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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

129. 
Врз основа на член 9 став 4 од Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 

115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14 

и 130/14), Собранието на Република Македонија, на 

седницата одржана на 16 јануари 2015 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ "СВ. КЛИМЕНТ  ОХРИДСКИ"  

- БИТОЛА 

 

1. Собранието на Република Македонија дава сог-

ласност на Статутарната одлука за изменување на Ста-

тутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Би-

тола. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија.“ 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

    

Бр. 08-293/1 Претседател 

16 јануари 2015 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

_________ 

130. 

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија, Собранието на Република 

Македонија на седницата одржана на 16 јануари 2015 

година, даде 

 

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ  

НА ЧЛЕНОТ 16 СТАВ (3) ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРИ-

ДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  БРОЈ 142/2008, 64/2009, 

156/2009, 166/10, 53/11, 185/11, 44/12, 15/13, 170/13,  

97/14, 113/14, 180/14 И 188/14) 

 

Членот 16 од Законот за придонеси од задолжител-

но социјално осигурување („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 142/2008, 64/2009, 156/2009, 

166/10, 53/11,185/11, 44/12, 15/13, 170/13, 97/14, 113/14, 

180/14 и 188/14) гласи: 

„(1) Највисока месечна основица за пресметување и 

уплата на придонесите е износот од шест просечни 

плати.  

(2) При пресметка на највисоката месечна основица 

за тековната година се зема предвид просечната плата 

по работник во Република Македонија објавена во ја-

нуари во тековната година според податоците на 

Државниот завод за статистика. 

 (3) Највисоката месечна основица ги вклучува сите 

примања на обврзникот за плаќање на придонеси од 

работен однос остварени во тековниот месец и прима-

ња по основ на договор за дело и/или авторски договор 

или друг договор со кој е определен надоместок за из-

вршената работа.  

(4) На износот повисок од највисоката  месечна  ос-

новица не се пресметуваат и уплатуваат придонеси.  

(5) Највисока месечна основица за пресметување и 

уплата на придонеси за тековната година за лице ко-

рисник на паричен надоместок за време на привремена 

невработеност изнесува 80% од просечната плата по 

работник во Република Македонија објавена во јануари 

во тековната година според податоците на Државниот 

завод за статистика.“  

Одредбата од ставот (3) на членот 16 треба да се 

толкува така што највисоката месечна основица од 

шест просечни плати за пресметување и уплата на при-

донесите, се однесува одделно за примањата на обврз-

никот за плаќање на придонеси од работен однос ос-

тварени во тековниот месец и одделно за примањата од 

извршување физичка и/или интелектуална работа врз 

основа на договор за дело и/или авторски договор или 

друг договор со кој е определен надоместок за изврше-

ната работа.  

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-289/1 Претседател 

16 јануари 2015 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

_________ 

131. 

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија, Собранието на Република 

Македонија на седницата одржана на 16 јануари 2015 

година, даде 
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АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ  

НA ЧЛЕНОТ 7 СТАВ (1) ТОЧКА 13) И СТАВ  (4), 

ЧЛЕНОТ 10 СТАВ (1) ТОЧКА 16) И СТАВ (2) И  

НА ЧЛЕНОТ 14 СТАВ (1) ТОЧКА 15) ОД ЗАКО-

НОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СО-

ЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ („СЛУЖБЕН ВЕС-

НИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БРОЈ 

142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11, 185/11, 44/12,  

15/13, 170/13, 97/14, 113/14, 180/14 И 188/14) 

 

Одредбата од членот 7 став (1) точка 13) од Законот за 

придонеси од задолжително социјално осигурување 

(„Службен весник на Република Македонија" број 

142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11,185/11, 44/12, 

15/13, 170/13, 97/14, 113/14, 180/14 и 188/14) гласи: 

„(1)  Обврзник  за  плаќање  на  придонес за задол-

жително пензиско  и  инвалидско осигурување е:  

„13) лица кои остваруваат приходи од извршување 

физичка и/или интелектуална работа, врз основа на до-

говор за дело и/или авторски договор или друг договор 

со кој е определен надоместок за извршената работа 

кој во нето износ е повисок од износот на минималната 

плата утврдена со закон, освен корисници на пензија 

според прописите на пензиското и инвалидското осигу-

рување.“  

Одредбата на членот 7 став (1) точка 13) треба да се 

толкува така што под обврзници  за плаќање на придо-

нес за задолжително пензиско и инвалидско осигурува-

ње се сметаат лицата кои остваруваат приходи од из-

вршување физичка и/или интелектуална работа, врз ос-

нова на договор за дело и/или авторски договор или друг 

договор во било која форма со кој е определен надомес-

ток за извршената работа кој во нето износ е повисок од 

износот на минималната плата утврдена со закон, освен 

корисници на пензија според прописите на пензиското и 

инвалидското осигурување. Обврзници за  плаќање при-

донес за задолжително пензиско и инвалидско осигуру-

вање се сметаат и лицата кои остваруваат надоместоци 

односно примања остварени по други основи, а кои про-

излегуваат од извршување на одредена работа, како што 

се примања на членови на органи на управување и над-

зор во трговски друштва, органи на управување и надзор 

на државни и јавни институции и установи (агенции, ди-

рекции, фондови, регулаторни тела, јавни претпријатија, 

институти, заводи и сл.), примања кои произлегуваат од 

извршување на функција од страна на именувани или 

избрани лица, како и примања од членување во други 

органи, совети, комисии, комитети, тела и слично кој во 

нето износ е повисок од износот на минималната плата 

утврдена со закон. 

