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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4049. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЦИО-
НАЛНА БАЗА НА ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦА  

СО ИНВАЛИДНОСТ 
 
Се прогласува Законот за национална база на пода-

тоци за лица со инвалидност, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на  21 август 2015 година. 
 

Бр. 08-3634/1 Претседател 
21 август 2015 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА НАЦИОНАЛНА БАЗА НА ПОДАТОЦИ 
ЗА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Предмет на уредување 

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат воспоставувањето и 

функционирањето на националната база на податоци за 

лица со инвалидност, обработка на податоците во ба-

зата, користењето на податоците во базата, безбедноста 

на податоците и надзорот над функционирање на ба-

зата. 

 

Значење на изразите 

 

Член 2 

 (1) Одделни изрази употребени во овој закон го 

имаат следново значење: 

1. „Податоци“ се лични податоци, информации 

што се однесуваат на утврдена инвалидност на лица 

врз основа на која остваруваат права од пензиско и ин-

валидско осигурување, здравствено осигурување, соци-

јална заштита, заштита на правата на децата и боречко 

– инвалидска заштита, како и податоци за вработени и 

невработени лица со  инвалидност. 

2. Невистинит податок е кој било нецелосен, непра-

вилен, неточен или некорегиран податок.  

3. „Инвалидност“ опфаќа:  

- општа, професионална неспособност за работа, 

неспособност за самостоен живот и работа, намалена 

работна способност, загубена работна спсобност, те-

лесно оштетување според прописите од пензиско и ин-

валидско осигурување; 

-  оштетување на вид, оштетување на слух, пречки 
во гласот, говорот и јазикот, телесно оштетување, 
пречки во интелектуалниот развој, комбинирани преч-
ки во развојот, пречки во менталниот и физичкиот раз-
вој и комбинирани пречки до 26 години, според пропи-
сите од социјална заштита, прописите за вработувања 
на инвалидни лица и заштита на децата и 

- оштетување на организмот според прописите за 
цивилна инвалиднина, воена инвалиднина и прописите 
за припадници на безбедносните сили на Република 
Македонија.  

4.„Обработка на податоци“ е секоја операција или 
збир на операции што се изведуваат врз податоци, на 
автоматски или друг начин, како што е внесување, ме-
морирање, организирање, менување, ажурирање, пре-
барување, анализирање, користење, чување, откри-
вање, давање на користење, пренесување, преземање, 
разменување, повлекување, блокирање, бришење и 
уништување. 

5.„Администрирање на базата“ е збир на мерки и 
активности за одржување на  интегритетот на подато-
ците во базата, обезбедување соодветно ниво на зашти-
та и достапност на податоците, одржување, надгледу-
вање и заштита на системот за обработка на податоци, 
одржување, надгледување и заштита на мрежата за да-
вање на користење податоци, дизајнирање и надгледу-
вање на перформансите на базата и спроведување на 
стандарди за употреба и безбедност на базата и 

6.„Надлежни органи“ се органи коишто согласно 
со закон се надлежни да обработуваат и даваат на ко-
ристење податоци. 

(2) Изразите што се употребуваат во овој закон, чие 
значење не е дефинирано во ставот (1) на овој член, 
имаат значење утврдено со друг закон. 

 
II. ВОСТАНОВУВАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ  

НА НАЦИОНАЛНА БАЗА НА ПОДАТОЦИ  
ЗА ИНВАЛИДНОСТ 

 
Востановување 

 
Член 3 

Во Управата за електронско здравство се востано-
вува Национална база на податоци за лица со инвалид-
ност (во натамошниот текст: Базата), во рамките на  
интегрираниот здравствен информатички систем. 

 
Функција на Базата 

 
Член 4 

Базата претставува дел од интегрираниот здрав-
ствен информатички систем која овозможува обработ-
ка и давање на користење податоци меѓу надлежните 
органи, со цел воспоставување на единствена еви-
денција на податоците и остварување на правата по ос-
нов на инвалидност согласно со закон. 

 
Содржина на Базата 

 
Член 5 

(1) Базата содржи податоци за лица кај кои е ут-
врдена инвалидност врз основа на што оствариле или 
може да остварат право согласно закон и тоа од: 

1. пензиско и инвалидско осигурување,  
2. здравствено осигурување,  
3. социјална заштита,  
4. заштита на децата,  
5. вработување на инвалидни лица и 
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6. боречко- инвалидска заштита и цивилна инвалид-
нина. 

