должен да му исплати покрај 
додатокот на плата и бонус во висина од една просечна 
плата во Републиката. 

(4) Работодавачот е должен да води посебна еви-
денција за прекувремената работа и часовите за преку-
времената работа посебно да  ги наведе во месечната 
пресметка на платата на работникот. 

(5) Ако работодавачот воведува прекувремена рабо-
та подолга од ставот (2) на овој член е должен да извр-
ши прераспоредување на работното време или воведу-
вање на нови смени. 

 
2.Ноќна работа 

 
Член 80 

Како ноќна работа се смета работењето во времето 
меѓу 22,00 часот и 6,00 часот наредниот ден. Ако со 
распоредувањето на работното време е одредена ноќна 
работна смена, за ноќно работење се сметаат осум не-
прекинати часа од 22,00 и 7,00 идниот ден. 

 
Права на работниците кои работат ноќе 

 
Член 81 

(1) Работникот кој работи ноќе барем три часа од 
својата редовна дневна работна обврска, односно ра-
ботникот кој одработува ноќе третина од полното ра-
ботно време од својата годишна работна обврска, има 
право на посебна заштита за ноќна работа. 
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(2) Ако на работник заради ноќна работа според 
мислење на лекарската комисија заради таквото рабо-
тење би можела да му се влоши здравствената состојба, 
работодавачот е должен да го ангажира на соодветна 
работа дење. 

(3) Работодавачот е должен на работниците кои ра-
ботат ноќе да им обезбеди: 

1) подолг одмор;  
2) соодветна храна; 
3) стручно раководство на работниот, односно про-

изводниот процес и  
4) лекарски прегледи. 
(4) Ако работата се врши во смени, работодавачот е 

должен да обезбеди периодично менување на работни-
ците. При тоа работникот во ноќна смена смее да рабо-
ти најдолго една недела. 

(5) Работодавачот не смее да го распореди на ноќна 
работа работникот на кој нема да му обезбеди услови 
за превоз до и од работа. 

 
Ограничувања на работата ноќе 

 
Член 82 

(1) Работното време на работникот кој работи ноќе 
до 4 месеца не смее да трае повеќе од 8 часа дневно. 

(2) Работното време на работникот кој работи ноќе 
на работно место, каде што постојат поголеми опасно-
сти од повреди или здравствени оштетувања, не смее 
да трае повеќе од 8 часа дневно. 

 
Консултирање со синдикатот 

 
Член 83 

Работодавачот е должен пред воведувањето на ноќ-
ната работа, ако ноќната работа редовно се врши со ра-
ботници кои работат ноќе најмалку еднаш годишно, да 
се консултира со Агро-Синдикатот кај работодавачот 
за одредување на времето, кое што се смета како време 
за ноќното работење, за облиците на организирање на 
ноќното работење, за мерките за заштита при работа, 
како и мерките од социјална заштита. 

 
IX. ПАУЗИ И ОДМОРИ 

 
1. Паузи за време на работното време 

 
Член 84 

Времето за користење на 30 минутна пауза за време 
на работното време, утврдено со ЗРО, се регулира со 
Колективен договор на ниво на работодавач. 

 
Одмор помеќу два последователни дена 

 
Член 85 

Работникот има право на одмор меќу два последо-
вателни работни дена во траење од најмалку 12 часа 
непрекинато, освен во случај на елементарни непогоди. 

 
Неделен одмор 

 
Член 86 

Работникот има право на неделен одмор во траење 
од најмалку 24 часа  непрекинато, по правило сабота и  
недела. 

Заради објективни, технички и организациони  при-
чини на работникот може да му се обезбеди неделен 
одмор во некој друг ден во неделата. 

 
2. Привремен вонреден одмор 

 
Член 87 

Во услови и околности на целосно или делумно 
престанување на производниот процесс или намалува-
ње на обемот на работата во одредени организациони 
делови односно делови на производниот процес, од-
носно работа кај работодавачот, работниците од тие 
организациони делови односно производни процеси се 
упатуваат на привремен вонреден одмор(во поната-
мошниот текст ПВО).  

Синдикалниот преставник не може да биде упатен 
на вонреден одмор. 