Одредбата од членот 7 став (4) од Законот за придо-

неси од задолжително социјално осигурување („Служ-

бен весник на Република Македонија" број 142/2008, 

64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11,185/11, 44/12, 15/13, 

170/13, 97/14, 113/14, 180/14 и 188/14) гласи: 

„(4) Ако лицата од ставот (1), точка 13) од овој член 

остваруваат приходи од повеќе договори ќе станат об-

врзници за плаќање на придонес за задолжително пен-

зиско и инвалидско осигурување кога збирниот нето 

износ на приходите по тие договори ќе го надмине из-

носот на минималната плата утврдена со закон.“  

Одредбата од ставот (4) на членот 7  треба да се 

толкува така што лицата од ставот (1) точка 13) ќе ста-

нат обврзници за плаќање придонес за задолжително 

пензиско и инвалидско осигурување кога збирниот не-

то износ на приходите од извршување физичка и/или 

интелектуална работа, врз основа на договор за дело 

и/или авторски договор или друг договор во било која 

форма и приходите од надоместоците односно прима-

њата остварени по други основи, а кои произлегуваат 

од извршување на одредена работа, како што се прима-

ња на членови на органи на управување и надзор во тр-

говски друштва, органи на управување и надзор на 

државни и јавни институции и установи (агенции, ди-

рекции, фондови, регулаторни тела, јавни претприја-

тија, институти, заводи и сл.), примања кои произлегу-

ваат од извршување на функција од страна на именува-

ни или избрани лица, како и примања од членување во 

други органи, совети, комисии, комитети, тела и 

слично, ќе го надмине износот на минималната плата 

утврдена со закон. 

Одредбата од членот 10 став (1) точка 16) од Законот 

за придонеси од задолжително социјално осигурување 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11,185/11, 44/12, 

15/13, 170/13, 97/14, 113/14, 180/14 и 188/14) гласи: 

„(1) Обврзник за плаќање на придонес за задолжи-

телно здравствено осигурување е:  

„16) лица кои остваруваат приходи од извршување 

физичка и/или интелектуална работа, врз основа на до-

говор за дело и/или авторски договор или друг договор 

со кој е определен надоместок за извршената работа 

кој во нето износ е повисок од износот на минималната 

плата утврдена со закон, освен корисници на пензија 

според прописите на пензиското и инвалидското осигу-

рување.“  
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Одредбата од членот 10 став (1) точка 16) треба да 

се толкува така што под обврзници за плаќање придо-

нес за задолжително здравствено осигурување се сме-

таат лицата кои остваруваат приходи од извршување 

физичка и/или интелектуална работа, врз основа на до-

говор за дело и/или авторски договор или друг договор 

во било која форма со кој е определен надоместок за 

извршената работа кој во нето износ е повисок од изно-

сот на минималната плата утврдена со закон, освен ко-

рисници на пензија според прописите на пензиското и 

инвалидското осигурување. Обврзници за  плаќање 

придонес за задолжително здравствено осигурување се 

сметаат и лицата кои остваруваат надоместоци односно 

примања остварени по други основи, а кои произлегу-

ваат од извршување на одредена работа, како што се 

примања на членови на органи на управување и надзор 

во трговски друштва, органи на управување и надзор 

на државни и јавни институции и установи (агенции, 

дирекции, фондови, регулаторни тела, јавни претприја-

тија, институти, заводи и сл.), примања кои произлегу-

ваат од извршување на функција од страна на именува-

ни или избрани лица, како и примања од членување во 

други органи, совети, комисии, комитети, тела и слич-

но кој во нето износ е повисок од износот на минимал-

ната плата утврдена со закон. 

  Одредбата од членот 10 став (2) од Законот за придо-

неси од задолжително социјално осигурување („Службен 

весник на Република Македонија" број 142/2008, 64/2009, 

156/2009, 166/10, 53/11,185/11, 44/12, 15/13, 170/13, 97/14, 

113/14, 180/14 и 188/14) гласи: 

„(2) Ако лицата од ставот (1) точка 16) од овој член 

остваруваат приходи од повеќе договори ќе станат об-

врзници за плаќање на придонес за задолжително 

здравствено осигурување кога збирниот нето износ на 

приходите по тие договори ќе го надмине износот на 

минималната плата утврдена со закон.“  

Одредбата од ставот (2) на членот 10  треба да се 

толкува така што лицата од ставот (1) точка 16) ќе ста-

нат обврзници за плаќање придонес за задолжително 

здравствено осигурување кога збирниот нето износ на 

приходите од извршување физичка и/или интелектуална 

работа, врз основа на договор за дело и/или авторски до-

говор или друг договор во било која форма и приходите 

од надоместоците односно примањата остварени по дру-

ги основи, а кои произлегуваат од извршување на одре-

дена работа, како што се примања на членови на органи 

на управување и надзор во трговски друштва, органи на 

управување и надзор на државни и јавни институции и 

установи (агенции, дирекции, фондови, регулаторни 

тела, јавни претпријатија, институти, заводи и сл.), при-

мања кои произлегуваат од извршување на функција од 

страна на именувани или избрани лица, како и примања 

од членување во други органи, совети, комисии, коми-

тети, тела и слично, ќе го надмине износот на минимал-

ната плата утврдена со закон. 