 (2) Во согласност со ставот (1) на овој член, Базата 
ги содржи следниве лични податоци: 

1. единствен матичен број на граѓанинот; 
2. дијагнози на болест според Меѓународна класи-

фикација на болести МКБ-10, која довела до инвалид-
ност; 

3. вид на право остварено врз основа на утврдена 
инвалидност; 

4. датум на стекнување и престанок на правото и 
5. датум за контрола на инвалидноста. 
(3) Во согласност со ставот (1) точка 1 на овој член, 

Базата ги содржи и следниве податоци: 
1. остварено право на времена или трајна инвалид-

ска пензија; 
2. право на промена на работно место; 
3. право на скратено работно време; 
4. право на преквалификација или доквалификација и 
5. право на паричен надоместок за телесно оштету-

вање. 
(4) Во согласност со ставот (1) точка 2 на овој член, 

Базата ги содржи и следниве податоци: 
1.право на привремена спреченост за работа поради 

нега на член на семејство, негување на дете до три го-
дишна возраст, негување на болен член на потесно се-
мејство над  три годишна возраст, но најмногу до 30 
дена; 

2.право на привремена спреченост од работа поради 
лекување или медицинско испитување; 

3. право на привремена спреченост од работа пора-
ди повреда на работа и 

4. право на ортопедски и други помагала, помошни 
и санитетски справи по видови. 

(5) Во согласност со ставот (1) точка 3 на овој член, 
Базата ги содржи и податоците за правата од социјална 
заштита, и тоа: 

1. право на паричен надоместок за помош и нега од 
друго лице; 

2. право на додаток за слепило и мобилност; 
3. право на додаток за глувост; 
4. право на надоместок на плата за скратено работ-

но време поради нега на дете со телесни или ментални 
пречки во развојот; 

5. право на постојана парична помош на лице нес-
пособно за работа и 

6. права на парична помош од социјална заштита 
согласно прописите за социјална заштита. 

(6) Во согласност со ставот (1) точка 4 на овој член, 
Базата ги содржи и следниве податоци: 

1. право на посебен додаток и 
2. права согласно прописите за заштита на деца. 
(7) Во согласност со ставот (1) точка 5 на овој член, 

Базата ги содржи и следниве податоци: 
1. право на вработување на инвалидно лице во заш-

титно трговско друштво или отворениот пазар на труд и 
2. степен на образование. 
(8) Во согласност со ставот (1) точка 6 на овој член, 

Базата ги содржи и следниве податоци: 
1. право на цивилна инвалиднина;  
2. право на воена инвалиднина и  
3. паричен надоместок за помош и нега на друго 

лице. 
(9) Базата содржи податоци и за ризично родените 

деца кои ги открива и пријавува здравствена установа 
(породилиште, развојно советувалиште, превентивна 
здравствена заштита во здравствените домови и други 
установи од примарна заштита), за лица со утврден ин-

валидитет во период на рано детство, податоци за ли-
цата заболени од ретки и хронични болести, како и по-
датоци за ученици со посебни образовни потреби кои 
се школуваат во општинските и државните основни и 
средни училишта. 

 
Надлежни органи за обработка на податоци 

од Базата 
 

Член 6 
 Обработка на податоци од Базата вршат следниве 

надлежни органи: 
1. Управа за електронско здравство; 
2. Министерството за труд и социјална политика; 
3. Фондот за здравствено осигурување на Македо-

нија; 
4. Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-

вање на Македонија; 
5. Агенцијата за вработување на Република Маке-

донија и 
6. Јавните здравствени установи. 
 

Надлежни органи за давање на  
користење податоци 

 
Член 7 

Давање на користење податоци преку Базата вршат 
следниве надлежни органи: 

1. Управа за електронско здравство; 
2. Министерството за труд и социјална политика; 
3. Министерство за образование и наука; 
4. Фондот за здравствено осигурување на Македо-

нија; 
5. Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-

вање на Македонија, 
6. Агенцијата за вработување на Република Маке-

донија ; 
7. Центрите за социјална работа; 
8. Институт за јавно здравје и здравствените уста-

нови од член 5 став (9) од овој закон.  
 
 

Обработка на лични податоци 
 

Член 8 
(1) Личните податоци што се внесуваат во Базата 

можат да се обработуваат согласно со целите утврдени 
со овој закон и во согласност со прописите за заштита 
на личните податоци. 

(2) Личните податоци кои се вклучени во процесите 
на обработување и давање на користење податоци вед-
наш се бришат во случаите кога ќе се утврди дека не се 
точни или престанале причините, односно условите по-
ради кои личниот податок е вклучен во тие процеси. 

(3) Личните податоци содржани во Базата од нивно-
то внесување, се до нивното бришење смеат да се дава-
ат под услови и на начин утврдени со овој закон и со 
прописите за заштита на личните податоци. 