 
Член 88 

Одлука за организирање на ПВО донесува органот 
на управување во друштвото. 

Овластен работник од работодавачот го определува 
организациониот дел и делот на производниот процес 
односно работата во која се исполнети условите и 
околностите за организирање на ПВО и времетраењето 
на организирањето на ПВО со изготвена програма 
претходно разгледана од Агро-Синдикатот кај работо-
давачот и добиено мислење од него, во рок од 5 работ-
ни дена. 

Врз основа на одлуката на органот на управување 
за организирање на ПВО овластен работник кај работо-
давачот изготвува план за спроведување на ПВО, орга-
нот на управување  со решение поединечно ги опреде-
лува работниците кои се упатуваат на ПВО и ја опреде-
лува должината на тој одмор. 

Приговорот поднесен против решението за упатува-
ње на работникот на ПВО не го задржува извршување-
то на решението. 

По престанување на условите и околностите, орга-
нот на управување во друштвото со одлука утврдува 
дека престанала потребата за организирање на ПВО во 
соодветниот организационен дел односно технолошко-
техничкиот производен процесс и дека се создадени 
услови за редовно производство односно работа по ис-
тиот. 

 
Член 89 

На работните места каде што процесот на произ-
водството и работата тоа го дозволуваат, се врши наиз-
менично упатување и враќање на работниците на ПВО 
при што се обезбедува сигурноста на објектите и по-
стројките и квалитетот на работата. 

 
Член 90 

Упатувањето на работниците на ПВО не може да 
трае повеќе од 3 месеци во текот на една календарска 
година. 

 
Член 91 

Синдикалните преставници имаат право да бараат 
информации за применување на одлуката и Програма-
та за упатување на ПВО и нејзиното спроведување. 
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3. Определување на траењето на 
годишниот одмор 

 
Член 92 

Работникот има право на годишен одмор во текот 
на една календарска година во траење од најмалку 20 
работни дена.  

Должината на годишниот одмор над законски утвр-
дените 20 работни дена се зголемува според степенот 
на сложеност на работното место, работниот стаж, ус-
ловите за работа, возраста и инвалидноста. 

Годишниот одмор на работникот согласно критери-
умите од став 2 се зголемува: 

 
1. за времето поминато во работен однос: 
- до 5 години работен стаж     до 1 работен ден 
- од 6 до 10                “       до 3 работни дена 
- од 11 до 15              “      до 4 работни дена 
- од 16 до 20              “          до 5 работни ден 
- над 20                      “              до 6 работни дена 
 
2.  за сложеноста на работите на работното место;  
- поедноставни работни задачи     до 2 работни дена 
- посложени работни задачи    до 3 работни дена 
- најсложени работни задачи       до 4 работни дена 
 
3.  за неповолни условите за работа     до 3 работни дена 
      
4. здравствената состојба  и др.социјални 
услови  во кои живее работникот      до 3 работни дена 
 
5. за бенифициран стаж утврден 
за одредена работа                          до 3 работни дена 
 
Повозрасен работник маж со над 59 години и же-

на со над 57 години живот, работник-инвалид, ра-
ботник со најмалку 60% телесно оштетување и ра-
ботник кој негува и чува дете со телесен или ду-
шевен  недостаток, има право на уште  3 работни де-
на годишен одмор. 

Работнок помлад од 18 години  има право на годи-
шен одмор зголемен за 7 работни дена. 

Со колективен договор на ниво на ниво на работо-
давач можат да се утврдат и други критериуми. 

Дожината на годишниот одмор се утврдува така 
што на 20 работни дена се додаваат деновите од став  
3, на овој член.  

Доколку работникот го надминува максимумот по 
основ на критериумите  во овој член има право на го-
дишен одмор само до 26 работни дена.  

Должината на годишниот одмор стекната по точка 
3 и 5 може да изнесува и повеќе од 26 работни дена. 

 
Член 93 

Со колективен договор на ниво на работодавач се 
определува траењето на годишниот одмор за работни-
ците кои работат под потешки улови за работа и за 
други категории работници, но не подолго од 36 работ-
ни дена. 