Одредбата од членот 14 став (1) точка 15) од Законот 

за придонеси од задолжително социјално осигурување 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11,185/11, 44/12, 

15/13, 170/13, 97/14, 113/14, 180/14 и 188/14) гласи: 

„(1) Основица за пресметка и плаќање на придонеси е:  

„15) бруто надоместок утврден во договор за дело, 

авторски договор или друг договор со кој е определен 

надоместок за извршена работа за лице кое остварува 

приходи од извршување физичка и/или интелектуална 

работа.“  

Одредбата од членот 14 став (1) точка 15) треба да се 

толкува така што како основица за пресметка и плаќање 

придонеси се смета бруто надоместокот утврден во дого-

вор за дело, авторски договор или друг договор во било 

која форма со кој е определен надоместок за извршена ра-

бота за лице кое остварува приходи од извршување фи-

зичка и/или интелектуална работа. Основица за пресметка 

и плаќање придонеси се смета и бруто надоместокот ос-

тварен по други основи, а кои произлегуваат од извршу-

вање на одредена работа, како што се примања на члено-

ви на органи на управување и надзор во трговски друш-

тва, органи на управување и надзор на државни и јавни 

институции и установи  (агенции, дирекции, фондови, ре-

гулаторни тела, јавни претпријатија, институти, заводи и 

сл.), примања кои произлегуваат од извршување на фун-

кција од страна на именувани или избрани лица, како и 

примања од членување во други органи, совети, комисии, 

комитети, тела и слично. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

133. 
Врз основа на член 206 став (1) алинеја 3 од Зако-

нот за внатрешни работи („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 42/14 и 116/14), министерот за 
внатрешни работи, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СЕЛЕК-

ЦИЈА И ИЗБОР НА КАНДИДАТ ЗА ПОЛИЦАЕЦ 

И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА  

ИЗБОР НА КАНДИДАТ ЗА  ПОЛИЦАЕЦ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на спро-

ведување на селекција и избор на кандидат за полицаец 

и начинот на работа на комисијата за избор на канди-
дат за полицаец.  

 
Член 2 

(1) Селекцијата за избор на кандидат за полицаец се 

врши врз основа на јавен оглас, распишан од страна на 

Министерството за внатрешни работи (во натамошни-

от текст: Министерството) преку организациската еди-

ница надлежна за управување со човечки ресурси за 

потребите на Министерството. 

(2) Јавниот оглас од став (1) на овој член содржи: 

- правен основ за негово објавување; 

- назив на органот за чии потреби се објавува; 

- назив на работното место што се огласува; 

- број на слободни работни места (извршители) за 

кои се распишува огласот; 

- општи и посебни услови за работното место; 

- наведување на потребните документи за исполне-
тоста на пропишаните услови за работното место, во 
оригинал или копија заверена на нотар, во хартиена 
или скенирана форма; 

- адреса и место за пријавување; 

- рок за пријавување и напомена дека ненавремена-

та и непотполна документација нема да се разгледува; 

- напомена дека пријавата во хартиена форма и до-

кументите што се приложуваат кон истата се поднесу-

ваат секој работен ден во определениот рок, во текот 

на работното време; 

- напомена дека при поднесување на пријавата се 

потпишува изјава за доброволно пристапување кон се-

лекција за избор на кандидат за полицаец со немож-

ност за барање на оштета од Министерството во случај 

на повреда за време на спроведување на селекцијата; 

- напомена дека селекцијата ја спроведува Комисија 

за избор на кандидат за полицаец (во натамошниот 

текст: Комисијата) формирана од страна на министерот 

за внатрешни работи, која го определува редоследот на 

фазите на селекција; 
- наведување на фазите на селекција: администра-

тивна селекција (утврдување на навременост и потпол-
ност на поднесената документација, како и исполне-
тост на пропишаните услови); проверка на моторички 
способности (критериуми за нивна проверка), психо-

лошки тест, писмено тестирање (општообразовен тест 
и есеј), интервју (поединечен разговор со пријавените 
лица), безбедносна проверка (утврдување на безбедно-

сен ризик) и здравствени прегледи (проверка на здрав-
ствените и психофизичките способности на пријавени-
те лица); 

- напомена дека од страна на Министерството се 
врши безбедносна проверка на лице пред засновање на 
работен однос во Министерството заради утврдување 
на безбедносен ризик; 

- напомена дека здравствените прегледи за провер-
ка на психофизичката и општата здравствена способ-
ност на кандидатот се вршат од страна на Здравствена-
та комисија формирана од страна на министерот за 
внатрешни работи; 

- напомена дека по спроведената селекција, избра-
ните кандидати за полицаец склучуваат договор за ос-

новна обука за полицаец; 
- напомена дека на основна обука за полицаец се 

упатуваат за 10% поголем број од бројот на слободни 
работни места за кои е распишан овој оглас и 

- напомена дека договор за вработување за огласе-
ното работно место полицаец се склучува со кандидат 
за полицаец кој ја завршил основната обука за полица-
ец и кој врз основа на постигнатите резултати соодвет-

но е внесен во ранг - листата. 
 