 
Комисија за управување со Базата 

 
Член 9 

(1) Заради обезбедување обработка на податоци и 
исполнување на стандарди за безбедност на Базата сог-
ласно со закон, како и за постигнување ефикасна ко-
ординација меѓу надлежните органи се формира Коми-
сија за управување со Базата (во натамошниот текст: 
Комисијата). 
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(2) Членовите на комисијата од ставот (1) на овој 
член ги назначува Владата на Република Македонија за 
период од четири години. 

(3) Комисијата е составена од девет члена и тоа два 
члена на Министерството за труд и социјална поли-
тика, два члена од Управата за електронско здравство и 
по еден член од Министерство за образование и наука, 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, Агенцијата за вработување на Република 
Македонија и Дирекцијата за заштита на личните пода-
тоци. 

(4) Претседателот на Комисијата се избира од редот 
на членовите на Комисијата од ставот (2) на овој член 
за период од две години.  

 
Работи кои ги врши Комисијата 

 
Член 10 

(1) Комисијата ги врши следниве работи: 
1) дава предлог за доделување и одземање на право-

то на пристап, како и за нивото на пристап до Базата на 
лицата вработени во надлежните органи; 

2) врши безбедносно администрирање на Базата кое 
се однесува на управувањето со средствата, физичката 
безбедност и безбедносните функции за човечките ре-
сурси; 

3) донесува процедури и стандарди за обезбедување 
тајност и заштита на податоците содржани во Базата и 
врши проверка за нивно спроведување; 

4) доставува информации до надлежните органи за 
безбедно функционирање на Базата; 

5) ги координира активностите на надлежните орга-
ни во врска со обработката на податоците од Базата; 

6) се грижи за примена на одредбите на овој закон и 
подзаконските прописи предвидени со овој закон и 

7) врши други работи утврдени со овој закон. 
(2) Комисијата за својата работа донесува деловник. 
(3) Административно-техничките работи на Коми-

сијата ги врши Министерството за труд и социјална по-
литика. 

(4) Комисијата еднаш годишно доставува извештај 
за својата работа до Владата на Република Македонија 
заради информирање. 

 
Администрирање на Базата 

 
Член 11 

(1) Во Управата за електронско здравство се фор-
мира Тим за администрирање на Базата (во натамош-
ниот текст: Тимот). 

(2) Тимот е составен од лица вработени во Управа-
та за електронско здравство, и тоа координатор, заме-
ник-координатор и членови. 

(3) Надлежните органи се должни да определат ов-
ластено лице за администрирање на базите на податоци 
што надлежните органи ги водат согласно со закон, со 
цел за успешно функционирање на Базата. 

 
III. ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ ВО БАЗАТА 

 
Пристап до Базата 

 
Член 12 

(1) На лицата вработени во надлежните органи може 
да им биде доделен пристап до Базата, доколку работат 
на работни места за кои е утврдена конкретна потреба за 
користење на податоците од Базата според актот за сис-
тематизација на работните места во тој орган.  

(2) На лицата од ставот (1) на овој член им се одзе-
ма пристапот, доколку: 

1. повеќе не работат на работни места за кои е ут-
врдена конкретна потреба за користење на податоците 
од Базата; 

2. неовластено ги користат податоците од Базата и 
3. не ги применуваат стандардите за безбедност на 

Базата. 
(3) Начинот на доделување на пристапот, нивоата 

на пристапот, времетраењето на пристапот и начинот 
на постапката за утврдување на престанување и за од-
земање на пристапот, ги пропишува министерот за 
труд и социјална политика во согласност со министе-
рот за здравство. 

 
Одговорност за обработка на податоци 

 
Член 13 

 (1) Надлежните органи од членот 7 од овој закон се 
одговорни за обработка на податоците во Базата и за 
нивната вистинитост и автентичност. 

(2) Лицата вработени во надлежните органи се 
должни, во најкраток можен рок, да ги ажурираат пода-
тоците во Базата.  

(3) Доколку надлежниот орган утврди невистини-
тост на одредени податоци што се внесени во Базата од 
негова страна, веднаш за тоа го известува Тимот и 
пристапува кон бришење на податоците. 

(4) Само надлежниот орган што ги внел податоците 
може да ги менува, брише и уништува невистинитите 
податоци. 

(5) Во случај кога надлежните органи во Базата внеле 
различни податоци за исто лице, ќе се консултираат меѓу-
себно за да се утврди кои податоци се невистинити. 

(6) Доколку надлежните органи преку меѓусебни 
консултации не можат да утврдат кои податоци се не-
вистинити, за тоа одлучува Комисијата. 