Под потешки услови за работа во смисла на прет-
ходниот став се смета онаа работа за која е утврден 
бенифициран стаж, работа со скратено работно вре-
ме, особено тешка физичка работа, работа под зголе-
мен атмосферски притисок, работа во вода или вла-
га, работа изложена на јонизирачки зрачења, работа 
на висока температура и гасови, работа во прашина, 
работа со хемикалии, работа со нагризувачки мате-
ријали. Договорните страни ги одредуваат тешките 
услови за работа со колективен договор на ниво на 
работодавач. 

 
Член 94 

Годишниот одмор се користи во непрекинато траење. 
Годишниот одмор може да се користи и во два дела. 
Ако работникот го користи годишниот одмор во де-

лови, првиот дел го користи во траење од најмалку 12 
работни дена без прекин во текот на календарската го-
дина, а вториот дел до крајот на месец јуни во наредна-
та година. 

Работникот кој сака вториот дел од годишниот од-
мор да го користи по сопствена желба, треба најмалку 
8 дена пред одењето на одмор да однесе писмено бара-
ње до раководителот на работната единица во која ра-
боти, заради обезбедување на непреќинато работење во 
работната единица. 

Ако за време на годишниот одмор работникот ко-
ристи боледување, должен е за тоа веднаш да го изве-
сти непосредниот раководител.  

Времетраењето на боледувањето не се смета во го-
дишниот одмор. 

 
Член 95 

Работникот има право 3 дена од годишниот одмор 
да користи по своја желба за свои лични потреби, за 
што е должен да го извести непосредниот раководител 
пред користењето на тоа право и да добие одобрение 
од истиот. 

Саботите се сметаат како неработни денови при ко-
ристењето на годишниот одмор. 

Ако работникот повторно заснова работен однос во 
рок од 8 дена од престанокот на претходниот работен 
однос не се смета за прекин на работа заради стекнува-
ње на право на годишен одмор. 

 
Член 96 

Работникот го користи годишниот одмор согласно 
планот за користење на годишни одмори донесен во 
Друштвото. 

При изготвување на планот за користење на годиш-
ни одмори се води сметка истите работници да не го 
користат годишниот одмор секоја година во исто вре-
ме, како и за желбите на работниците, доколку тоа не е 
во спротивност со барањата на процесот на работа. 

Решение за користење на годишен одмор донесува 
Работоводниот орган на работодавачот или од него ов-
ластено лице.  
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4. Платен одмор 
 

Член 97 
Работникот има право на платен одмор заради лич-

ни и семејни околности до 7 работни дена во текот на 
една календарска година во следните случаи: 

- за склучување на брак................................... 3 дена 
- за склучување брак на дете........................... 2 дена 
- за раѓање или посвојвуање дете...................  2 дена 
- за смрт на сопружник или дете......................5 дена 
- за смрт на родител, брат, сестра................... 2 дена 
- за смрт на родител на сопружник................  2 дена 
- за смрт на дедо или баба................................  1 ден 
- за полагање на стручен или друг испит за 
потребите на работодавачот до......................  3 дена  
- за елементарни непогоди .............................  3 дена 
- за селидба на семејството ............................  2 дена 
    
Во случаите од став 1, отсуството од работа се обез-

бедува и се користи во деновите на траењето на осно-
вот врз основа на кој се остварува, без оглед на барање-
то на процесот на работа. 

 
Член 98 

Работникот може да отсуствува од работа со надо-
мест на плата и во следниве случаи: 

- кога е упатен на стручно усовршување или обра-
зование; 

- кога е упатен на научно стручна работа; 
- кога е упатен на синдикално школување и усовр-

шување. 
 

Член 99 
Доброволните дарители на крв имаат право на два 

последователни работни денови за секое давање на крв 
и тоа денот кога дава крв и наредниот ден. 

Во случај на давање на крв во неработен ден, дари-
телот има право на 2 последователни  слободни работ-
ни денови со претходна најава.  

Слободните денови се сметаат како денови помина-
ти на работа. 