Член 3 
Кандидатите за засновање на работен однос во Ми-

нистерството, по објавениот оглас од членот 2 став (1) 
од овој правилник, пополнуваат пријава во хартиена 
или електронска форма, кон која ги приложуваат пот-

ребните документи согласно закон. 
 

Член 4 
Врз основа на поднесените пријави од страна на 

Комисијата се спроведува селекција и избор на канди-
дат за полицаец.  

 

Член 5 
При спроведувањето на селекцијата, администра-

тивно-стручната поддршка се врши од страна на орга-
низациската единица надлежна за управување со чо-
вечки ресурси во Бирото за јавна безбедност, како и од 
страна на секторите за внатрешни работи, а по потреба 
се вклучуваат и стручни лица од Министерството или 

од други институции (во натамошниот текст: стручни-
те лица). 

 
Член 6 

Од страна на Комисијата се вршат следниве актив-
ности: 

- спроведување на селекција; 
- координирање на работата на стручните лица со 

давање конкретни насоки за нивно постапување; 
- определување на местото и времето за спроведу-

вање на секоја фаза на селекцијата; 
- по потреба, утврдување на начинот на известува-

ње на пријавените лица за местото и времето за спрове-
дување на секоја фаза на селекцијата; 

- утврдување на ранг - листа на кандидати за поли-

цаец; 
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- изготвување на записник за спроведената селек-
ција; 

- одговарање по доставени поднесоци од пријавени-
те лица во врска со селекцијата и 

- вршење други работи кои претходно не можат да 

се предвидат, а произлегуваат од процесот на селекција 

на кандидат за полицаец. 

 

Член 7 

При спроведување на селекцијата на пријавените 

лица им се овозможува под еднакви услови да ги де-

монстрираат своите способности, независно од полот, 

расата, бојата на кожата, националното и социјалното 

потекло, верското уверување, имотната и општествена-

та положба. 

 

Член 8 

Во случај кога во текот на селекцијата, лицето кое 

поднело пријава во хартиена форма и приложило доку-

менти кон истата, доброволно се откаже од нејзино на-

тамошно спроведување, од страна на Комисијата му се 

враќаат приложените документи, по претходно подне-

сено писмено барање.  

 

Член 9 

Личните податоци на пријавените лица при спрове-

дување на селекцијата се обработуваат согласно пропи-

сите за заштита на личните податоци. 

 

Член 10 

(1) Селекцијата се спроведува во следниве фази: 

- административна селекција на поднесената доку-

ментација (во натамошниот текст: административната 

селекција); 

- проверка на моторички способности; 

- психолошки тест; 

- писмено тестирање; 

- интервју; 

- безбедносна проверка и 

- здравствени прегледи. 

(2) Од страна на Комисијата, по потреба, може да се 

менува редоследот на фазите од ставот (1) на овој член. 

 

Член 11 

(1) При спроведувањето на секоја фаза на селекци-

јата, освен за фазите административна селекција, без-

бедносна проверка и здравствени прегледи, се врши 

бодирање на постигнатите резултати за секое пријаве-

но лице. 

(2) Бодирањето од став (1) на овој член се врши на 

следниов начин: 

- резултати од фазата проверка на моторички спо-

собности – 40 бодови; 

- резултати од фазата психолошки тест – 40 бодови; 

- резултати од фазата писмено тестирање – 40 бодо-

ви (резултатите од фазата писмено тестирање се доби-

ваат на начин што збирот на бодовите од општообра-

зовниот тест - 40 бодови и изработката на есеј - 40 бо-

дови се дели на два) и 

- резултати  од фазата интервју – 20 бодови. 

(3) За продолжување на селекцијата, односно вклу-

чување во следната фаза на селекцијата, пријавените 

лица треба да освојат најмалку 51% од бодовите за се-

која фаза поединечно од став (2) на овој член, при што 

на писменото тестирање треба да освојат најмалку 51% 

за секој од деловите од фазата.  

 

Член 12 

По завршување на секоја фаза на селекцијата врз 

основа на постигнатите резултати на лицата, од страна 

на Комисијата се изготвува листа со која се утврдува 

кои од лицата ја продолжуваат селекцијата, односно 

кои од лицата ќе бидат вклучени во следната фаза од 

селекцијата. 

 

Член 13 

Известувањето на пријавените лица за местото и 

времето на спроведување на секоја од фазите на селек-

цијата се врши преку надлежната организациска еди-

ница во Министерството според живеалиштето на при-

јавеното лице или на начин утврден од страна на Коми-

сијата. 

 

Член 14 

При спроведување на првата фаза на селекцијата - 

административна селекција, се врши утврдување на 

навременоста и потполноста на поднесената докумен-

тација, како и исполнетоста на пропишаните услови 

наведени во огласот. 

  

Член 15 

(1) Проверката на моторичките способности на при-

јавените лица се врши според критериумите објавени 

во јавниот оглас. 

(2) Проверката од ставот (1) на овој член се врши 

на местото определено од Комисијата, од страна на 

стручните лица по претходно утврден распоред од 

страна на Комисијата. 