(7) Надлежните органи задолжително соработуваат 
со Тимот кога се утврдува постоење на потреба од ме-
нување, односно од бришење и уништување на подато-
ци од Базата. 

 
Начин на обработка и рокови на чување 

 
Член 14 

(1) Податоците се  чуваат трајно и во електронска 
форма во Базата.  

(2) Начинот на обработка и чување на податоците 
во Базата, ги пропишува министерот за труд и социјал-
на политика во согласност со министерот за здравство. 

 
Обврска за чување на тајноста на податоците 

 
Член 15 

Лицата вработени во надлежните органи на кои им 
е доделен пристап до Базата се должни да ја чуваат тај-
носта на податоците до кои дошле во својата работа, 
како за време на нивниот работен однос во надлежните 
органи, така и по неговото завршување, а кои претста-
вуваат лични податоци согласно со закон. 

 
IV. БЕЗБЕДНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ ВО БАЗАТА 

 
Безбедност на податоците во Базата 

 
Член 16 

(1) Надлежните органи се должни согласно сo закон 
да ги преземат сите неопходни технички и организацис-
ки мерки за да обезбедат заштита, односно безбедност 
на податоците кои ги обработуваат во Базата, како и 
мерките од ставот (2) точки 1), 2), 6) и 7) на овој член. 
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(2) Тимот презема соодветни технички и организа-
циски мерки за безбедност на податоците во Базата, 
особено со цел за: 

1) одбивање пристап на неовластени лица до опре-
мата за обработка на податоците; 

2) спречување на неовластена обработка на пода-
тоци; 

3) управување со процесот на заштита на подато-
ците; 

4) прегледување и откривање на записите за сите 
извршени операции во системот за обработка на пода-
тоци; 

5) обезбедување на резервни копии (backup) на по-
датоците со цел за обновување на податоците 
(recovery) во случај на блокирање (испад) или непра-
вилно функционирање на системот; 

6) обезбедување на правилно функционирање на 
Базата во случај на промена на системите за обработка 
на податоци и 

7) спроведување на безбедносната документација 
донесена од Комисијата. 

 
V. НАДЗОР 

 
Надзор 

 
Член 17 

(1) Министерството за труд и социјална политика 
врши надзор над спроведувањето на овој закон. 

(2) Дирекцијата за заштита на личните податоци 
врши надзор над обработката на личните податоци и 
нивната заштита, согласно со закон. 

 
VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 
Неовластена обработка на податоци 

 
Член 18 

Доколку лицата вработени во надлежните органи 
прибавиле имотна корист, предизвикале имотна штета 
или оштетиле друго лице, ќе се казнат со казна затвор 
од шест месеци до една година. 

 
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 19 

(1) Комисијата од членот 10 од овој закон ќе се 
формира во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

(2) Тимот од членот 11 на овој закон ќе се формира 
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

(3) Базата ќе започне со работа во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 20 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 
донесат во рок од шест месеци од денот на влегување-
то во сила на овој закон. 

 
Член 21 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јули 2016 
година. 

L I GJ 
PËR BAZËN NACIONALE TË TË DHËNAVE PËR 

PERSONA ME INVALIDITET 
 
 

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Lënda e rregullimit 
 

Neni 1 
Me këtë ligj rregullohen vendosja dhe funksionimi i 

bazës nacionale të të dhënave për persona me invaliditet, 
përpunimi i të dhënave në bazë, shfrytëzimi i të dhënave në 
bazë, siguria e të dhënave dhe mbikëqyrja mbi 
funksionimin e bazës.  

 
Domethënia e shprehjeve 

 
Neni 2 

(1) Shprehje të veçanta të përdorura në këtë ligj e kanë 
domethënien si vijon:  

1. “Të dhëna” janë të dhëna personale, informata që 
kanë të bëjnë me invaliditetin e përcaktuar të personave në 
bazë të të cilit realizojnë të drejta nga sigurimi pensional 
dhe invalidor, sigurimi shëndetësor, mbrojtja sociale, 
mbrojtja e të drejtave të fëmijëve dhe mbrojtja luftëtare – 
invalidore, si dhe të dhëna për persona të punësuar dhe 
papunësuar me invaliditet.   