 
Член 100 

Работникот може да отсуствува од работа во текот 
на календарската година без надоместок на плата и 
придонеси од плата најдолго 3 месеци, во следните 
случаи: 

- за нега на член на семејство; 
- за изградба или поправка на куќа, односно стан; 
- за учество на културни и спортски приредби; 
- за учество на конгреси, конференции и сл.; 
 -за припрема и полагање на стручен испит; 
-за лечење за своја сметка; 
- во други случаи утврдени во колективен договор 

на ниво на работодавач. 
За време на користење на неплатеното отсуство, на 

работникот му мируваат правата и обврските од рабо-
тен однос. 

Член 101 
Решение за користење на отсуството од работа со 

надомест и без надомест на плата како и за мирување 
на правата и обврските предвидени со закон и овој Ко-
лективен Договор, донесува надлежен орган на работо-
давачот. 

 
Член 102 

За користење на платено или неплатено отсуство од 
работа,работникот е должен да поднесе писмено бара-
ње до надлежниот орган на работодавачот. 

 
X. МИРНО РЕШАВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ 

И КОЛЕКТИВНИТЕ РАБОТНИ СПОРОВИ 
 

Член 103 
Индивидуален работен спор претставува спор во 

врска со остварувањето на правата на работникот утвр-
дени со Закон, Колективниот договор и Договорот за 
вработување. 

Колективни работни спорови се спорови во врска 
со склучувањето, измената и дополнувањето и приме-
ната на Колективниот договор, остварување на правото 
на синдикално организирање и штрајк. 

 
Член 104 

Споровите кои не можат да се решат со меѓусебно 
спогодување, можат да се решат по пат на помирување 
или по пат на арбитража.  

 
Член 105 

Лицата помирувачи, односно арбитри страните во 
спорот ги бираат од Листата на помирувачи односно 
арбитри што ја утврдуваа  самите. 

Страните во спорот заеднички го определуваат тре-
тиот член во постапката за помирување односно арби-
тража. 

 
Член 106 

Во случај на колективен спор меѓу работодавачот 
и сите работници или поголема група вработени, во 
врска со остварување на веќе утврдени права од ра-
ботниот однос со закон или колективен договор, спо-
рот ќе се решава во постапка за помирување и ар-
битража. 

Во случај на колективен спор сите рокови за инди-
видуално остварување и заштита на правата од ра-
ботен однос, согласно закон и овој колективен дого-
вор, почнуваат да течат со денот кога странките прог-
ласиле неуспешност на преговарањето односно арби-
тражата. 

 
1. Постапка за помирување 

(мировен совет) 
 

Член 107 
Индивидуалните и колективните работни спорови 

можат да се решаваат пред посебен Мировен совет, во 
согласност со Законот. 
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 XI. ИНФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
(комуникација помеѓу работодавачот и синдикатот) 

 
Член 108 

Работодавачот обезбедува задолжително редовно и 
навремено информирање на работниците за деловните 
и развојните решенија од влијание на економската и 
социјалната положба на работниците, а особено за: 

- годишни и повеќегодишни планови за развој; 
- организациски промени; 
- одлуки со кои се уредуваат правата од работен од-

нос на работниците; 
- годишни деловни резултати; 
- други значајни деловни и развојни решенија; 
- други прашања од заеднички  интерес. 
Информирањето се врши писмено, а за одредени 

работи и усно и може да се врши, преку гласило, бил-
тен, на состаноци и на друг начин утврден  со колекти-
вен договор на ниво на работодавач. 

 
УЧЕСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РАБОТЕЊЕТО 

 
Член 109 

 Органот на управување на работодавачот, во рам-
ките на своите надлежности се грижи за остварување 
на правата на работниците во согласност со Законот, 
Статутот на работодавачот, овој Колективен договор и 
со други општи акти, со кои на  работниците им се 
овозможува: 

1. Да го следат извршувањето на одредбите на овој 
Колективен договор и на другите акти на работодава-
чот кои се однесуваат на социјалната и економската 
положба на работниците; 

2. Да ги утврдуваат ставовите на работниците кои се 
доставуваат до надлежните органи на работодавачот и 

3. Да расправаат и да одлучуваат за предлозите на 
Синдикатот. 

 
XII. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

 
Член 110 

Работникот има право на стручно оспособување и 
образование во зависност од процесот на работа кога 
тоа е во интерес на работодавачот. 