(3) Стручните лица кои вршат проверка на мото-

ричките способности водат табеларен преглед на по-

стигнатите резултати за секое пријавено лице поеди-

нечно. Во табеларниот преглед покрај основните пода-

тоци за лицето,  се впишуваат и освоените бодови од 

проверката. 

(4) Стручните лица ги запознаваат лицата кои ги из-

ведуваат вежбите за правилниот начин на изведување 

на вежбите и вршат демонстрација за истото. 

(5) Проверката од ставот (1) на овој член се врши во 

присуство на лекар од Министерството. 

 

Член 16 

(1) Психолошкиот тест опфаќа проверка на инте-

лектуалните и емоционалните способности на пријаве-

ното лице. 

(2) Видот и формата на психолошкиот тест се одре-

дува од страна на Комисијата во консултација со 

стручно лице-психолог. 

(3) Психолошкиот тест се спроведува од страна на 

стручни лица-психолози, вклучени од страна на Коми-

сијата. 
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Член 17 
(1) Писменото тестирање опфаќа два дела: општо-

образовен тест и изработка на есеј. 

(2) Редоследот на полагање на деловите од писме-

ниот тест, како и местото и времето на полагање се оп-

ределува од страна на Комисијата. 

(3) Од страна на Комисијата се одредува и времет-

раењето на тестирањето, за секој дел од писменото тес-

тирање. 

(4) Пријавеното лице кое нема да положи еден дел 

од писменото тестирање, не продолжува во наредната 

фаза на селекција.  

 

Член 18 

(1) Општо-образовниот тест го утврдува општото 

знаење на пријавеното лице и е составен од прашања 

со повеќекратен избор. 

(2) Општо-образовниот тест се одредува од страна 

на Комисијата во консултација со стручните лица. 

(3) Секое прашање во општо-образовниот тест е 

составено од: 

- премиса (која го поставува прашањето и е јасна и 

недвосмислено формулирана) и 

- три алтернативи (одговори од кои еден е точен, а 

останатите два се дистрактори и истите се наредени по 

нумерички или азбучен редослед). 

 

Член 19 

(1) Есејот претставува пишана форма во проза пре-

ку кој што креативно се изложуваат идеи и мислења во 

врска со определена тема.  

(2) Темата за есејот се определува од страна на Ко-

мисијата. 

(3) Оценувањето на есејот се врши од страна на Ко-

мисијата или стручните лица, при што треба да се има-

ат во предвид јазикот, композицијата и содржината на 

есејот. 

 

Член 20 

(1) Пред да се започне со психолошкиот тест и со 

писменото тестирање, на лицата им се даваат јасни 

упатства за начинот на пополнување и вреднување на 

тестот. 

(2) Психолошкиот тест и писменото тестирање се 

врши на посебно изготвени тестови со заштита за ано-

нимност при нивното бодирање. 

(3) По извршеното анонимно бодирање од став (2) 

на овој член, од страна на Комисијата се утврдуваат 

постигнатите резултати, односно бодовите за секое ли-

це поединечно. 

 

Член 21 

Интервјуто се спроведува од страна на членовите 

на Комисијата или стручните лица. 

  

Член 22 

Интервјуто претставува поединечен устен разговор 

со пријавеното лице, преку кое се оценува општиот 

впечаток, комуникациските способности, мотивира-

ност да извршува полициски работи, лични квалитети 

и слично.  

Член 23 
(1) Во зависност од потребниот број на кандидати 

за полицаец кои се упатуваат на основна обука, докол-
ку двe или повеќе лица, врз основа на добиениот збир 
на бодови од поединечните фази имаат еднаков број на 
бодови, од страна на Комисијата се повикуваат на до-
полнително интервју. 

(2) Комисијата по потреба може да ги промени или 
да додаде нови критериуми според кои ќе се оценува и 
бодува дополнителното интервју. 

 
Член 24 

(1) Во текот на селекцијата од страна на Министер-
ството се врши безбедносна проверка на пријавените 
лица заради утврдување на безбедносен ризик согласно 
закон. 

(2) Безбедносната проверка на пријавените лица се 
врши врз основа на писмена изјава од пријавеното лице 
со која се дава согласност за вршење на безбедносна 
проверка.  

 
Член 25 

(1) Здравствените прегледи се вршат од страна на 
Здравствена комисија формирана од министерот за 
внатрешни работи согласно прописите за здравствени-
те и психофозичките способности што треба да ги ис-
полнува лицето кое заснова работен однос во Полици-
јата, начинот на нивно утврдување и начинот на кон-
трола на здравствената и психофизичката способност 
на полициските службеници. 

(2) На здравствени прегледи од став (1) на овој 
член, Комисијата упатува за 10% поголем број на лица 
сметано од бројот на извршители утврдени во јавниот 
оглас. 

(3) Во случај кога упатеното лице на здравствените 
прегледи нема да ги постигне потребните резултати, од 
страна на Комисијата дополнително се вклучува след-
ното лице од последно изготвената листа од член 12 од 
овој правилник. 

(4) Комисискиот наод издаден од Здравствената ко-
мисија од ставот (1) на овој член се доставува до Коми-
сијата. 

 
Член 26 

По секоја спроведена фаза на селекцијата, резулта-
тите од претходно поминатите фази се приложуваат 
кон пријавата. 