2. E dhënë e pavërtetë është cila do qoftë e dhënë e 
paplotë, e parregullt, e pasaktë apo e pakorrigjuar.   

3. “Invaliditeti” përfshin:   
- paaftësi të përgjithshme, përkatësisht profesionale për 

punë, paaftësi për jetë dhe punë të pavarur, aftësi e 
zvogëluar pune, aftësi e humbur pune, dëmtim trupor sipas 
rregullave nga sigurimi pensional dhe invalidor;   

- dëmtimi i shikimit, dëmtimi i dëgjimit, pengesë në zë, 
të folur dhe gjuhë, dëmtim trupor, pengesa në zhvillimin 
intelektual, pengesa të kombinuara në zhvillim, pengesa në 
zhvillimin mendor dhe fizik dhe pengesa të kombinuara 
deri në 26 vjet, sipas rregullave nga mbrojtja sociale, 
rregullave për punësim të personave invalidor dhe mbrojtja 
e fëmijëve;  

- dëmtimi i organizmit sipas rregullave për pension për 
invalid civil, pension për invalid ushtarak dhe rregullave 
për pjesëtarë të forcave të sigurisë të Republikës së 
Maqedonisë.   

4. “Përpunimi i të dhënave” është secili operacion 
apo përmbledhja e operacioneve që kryhen mbi të dhëna, 
në mënyrë automatike apo në mënyrë tjetër, siç është 
vendosja, memorimi, organizmi, ndryshimi, azhurnimi, 
kërkimi, analizimi, shfrytëzimi, rruajtja, zbulimi, dhënia 
për shfrytëzim, bartja, ndërmarrja, shkëmbimi, tërheqja, 
bllokimi, shlyerja dhe asgjësimi.  

5. “Administrimi i bazës” është përmbledhje e 
masave dhe aktiviteteve për mbajtjen e integritetit të të 
dhënave në bazë; sigurimi i nivelit adekuat të mbrojtjes dhe 
arritshmërisë së të dhënave; mbajtja, mbikëqyrja dhe 
mbrojtja e sistemit për përpunimin e të dhënave; mbajtja, 
mbikëqyrja dhe mbrojtja e rrjetit për dhënien për 
shfrytëzim të të dhënave; dizajnimi dhe mbikëqyrja e 
performancave të bazës dhe zbatimin e standardeve për 
përdorim dhe siguri të bazës dhe   

6. “Organe kompetente” janë organe të cilat në pajtim 
me ligj janë kompetente të përpunojnë dhe japin për 
shfrytëzim të dhëna.  

(2) Shprehjet që përdoren në këtë ligj, rëndësia e të 
cilave nuk është definuar në paragrafin (1) të këtij neni, 
kanë rëndësi të përcaktuar me ligj tjetër.  
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II.  THEMELIMI DHE FUNKSIONIMI I BAZËS 
NACIONALE TË TË DHËNAVE PËR INVALIDITET 

 
Themelimi 

 
Neni 3 

Në Drejtorinë për Shëndetësi Elektronike themelohet 
Baza Nacionale e të Dhënave për persona me invaliditet 
(në tekstin e mëtutjeshëm:  Baza), në kuadër të sistemit 
informativ shëndetësor të integruar  

 
Funksioni i Bazës 

 
Neni 4 

Baza paraqet një pjesë nga sistemi informativ 
shëndetësor i integruar i cili mundëson përpunimin dhe 
dhënien për shfrytëzim të të dhënave ndërmjet organeve 
kompetente, me qëllim vendosjen e evidencës së vetme të 
të dhënave dhe realizimit të të drejtave në bazë të 
invaliditetit në pajtim me ligjin.  

 
 

Përmbajtja e Bazës 
 

Neni 5 
(1) Baza përmban të dhëna për persona te të cilët është 

përcaktuar invaliditet në bazë të të cilit kanë realizuar apo 
mund të realizojnë të drejtë në pajtim me ligj edhe atë nga:  

1. sigurimi pensional dhe invalidor,   
2. sigurimi shëndetësor,   
3. mbrojtja sociale,   
4. mbrojtja e fëmijëve,   
5. punësimi i personave invalidë dhe  
6. mbrojtja luftëtare – invalidore dhe pension për 

invalidë civilë.  
 (2) Në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, Baza i 

përmban këto të dhëna personale:  
1. numrin unik amë të qytetarit;  
2. diagnozat për invaliditetin sipas Klasifikimit 

ndërkombëtar të sëmundjeve KNS-10;  
3. llojin e të drejtës së realizuar në bazë të invaliditetit 

të përcaktuar;  
4. datën e fitimit dhe ndërprerjes së të drejtës dhe  
5. datën për kontroll të invaliditetit.  
(3) Në pajtim me paragrafin (1) pika 1 të këtij neni, 