Работникот е должен стручно да се оспособува и 
образува доколку работодавачот го упати на стручно 
оспсобување и образование. 

Доколку стручното оспособување и образование е 
организирано  во текот на работното време, работникот 
користи платено отсуство поради оспособување и об-
разование. 

Програмата, времетраењето, правата и обврските на 
договорените страни во однос на образованието, до-
школувањето и оспособувањето на работниците во 
врска со потребите на работодавачот се уредуваат со 
колективен договор на ниво на работодавачот. 

 
Член 111 

На работникот кој во интерес на работодавачот е 
упатен на стручно оспособување и образование, му се 
исплаќа редовно и соодветен износ на трошоците 
сврзани со тоа, како што се: 

- превоз; 
- котизација, школарина; 
- трошоци за исхрана, и 
- трошоци за престој 
 

Член 112 
По завршувањето на стручното оспособување, пре-

квалификација односно доквалификација, за потребите 
на работодавачот, работодавачот може да му понуди 
нов договор за вработување. 

 
Член 113 

Работникот кој се образува, дошколува или оспосо-
бува од сопствен интерес има право на платено одсус-
тво од работата заради полагање на испити и тоа: 

- 2 работни дена секое прво полагање на испит од 
IV до VI степен на образование; 

- 3 работни дена за секое прво полагање испит за 
VII степен на образование; 

-  5 работни дена за полагање магистратура или 
докторат  

 
Ученици и студенти 

 
Член 114 

Работодавачот во договор со надлежната образовна 
организација прифаќа ученици и студенти на практич-
на работа. 

На учениците и студентите што ќе вршат практична  
работа во друштвото им се обезбедува обука за зашти-
та при работа, соодветни заштитни средства, исхрана и 
превоз до работа и од работа, доколку такви се органи-
зирани и соодветен инструктор. 

Одлука за прием на ученици и студенти на пракса 
донесува овластено лице. 

 
XIII. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ 
 

Член  115 
Работодавачот кај кој Агро Синдикатот има члено-

ви  е должен да создаде услови за извршување на функ-
циите на Агро Синдикатот во врска со заштитата на 
правата на работниците од работниот однос, утврдени 
со закон и овој Колективен договор. 

Активноста на Агро Синдикатот и на неговите пре-
ставници во согласност со став 1 од овој член, не може 
да се ограничи или спречи со акт на органите на рабо-
тодавачот. 

 
Член  116 

На барање на Синдикатот, работодавачот доставува 
податоци и информации за оние прашања што имаат 
најнепосредно влијание врз материјалната и социјална-
та положба на членовите на Синдикатот (работниците) 
и ги разгледува мислењата и предлозите на Синдикатот 
во постапката на донесување одлуки и решенија што 
имаат битно влијание врз материјалната и социјалната 
положба, односно во остварувањето на правата на ра-
ботниците. 

На претседателот на синдикалната организација и 
на членовите на Синдикалниот одбор им се овозможу-
ва непречено комуницирање со работодавачот, или од 
него овластено лице и со сите работници во претприја-
тието, кога тоа е неопходно за остварување на функци-
јата на Синдикатот. 
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На овластениот синдикален претставник кој не е 
вработен кај работодавачот, мора да му се овозможи 
непречена комуникација и синдикална активност од ст-
рана на работодавачот.  

 
Член 117 

На барање на Синдикатот, му се обезбедуваат след-
ниве услови: 

1) Пристап кон податоци и инвормации за оние 
прашања кои имаат најнепосредно влијание врз мате-
ријалната и социјалната положба на работниците како 
и информација за вкупната општествено-економска, 
материјална и социјална положба на вработените во 
друштвото. 

2) Со свои мислења и предлози да учествува во по-
стапката на донесувања на одлуки кои имаат битно вли-
јание врз материјалната и социјалната положба на ра-
ботниците, а органите на работодавачот да ги разгледаат 
истите во присуство на преставник на Синдикатот. 

3) Да дава мислења за одговорност на работникот 
за сторени повреди на работната должност и работните 
обврски како и застапување на работниците пред над-
лежниот орган на Друштвото и надвор од него. 