 
Член 27 

Врз основа на добиениот збир на бодови од поеди-
нечните фази на селекцијата, од страна на Комисијата 
се изготвува конечна ранг - листа.  

 
Член 28 

(1) По спроведување на селекцијата, од страна на 
Комисијата се врши избор на кандидати за полицаец, 
притоа водејќи сметка за соодветната и правична заста-
пеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, со 
почитување на критериумите на стручност и компетен-
тност, како и принципот на еднаквост на половите и за 
тоа се составува записник.  

(2) Записникот од став (1) на овој член и ранг - лис-
тата од член 27 од овој правилник од страна на Коми-
сијата се доставуваат до министерот за внатрешни ра-
боти. 
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Член 29 
(1) Лицата кои се избрани се известуваат за времето 

и местото за потпишување на договор за основна обука 
на кандидат за полицаец. 

(2) Лицата кои се избрани врз основа на доставена 
електронска пријава и документи во скенирана форма 
се известуваат за да ги достават потребните документи 

за исполнување на пропишаните услови во оригинал 
или копија заверена на нотар во хартиена форма. 

(3) Лицата кои не се избрани писмено се известу-
ваат. На лицата кои пополниле пријава во хартиена 
форма им се враќаат сите документи што ги доставиле 
како доказ за исполнување на пропишаните услови.  

 

Член 30 
Со денот на отпочнувањето на примената на овој 

правилник престанува да важи Правилникот за начи-
нот на вршење на селекција и избор на кандидат за по-
лицаец и начинот на работа на комисијата за избор на 
кандидат за полицаец („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 149/14). 

 
Член 31 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на 
отпочнување на примената на Законот за внатрешни 
работи („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 42/14 и 116/14). 
 
Бр. 13.1-1736/1 Министер 

13 јануари  2015 година за внатрешни работи, 
Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

134. 
Врз основа на член 137 став (10) од Законот за 

енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), 
министерот за економија, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 

ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА УСПЕШНО ЗАВ-

РШЕНА ОБУКА ЗА ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛО-

РИ И УВЕРЕНИЕ ЗА УСПЕШНО ЗАВРШЕНА 

ОБУКА ЗА УСОВРШУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ  

КОНТРОЛОРИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на издавање на уверение за успешно 
завршена обука за енергетски контролори и уверение 
за успешно завршена обука за усовршување на енер-
гетски контролори. 

 
Член 2 

(1) Уверението за успешно завршена обука за енер-
гетски контролори се издава на хартија во бела боја со 
А4 формат. 

(2) Уверението од ставот (1) на овој член ги содржи 
следните податоци: 

- назив и седиште на правното лице кое ја спровело 
обуката; 

- назив: „Уверение за успешно завршена обука за 

енергетски контролори”; 

- име, презиме, адреса на живеење, место и датум 

на раѓање на лицето кое успешно ја завршило обуката; 

- датум и место на одржување на обуката; 

- име и презиме на лицата кои ја спровеле обуката; 

- број, датум и место на издавање на уверението; 

- потпис на одговорно лице во правното лице и 

- место за печат. 

(3) Формата и содржината на уверението од став (1) 

на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел 

на овој правилник. 

 

Член 3 

Правното лице кое ја спровело обуката за енергет-

ски контролори уверението од член 2 став (1) на овој 

правилник му го издава на лицето кое успешно ја зав-

ршило обуката за енергетски контролори во рок од пет 

дена од денот на завршувањето на обуката. 

 

Член 4 

(1) Уверението за успешно завршена обука за усов-

ршување на енергетски контролори се издава на харти-

ја во бела боја со А4 формат. 

(2) Уверението од ставот (1) на овој член ги содржи 

следните податоци: 

- назив и седиште на правното лице кое ја спровело 

обуката; 

- назив: “Уверение за успешно завршена обука за 

енергетски контролори”; 

- име, презиме, адреса на живеење, датум и место 

на раѓање на лицето кое успешно ја завршило обуката; 

- датум и место на одржување на обуката; 

- име и презиме на лицата кои ја спровеле обуката; 

- број, датум и место на издавање на уверението; 

- потпис на одговорно лице во правното лице и 

- место за печат. 

(3) Формата и содржината на уверението од став (1) 

на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел 

на овој правилник. 

 

Член 5 

Правното лице кое ја спровело обуката за усовршу-

вање за енергетски контролори уверението од член 4 

став (1) на овој правилник му го издава на лицето кое 

успешно ја завршило обуката за усовршување на енер-

гетски контролори во рок од пет дена од денот на зав-

ршувањето на обуката. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 
Бр. 12-456/1  

14 јануари 2015 година Министер за економија, 
Скопје Беким Незири, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И  

ВЕТЕРИНАРСТВО 

135. 
Врз основа на член 76 став (6) од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот 

на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА РЕГИСТРА-

ЦИЈА НА ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВР-

ШАТ УВОЗ И/ИЛИ ПОВТОРЕН ИЗВОЗ И ФОР-

МАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА 

НА УВОЗ И/ИЛИ ПОВТОРЕН ИЗВОЗ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и поста-

пката за регистрација на физички и правни лица кои 

вршат увоз и/или повторен извоз и формата и содржи-

ната на евиденцијата на увоз и/или повторен извоз. 