Baza i përmban edhe këto të dhëna:  
1. të drejtën e realizuar për pension invalidor të 

përkohshëm apo përhershëm;  
2. të drejtë për ndryshimin e vendit të punës;  
3. të drejtën për kohë pune të shkurtuar;  
4. të drejtën për rikualifikim apo kualifikim plotësues 

dhe  
5. të drejtën për kompensim me para për dëmtim 

trupor.  
(4) Në pajtim me paragrafin (1) pikën 2 të këtij neni, 

Baza i përmban edhe këto të dhëna:  
1. të drejtën për pengesë të përkohshme për punë për 

shkak të përkujdesjes së anëtarit të familjes, përkujdesjes 
së fëmijës deri në moshën tre vjeçare, përkujdesjes së 
anëtarit të sëmurë të familjes më të ngushtë mbi moshën tre 
vjeçare, por më shumti deri në 30 ditë;  

2.  të drejtën për pengesë të përkohshme nga puna për 
shkak të mjekimit apo kontrollit mjekësor;  

3. të drejtën për pengesë së përkohshme nga puna për 
shkak të lëndimit në punë dhe  

4. të drejtën për mjete ndihmëse ortopedike dhe mjete 
tjera, pajisje ndihmëse dhe sanitare sipas llojeve.  

(5) Në pajtim me paragrafin (1) pikën 3 të këtij neni, 
Baza i përmban edhe të dhënat për të drejtat nga mbrojtja 
sociale edhe atë:  

1. të drejtën për kompensim me para për ndihmë dhe 
përkujdesje nga personi tjetër;  

2. të drejtën për shtesa për verbëri dhe mobilitet;  
3. të drejtën për shtesa për shurdhësi;  
4. të drejtën për kompensim të rrogës për kohë të 

shkurtuar pune për shkak të përkujdesjes së fëmijës me 
pengesa trupore apo mentale në zhvillim;  

5. të drejtën për ndihmë të përhershme me para për 
person të paaftë për punë dhe 

6. të drejtën për ndihmë me para nga mbrojtja sociale 
në pajtim me rregullat për mbrojtje sociale.  

(6) Në pajtim me paragrafin (1) pikën 4 të këtij neni, 
Baza i përmban edhe këto të dhëna:  

1. të drejtën për shtesë të veçantë dhe 
2. të drejtat në pajtim me rregullat për mbrojtje të 

fëmijëve  
(7) Në pajtim me paragrafin (1) pikën 5 të këtij neni, 

Baza i përmban edhe këto të dhëna:  
1. të drejtën për punësim të personit invalidor në 

shoqëri tregtare mbrojtëse apo tregun e hapur të punës dhe 
2. shkallën e arsimimit.  
(8) Në pajtim me paragrafin (1) pikën 6 të këtij neni, 

Baza i përmban edhe këto të dhëna:  
1. të drejtën për pension invalidor civil;   
2. të drejtën për pension invalidor ushtarak dhe   
3. kompensim me para për ndihmë dhe përkujdesje të 

personit tjetër.  
(9) Baza përmban të dhëna edhe për fëmijët e lindur me 

rrezik të cilët i zbulon dhe paraqet institucioni shëndetësor 
(maternitet, këshillim zhvillimor, dispanzer për fëmijë dhe 
institucione tjera nga mbrojtja primare), për persona me 
invaliditet të përcaktuar në periudhën e fëmijërisë së 
hershme, të dhëna për personat e sëmurë nga sëmundje të 
rralla dhe kronike, si dhe të dhëna për nxënës me nevoja të 
veçanta arsimore të cilët shkollohen në shkollat fillore dhe 
të mesme komunale dhe shtetërore.  

 
Organe kompetente për përpunimin e të dhënave nga 

Baza 
 

Neni 6 
 Përpunim të të dhënave nga Baza kryejnë këto organe 

kompetente:  
1. Drejtoria për Shëndetësi Elektronike;   
2. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale;  
3. Fondi për Sigurim Shëndetësor i Maqedonisë;  
4. Fondi për Sigurimin Pensional dhe Invalidor i 

Maqedonisë;  
5. Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë 

dhe  
6. Institucionet Shëndetësore Publike.  
 

Organe kompetente për dhënien e shfrytëzimit të të 
dhënave 

 
Neni 7 

Dhënie për shfrytëzim të të dhënave nëpërmjet Bazës 
kryejnë këto organe kompetente:  

1. Drejtoria për Shëndetësi Elektronike;  
2. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale;  
3. Ministria e Arsimit dhe Shkencës;  
4. Fondi për Sigurim Shëndetësor i Maqedonisë;  
5. Fondi për Sigurimin Pensional dhe Invalidor i 

Maqedonisë;  
6. Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë;   
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7. Qendrat për punë sociale;  
8. Instituti për shëndet publik dhe institucionet 

shëndetësore nga neni 5 paragrafi (9) të këtij ligji.   
 