Работодавачот е должен да обезбеди работни про-
стории, стручни, административни и технички услови 
за работа на Синдикатот, што се регулира со посебен 
договор за делување и работа на Синдикатот во Друш-
твото. 

Работодавачот ја пресметува синдикалната члена-
рина од платата и согласно Одлуката на Агро-Синдика-
тот, ја пренесува на соодветните синдикални сметки. 

На преставникот на Синдикатот да му се овозможу-
ви непречено комуницирање со преставниците на орга-
ните на управување, работоводните органи и да му се 
дозволи пристап до одредени работни места кога е тоа 
потребно за остварување на функцијата на Синдикатот 
и заштита на неговите членови. 

Кога на органите на управување се расправа за пра-
вата на работниците му овозможува на синдикалниот 
преставник учество во расправата. 

На синдикалните преставници и активисти им овоз-
можува отсуство од работа со надомест на плата за 
учество на синдикални состаноци, семинари, конгреси, 
конференции и др. 

 
Член 118 

Претседателот и членовите на Синдикалниот одбор 
на Синдикалната организација имаат посебна заштита 
и неможат да бидат повикани на одговорност ниту до-
ведени во понеповолна положба, вклучувајки го пре-
станокот на работниот однос, освен во случај на извр-
шување на кривично дело и предизвикување на поголе-
ма материјална штета кај работодавачот, поради член-
ство во Синдикатот или учество во синдикални актив-
ности со кои се штитат правата и интересите на работ-
ниците, ако постапуваат во согласност со Закон и Ко-
лективен договор. 

Посебна заштита на претседателот и членовите на 
Синдикалниот одбор на Синдикатот трае за време на 
нивниот мандат и 2 години потоа. 

Како синдикален претставник се сметаат и функци-
онерите во синдикатот, кои се вработени кај работода-
вачот, а својата функција ја извршуваат волонтерски. 

 
Член  119 

Претседателот на Синдикалната организација и 
членовите на Синдикалниот одбор, поради синдикални 
активности со кои се штитат правата  и интересите на 
работниците, за време на мандадот и двегодини по за-
вршување на мандатот, не може: 

- да биде распореден на друго работно место кај ист 
или кај друг работодавач без негова согласност.; 

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

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

- да им се намали платата, освен ако не се намалува 
платата на сите работници во Друштвото. 

- да биде упатен на привремен вонреден одмор 
 

Член 120 
Со одлука на Синдикатот се утврдува бројот на 

синдикалните преставници кои уживаат заштита, а тоа 
се: членови на синдикалните одбори во синдикалните 
организации и бираните преставници во повисоките 
органи на синдикатот. 

 
Член 121 

Претседателот на Синдикалната организација кај 
работодавачот функцијата ја обавува професионално 
во синдикална организација со над 300 членови на 
Агро Синдикатот во договор со Агро Синдикатот. 

За време на обавување на функцијата нему му при-
паѓа плата во висина на платата што ја имал пред от-
почнувањето на функцијата 

Неговата плата се валоризира со порастот на плати-
те во Друштвото и тој има право на плата од добивка-
та. Платата на синдикалниот преставник ја обезбедува 
работодавачот. 

Работодавачот е должен на синдикалниот престав-
ник да му овозможи платено отсуство од работа заради 
ефикасно вршење на  функциите на Агро Синдикатот и 
синдикално образование и оспособување. Претседате-
лите на синдикалните организации, во друштва со по-
мал број на вработените, односно помалку од 300 чле-
нови, заради обавување на синдикалните активности, 
како и за синдикално образование и оспособување, се 
ослободуваат од своите работни обврски до 32 часа во 
текот на месецот. 

Членовите на синдикалниот одбор, заради обавува-
ње на синдикалните активности, како и за синдикално 
образование и оспособување, се ослободуваат од свои-
те работни обврски до 10 часа во текот на месецот. 

Времето определено од став 4 и 5 од овој член син-
дикалниот преставник ќе го користи спрема потребите 
на синдикалните активности. 

Отсуството надвор од овие предвидени часови син-
дикалните претставници го правдаат со покана. 
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Членовите на Синдикатот и членовите на Синди-
калните органи синдикално се образуваат односно еду-
цираат, за што трошоците ги партиципира работодава-
чот, по Програма на Агро-Синдикатот. 