 

Член 2 

(1) Физичките и правните лица кои вршат увоз 

и/или повторен извоз заради отпочнување на активнос-

тите со увоз и/или повторен извоз поднесуваат барање 

за нивна регистрација до Агенцијата за храна и ветери-

нарство. 

(2) При поднесување на барањето за регистрација 

од став (1) на овој член, физичките и правните лица 

кои вршат увоз и/или повторен извоз треба да ги при-

ложат следните документи: 

- потврда за регистрирана дејност од надлежен ор-

ган со предмет на дејност; 

- одобрение или извод од Регистар од Агенцијата за 

храна и ветеринарство,  или договор за соработка со 

носител на таков документ за регистрација или одобру-

вање на објектот во однос на производството, прера-

ботката и/или складирањето на производите заверен од 

нотар; 

- опис на објектот со шема на сите работни просто-

рии со технички опис на опремата; 

- опис на  постапката на работење со сите помошни 

фази; 

- проценети дневни, годишни и максимални капа-

цитети за производство, преработка и складирање; 

- опис на процедурата за одржување на хигиената и 

контрола на штетници, и 

- опис на процедурата на системот на внатрешна 

контрола. 

(3) Формата и содржината на барањето за регистра-

ција од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 1 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

(1) За секоја промена на условите во поглед на ак-

тивностите, просториите или престанок на работа на 

објектите и операторите со храна од животинско по-

текло, храна за животни и нус производи од животин-

ско потекло и нивните деривати, физичките и правните 

лица кои вршат увоз и/или повторен извоз на храна 

треба да поднесат пријава до Агенцијата за храна и ве-

теринарство. 

(2) Формата и содржината на пријавата од став (1) 
на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 4 

(1) Физичкото и правното лице кое врши увоз и/или 
повторен извоз се брише од Регистарот во следните 
случаи: 

1) на барање на сопственикот, односно корисникот 
на објектот; 

2) поради престанок на вршење на дејност за време 
подолго од шест месеци, и 

3) поради престанок на исполнување на пропиша-
ните услови. 

(2) Во случаите од став (1) точки 2) и 3) од овој 
член, бришењето од Регистарот се врши врз основа на 
предлог на официјалниот ветеринар во прилог на што 
се поднесува и записникот од официјалниот ветеринар 
во кој е утврдена фактичката состојба на објектот. 
 

Член 5 
(1) Физичките и правните лица кои вршат увоз 

и/или повторен извоз водат евиденција за пратките на-
ведувајќи ги податоците утврдени во член 76 став (2) 
од Законот за ветеринарно здравство. 

(2) Евиденцијата од став (1) на овој член се води во 
форма на книга во А4 формат на евиденциски листови 
кои се нумерирани и меѓусебно поврзани. 

(3) Евиденциските листови од ставот (2) од овој 
член ги содржат следните податоци: 

- име и презиме на физичко лице, односно назив на 
правно лице; 

- ЕМБГ на физичкото лице; 
- ЕДБ на правното лице; 
- адреса на објектот; 
- местото на потекло, податоците за предходниот 

сопственик и датумот на испраќање; 
- местото на испорака, податоци за купувачот и да-

тумот на испорака; 
- видот, категоријата и количината на производи, и 
- податоците за ветеринарно – здравствениот серти-

фикат или комерцијалниот документ за пратката. 
 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот и поста-
пката на регистрација на правни лица кои вршат увоз 
и/или повторен извоз и формата и содржината на еви-
денцијата за увоз и/или повторен извоз („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 67/08 и 117/08).  

 
Член 7 

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

 

Бр. 02-9128/2 
Агенција за храна и 

ветеринарство 
14 јануари 2015 година Директор, 

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 

136. 

Врз основа на член 215 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Управни-

от одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ  ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за одржување на катастарот на 

недвижностите  („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 151/2013), по членот 22 се додава нов нас-

лов и нов член 22-а, кои гласат: 

 

„Запишување на недвижности за кои постоеле фик-

тивни евиденции во катастарот на земјиште 

 

Член 22-а 

(1) По пријава на странка, кон која се доставува ге-

одетски елаборат и изјава за согласност за прифаќање 

на фактичката состојба утврдена при премерот, која из-

јава е дадена од носителите на правата на недвижнос-

тите кои биле евидентирани како резултат на фиктив-

ните евиденции во катастарот на земјиште, заверена кај 

нотар, во катастарот на недвижностите може да се из-

врши споредување на податоците и запишување на 

правата на недвижностите предмет на пријавата во ре-

ални делови. 

(2) Споредувањето на податоците и запишува-

њето на правата од ставот  (1) на овој член се врши 

согласно со одредбите од членот 22 на овој правил-

ник.“ 

 

Член 2 

По членот 29 се додава нов наслов и нов член 29-а, 

кои гласат: 

 

„Запишување на промени во катастарот на недвиж-

ности како резултат на фиктивните евиденции 

 

Член 29-а 

По пријава на странка, кон која се доставува геодет-

ски елаборат и изјава за согласност за прифаќање на 

фактичката состојба утврдена при премерот, која изјава 

е дадена од носителите на правата на недвижностите 

запишани во катастарот на недвижности во идеални де-

лови како резултат на фиктивните евиденции во катас-

тарот на земјиште, заверена кај нотар, може да се из-

врши споредување на податоците и промена во катас-

тарот на недвижности со запишување на право на нед-

вижноста во реални делови. 