Përpunimi i të dhënave personale 
 

Neni 8 
(1) Të dhënat personale që vendosen në Bazë mund të 

përpunohen në pajtim me qëllimet e përcaktuara me këtë 
ligj dhe në pajtim me rregullat për mbrojtje të të dhënave 
personale.  

(2) Të dhënat personale të cilat janë përfshirë në 
proceset e përpunimit dhe dhënien për shfrytëzim të të 
dhënave shlyhen në rastet kur do të përcaktohet se nuk janë 
të sakta apo kanë pushuar arsyet, përkatësisht kushtet për 
shkak të të cilave e dhëna personale është përfshirë në ato 
procese.  

(3) Të dhënat personale të përmbajtura në Bazë nga 
vendosja e tyre, deri në shlyerjen e tyre guxon të jepen me 
kushte dhe në mënyrë të përcaktuara me këtë ligj dhe me 
rregullat për mbrojtjen e të dhënave personale.  

 
Komisioni për Menaxhim me Bazën 

 
Neni 9 

(1) Për shkak të sigurimit të përpunimit të të dhënave 
dhe plotësimit të standardeve për sigurinë e Bazës në 
pajtim me ligj, si dhe për arritjen e koordinimit efikas 
ndërmjet organeve kompetente formohet Komision për 
Menaxhim me Bazën (në tekstin e mëtutjeshëm:  
Komisioni).  

(2) Anëtarët e Komisionit nga paragrafi (1) i këtij neni i 
emëron Qeveria e Republikës së Maqedonisë për periudhën 
prej katër viteve.  

(3) Komisioni është i përbërë prej nëntë anëtarësh edhe 
atë:  dy anëtarë të Ministrisë së Punës dhe Politikës 
Sociale, dy anëtarë nga Drejtoria për Shëndetësi 
Elektronike dhe nga një anëtar nga Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës, Fondi për Sigurim Shëndetësor i Maqedonisë, 
Fondi për Sigurimin Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë, 
Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë dhe 
Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.  

(4) Kryetari i Komisionit zgjidhet nga radha e 
anëtarëve të Komisionit nga paragrafi (2) i këtij neni për 
periudhë prej dy vitesh.    

 
 

Punë të cilat i kryen Komisioni 
 

Neni 10 
(1) Komisioni i kryen këto punë: 
1) jep propozime për ndarjen dhe marrjen e qasjes, si 

dhe nivelin e qasjes s në Bazë të personave të punësuar në 
organe kompetente; 

2) kryen administrimin e sigurisë së Bazës e cila ka të 
bëjë me menaxhimin e mjeteve, sigurisë fizike dhe 
funksioneve të sigurisë për resurse njerëzore; 

3) sjell procedura dhe standarde për sigurimin e sekretit 
dhe mbrojtjen e të dhënave të përmbajtura në Bazë dhe 
kryen kontrollin për zbatimin e tyre; 

4) dorëzon informata në organet kompetente për 
funksionim të sigurt të Bazës; 

5) i koordinon aktivitete e organeve kompetente lidhur 
me bashkëpunimin e të dhënave nga Baza; 

6) kujdeset për zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe 
shkresave nënligjore të parapara me këtë ligj dhe 

7) kryen punë të tjera të përcaktuara me këtë ligj.  
(2) Komisioni për punën e vet miraton rregullore.  

(3) Punët administrative teknike të Komisionit i kryen 
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.  

(4) Komisioni një herë në vit dorëzon raport për punën 
e vet në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë për 
informim.  

 
Administrimi i bazës 

 
Neni 11 

(1) Në Drejtorinë për Shëndetësi Elektronike formohet 
Ekipi për administrim të bazës (në tekstin e mëtejmë: 
Ekipi). 

(2) Ekipi është i përbërë nga persona të punësuar në 
Drejtorinë për Shëndetësi Elektronike dhe atë koordinatorë, 
zëvendës-koordinator dhe anëtarë. 

(3) Organet kompetente janë të obliguar të përcaktojnë 
person të autorizuar për administrim me bazat e të dhënave 
që organet kompetente i menaxhojnë në pajtim me ligjin 
me qëllim të funksionimit më efikas të bazës.  

 
III.  PËRPUNIM I TË DHËNAVE NË BAZË 

 
Qasja në bazë 

 
Neni 12 

(1) Personave të punësuar në organet kompetente mund 
t'u ndahet qasje në bazë nëse punojnë në vendet e punës për 
të cilat është përcaktuar nevoja konkrete për shfrytëzimin e 
të dhënave nga baza sipas aktit për sistematizimin e 
vendeve të punës të atij organi.   