За тоа време синдикалниот преставник има право 
на надомест на плата во висина на неговата плата и си-
те други надоместоци. 

 
Член  122 

Претседателот како и членови на Синдикална орга-
низација кои се  избрани во повисоките органи на Син-
дикатот, односно именувани во органите на Синдика-
тот, чие вршење бара привремено да престанат да рабо-
тат кај работодавачот, имаат право по престанување на 
функцијата што ја вршеле, во рок од 5 дена, да се вра-
тат кај работодавачот на работи и работно место на кое 
претходно работел или на соодветно место кое одгова-
ра на нивната стручна подготовка, за што се склучува 
посебен договор со работодавачот. 

 
XIV.ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА 

НА РАБОТНИЦИТЕ 
 

Член 123 
До колку работодавачот не му обезбедува било кое 

од правата на работникот од работен однос утврдени 
со закон, колективен договор и договорот за вработува-
ње, работникот има право писмено да бара нивно ис-
полнување и да го извести работодавачот и Синдикал-
ната организација. 

Работодавачот е должен во рок од 15 дена да одго-
вори во писмена форма на барањето. 

 
Член 124 

Ако правото по основ на работен однос на работни-
кот е прекршено со писмена одлука или друг писмен 
акт на работодавачот, работникот има право во рок од 
8 дена да поднесе писмено барање за поништување, 
укинување или преиначување на одлуката, односно 
конкретниот писмен акт, односно да го отстрани крше-
њето на правото. 

Ако работодавачот во натамошниот рок од 8 дена 
од врачувањето на писменото барање не одлучи по ба-
рањето, односно не го отстрани кршењето на правото 
работникот може во рок од 15 дена да бара судска за-
штита пред надлежниот суд. 

 
Член 125 

До колку работникот смета дека одлука за отказ на 
договорот за вработување е неоснована и незаконита 
може да поднесе тужба во рок од 15 дена од вра-
чувањето од страна на работодавачот, пред надлежен 
суд. 

 
Член  126 

Работникот има право да присуствува во постапката 
пред органот кој одлучува за поднесеното барање во 
втор степен и притоа да биде застапуван од Синдикатот. 

Работникот кој отсуствува од работа заради присус-
тво во постапката кај органот од став 1 на овој член се 
смета како да бил на работа и по тој основ не може да 
му се намалува платата. 

Член 127 
Штрајкот е организиран прекин на работа заради 

остварување и зголемување на правата од работниот 
однос утврдени со Закон, Општ колективен договор и 
Колективен договор.  

Штрајкот на вработените кај работодавачот го наја-
вува претседателот на Синдикалната организација на 
Агро-Синдикатот кај работодавачот, согласно Статутот 
на Агро-Синдикатот, до работоводниот орган на рабо-
тодавачот, а на дејноста која ја опфаќа колективниот 
договор штрајкот го најавува претседателот на Агро-
Синдикатот до Здружението на работодавачи против 
кого е насочен. 

Штрајкот поради неостварување на веќе договоре-
ни права се најавува 3 дена пред започнувањето. 

Штрајкот во случај надлежниот орган да одбие пре-
говори во врска со член 47 од овој колективен договор, 
или за други прашања согласно одредбите од овој ко-
лективен договор, или за други поголеми права од ра-
ботен однос, се најавува 7 дена по одбивањето. 

Штрајкот во случај на започнати преговори во кои 
не е постигната согласност за синдикалните барања се 
најавува 7 дена од Спогодбата на преставниците на ра-
ботодавачот и синдикатот дека преговорите за оствару-
вање (зголемување) на правата се неуспешни. 

Штрајкот на вработените кај работодавачот однос-
но во дејноста која ја  опфаќа колективниот договор го 
организираат и водат органите на синдикалната орга-
низација, на Агро-Синдикатот кај работодавачот по 
претходна консултација со Агро Синдикатот  според 
Статутот на Агро Синдикатот. 

За време на штрајк и по завршувањето на штрајкот, 
работодавачот  односно неговите органи немаат право 
да превземаат мерки на одговорност за повреда на ра-
ботниот ред и дисциплина ниту да го откажат догово-
рот за вработување поради учество во штрајк. 