(2) Споредувањето на податоците и запишување-

то на промената од ставот (1) на овој член се врши 

согласно со одредбите од членот 29 од овој правил-

ник.“ 

 

Член 3 

Во членот 36 став (1)  по зборот „концесија,“ се до-

даваат зборовите: „договори за доживотна издршка, 

договори за дар во случај на смрт,“. 

 

Член 4 

Во членот 38 став (2) алинеја  1, по запирката на 

крајот од алинејата се додаваат зборовите: „грешка при 

дешифрацијата на недвижностите, грешка при исцрту-

вање на граничната линија на катастарската парцела, 

како и грешка при исцртување и пресметување на по-

датоците за инфраструктурните објекти,“. 

Во алинејата 2 точката на крајот од алинејата се за-

менува со сврзникот „и“. 

По алинејата 2 се додава нова алинеја 3 која гласи: 

„- при внесувањето на податоците на катастарските 

планови и во катастарскиот операт.“ 

 

Член 5 

Во членот 45 став (1) по зборовите „со запишани 

права во катастарот на недвижности“ запирката се бри-

ше и се додаваат  зборовите :„  и за внатрешната пов-

ршина на зградите, посебните и заедничките делови од 

згради и другите објекти за кои не се прибрани подато-

ци при премерот на недвижностите“. 
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Ставот (2) се менува и гласи: 

„Кон пријавата од ставот (1) на овој член се прило-

жува правен основ за запишување и геодетски елаборат 

кој задолжително содржи изјава/и за согласност за при-

фаќање на граничната линија и новоутврдената пов-

ршина на катастарската парцела која е предмет на ажу-

рирање, потпишани од страна на подносителот на при-

јавата, односно од носителот на правото на предметна-

та катастарска парцела и од страна на носителите на 

правата на соседните катастарски парцели и заверени 

од надлежен орган согласно со закон (нотар).“ 

По ставот (2) се додаваат два  нови става (3) и (4) 

кои гласат: 

„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, кога 

не се извршени промени на граничната линија и пов-

ршината на предметната катастарска парцела запи-

шана во постапката на систематско/поединечно за-

пишување на правата на недвижностите, а истата е 

запишана во идеални делови како резултат на разли-

ките во начинот на премерување, размерот на изгот-

вување на катастарските планови или грешки кои се 

резултат на одржување на катастарот на земјиште, 

ажурирање на податоците може да се врши и без ге-

одетски елаборат, врз основа на изјави за согласност 

дадени од носителите на правата запишани во идеал-

ни делови на предметната катастарска парцела, заве-

рени од надлежен орган согласно со закон (нотар). 

Утврдувањето на фактите од овој став го врши 

стручно лице од геодетска насока и службено лице 

од областа на правните науки од членот 48 став (1) 

од овој правилник. За утврдувањето на фактите 

стручното лице од геодетска насока изготвува стру-

чен наод, кон кој прилага графички приказ на состој-

бата од катастарскиот план од катастарот на недвиж-

ности преклопен со катастарскиот план од катаста-

рот на земјиште. 

(4) Кога предмет на ажурирање се податоците за 

внатрешната површина на зградите, посебните и заед-

ничките делови од згради и другите објекти за кои не 

се прибрани податоци при премерот на недвижностите, 

геодетскиот елаборат  не содржи изјава заверена кај 

нотар.“ 

 

Член 6 

Во членот 46 по ставот (1) се додава нов став (2) кој 

гласи: 

„(2) Во изјавата од членот 45 став (3) од овој пра-

вилник потребно е покрај личните и адресни подато-

ци за носителите на правата запишани во идеални 

делови на предметната катастарска парцела да бидат 

содржани и податоци за тоа дека лицата запишани 

како носители на права во идеални делови како ре-

зултат на разликите во површината кои се должат на 

фактите од членот 45 став (3) од овој правилник се 

согласни да бидат избришани од имотниот лист во 

кој се запишани во идеални делови, а нивниот идеа-

лен дел од предметната катастарска парцела да се за-

пише на носителот на правото запишан со правен ос-

нов за истата.“ 

 

Член 7 

(1) Трговците поединци овластени геодети и тр-

говските друштва за геодетски работи како субјеки со 

пренесени јавни овластувања, врз основа на заверено 

полномошно дадено од носителот на правото, можат 

по електронски пат во име и за сметка на давателот на 

полномошното до Агенцијата да доставуваат пријава 

за запишување/промени во катастарот на недвижнос-

ти кон која прилагаат правен основ за запишу-

вање/промена, геодетски елаборат и доказ за платен 

надоместок.  

(2) Трговците поединци овластени геодети и тр-

говските друштва за геодетски работи доставувањето 

на пријавата и прилозите од ставот (1) на овој член го 

вршат само доколку некој од субјектите од членот 

141-в од Законот не е овластен по службена долж-

ност, согласно со посебен закон, да врши нивно дос-

тавување. 

(3) За доставувањето од ставот (1) на овој член ка-

ко услуга, трговците поединци овластени геодети и 

трговските друштва за геодетски работи не наплаќаат 

надоместок од давателот на полномошното.  

 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-22757/1 Управен одбор 

29 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Анета Јорданова, с.р. 
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