 
ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 

 
Член 128 

Работникот има право на заштита при работа сог-
ласно Законот за безбедност и здравје при работа. 

 
XV. ИЗМЕНУВАЊЕ, ДОПОЛНУВАЊЕ, ТОЛКУВА-

ЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА  
КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР 

 
Изменување и дополнување 
на колективниот договор 

 
Член 129 

Секој учесник може да предложи изменување и 
дополнување на овој колективен договор. 

Предлогот за изменување и дополнување на овој 
колективен договор во писмена форма се доставува до 
другиот учесник кој е должен да се изјасни во рок од 
30 дена. 
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Во случај ако другиот учесник не го прифати или 
не се изјасни по предлогот во рок од став 2 на овој 
член, учесникот - предлагачот може да започне постап-
ка за усогласување. 

Член 130 
Постапката за усогласување започнува на барање 

на еден од учесниците на колективниот договор и тре-
ба да заврши во рок од 60 дена од поднесувањето на 
барањето. 

Во рок од 10 дена од поднесувањето на барањето за 
усогласување се формира Комисија за усогласување. 

Секој од учесниците именува по три члена во коми-
сијата за усогласување. 

Членовите на комисијата од својот состав  договор-
но избираат претседател. 

Секое усогласување што учесниците ќе го постиг-
нат мора да биде во писмена форма. 

Со усогласените ставови учесниците задолжително 
пристапуваат кон изменување и дополнување на коле-
ктивниот договор. 

 
Следење на примената на 
колективниот договор 

 
Член  131 

За следење на примената на овој колективен дого-
вор учесниците формираат Комисија. 

Секој од учесниците на овој колективен договор 
именува по 3 члена во комисијата од став 1 на овој 
член, во рок од 30 дена од склучувањето на овој коле-
ктивен договор. 

 
Толкување на колективниот договор 

 
Член 132 

Комисијата од член 131 на овој колективен договор 
дава толкување на одредбите на овој колективен договор. 

 
Член 133 

Под поимот Колективно договарање се подразбира 
и секоја колективна спогодба или договор склучен по-
меѓу синдикатот и работодавачот кој се однесува на ус-
ловите за работа, уредување на односите помеѓу рабо-
тодавачот и работниците за права од работен однос и 
истиот претставува дел од колективен договор на ниво 
на гранка или работодавач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVI.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член  134 
За решавање на споровите меѓу потписниците на овој 

Колективен договор што не можат да се решат со меѓу-
себно договарање, се формира комисија за усогласување. 

Секој од учесниците именува по два члена во коми-
сијата за усогласување. 

 
Член 135 

Трошоците за подготвување и следење на примена-
та на овој Колективен договор, потписниците ги сносат 
подеднакво. 

 
Член 136 

Овој колективен договор се склучува за време од 
две години. 

Важењето на овој Колективен договор се продолжу-
ва доколку страните склучат спогодба најдоцна 30 дена 
пред истекот на важењето на Колективниот договор. 

 
Член  137 

Овој колективен договор и неговите изменувања и 
дополнувања, како и откажувањето или пристапувањето 
пред нивното објавување се доставуваат на регистрација 
до министерството надлежно за работите од областа на 
трудот, а  се објавуваат во „Службен весник на РМ”. 

Колективните договори на ниво на работодавач се 
регистрираат кај Синдикатот на работниците од агро-
индустрискиот комплекс на Република Македонија 
„Агро-Синдикат“ и Здружението за земјоделство и 
преханбена индустрија  на Организацијата на работо-
давачите на Македонија. 

 
Член  138 

Овој колективен договор стапува во сила со денот 
на склучувањето, а ќе се применува од денот на него-
вото објавување во „Службен весник на РМ”. 

 
Организација на 

работодавачите  здруже-
ние за земјоделство и       

прехранбена индустрија 

Синдикат на работниците 
од Агроиндустрискиот 

комплекс на Р. Македонија 
„Агро-синдикат“ 

Претседател,   Претседател, 
Зоран Даневски, с.р.     Живко Даневски, с.р. 
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