(2) Personave nga paragrafi (1) i këtij neni u hiqet 
qasja, nëse: 

1. nuk punojmë më në vendet e punës për të cilat është 
përcaktuar nevoja konkrete për shfrytëzimin e të dhënave 
nga baza.  

2. pa autorizim i shfrytëzojnë të dhënat nga baza dhe  
3. nuk i zbatojnë standardet për sigurinë e bazës.  
(3) Mënyrën e ndarjes së qasjes, nivelet e qasjes, 

kohëzgjatjen e qasjes dhe mënyra e procedurës për 
përcaktimin e ndërprerjes për marrjen e qasjes, i përcakton 
ministri i Punës dhe Politikës Sociale në pajtim me 
ministrin e Shëndetësisë.  

 
Përgjegjësia për përpunimin e të dhënave 

 
Neni 13 

(1) Organet kompetente nga neni 7 i këtij ligji janë 
përgjegjëse për përpunimin e të dhënave të Bazës dhe për 
vërtetësinë dhe autenticitetin e tyre.  

(2) Personat e punësuar në organet kompetente janë të 
obliguar, në afat sa më të shkurtër t'i plotësojnë të dhënat 
në Bazë.   

(3) Nëse organi kompetent përcakton të pavërteta për të 
dhëna të caktuara që janë futur në Bazë nga ana e tij, 
menjëherë për këtë e informon Ekipin dhe merr qasje për 
shlyerjen e të dhënave.  

(4) Vetëm organi kompetent që i ka vendosë të dhënat 
mund t'i ndryshojë, shlyejë dhe asgjësojë të dhënat jo të 
vërteta.  

(5) Në rast kur organet kompetente në Bazë kanë  
vendosur të dhëna të ndryshme për person të njëjtë, do të 
konsultohen në mënyrë të ndërsjellë që të përcaktohen se 
cilat të dhëna janë të pavërteta.  

(6) Nëse organet kompetente përmes konsultimeve të 
ndërsjella nuk mund të konstatojnë se cilat të dhëna janë të 
pavërteta, për këtë vendos komisioni.   

(7) Organet kompetente detyrimisht bashkëpunojnë me 
ekipin kur përcaktohet ekzistimi i nevojës së ndryshimit, 
përkatësisht të shlyerjes dhe asgjësimit të dhënave nga Baza.  
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Mënyra e përpunimit dhe afatet e ruajtjes 
 

Neni 14 
(1) Të dhënat ruhen përjetësisht edhe në formë 

elektronike në Bazë.   
(2) Mënyrën e përpunimit dhe ruajtjen e të dhënave në 

Bazë, i përcakton ministri i Punës dhe Politikës Sociale në 
pajtim me ministrin e Shëndetësisë.   

 
Obligimi për ruajtjen e sekretit për të dhënat 

 
Neni 15 

Personat e punësuar në organet kompetente të cilëve iu 
është ndarë qasje në bazë janë të obliguar ta ruajnë sekretin 
e të dhënave deri te të cilat kanë arritur në punën e vet, 
sikur  gjatë kohës së marrëdhënies së tyre të punës në 
organet kompetente, ashtu edhe pas përfundimit të tyre, të 
cilat paraqesin të dhëna personale në pajtim me ligjin.  

 
IV.  SIGURIA E TË DHËNAVE NË BAZË 

 
Siguria e të dhënave në Bazë 

 
Neni 16 

(1) Organet kompetente janë të obliguar në pajtim me 
ligjin t'i ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme teknike 
dhe organizuese që të sigurojnë mbrojtje, përkatësisht 
siguri për të dhënat të cilat i përpunojnë në bazë, si dhe 
masat nga paragrafi (2) pika 1), 2), 6) dhe7) e këtij ligji.  

(2) Ekipi ndërmerr masa përkatëse teknike dhe 
organizuese për sigurinë e të dhënave në bazë, në veçanti 
për këtë qëllim për: 

1) refuzimin e qasjes së personave të paautorizuar në 
pajisjet për përpunimin e të dhënave; 

2) pengimin e përpunimit të paautorizuar për të dhënat; 
3) menaxhimin me proceset për mbrojtjen e të dhënave; 
4) shqyrtimin dhe zbulimin e shkresave për të gjitha 

operacionet  e kryera në sistemin për përpunimin e të 
dhënave; 

5) sigurimin e kapjeve rezerve (backup) për të dhënat 
me qëllim të ripërtëritjes së të dhënave (recovery) në rast të 
bllokimit (rënies) ose funksionimit jo të rregullt të sistemit; 

6) sigurimin e funksionimit jo të rregullt të bazës në 
rast të ndryshimit të sistemit për përpunimin e të dhënave 
dhe 

7) zbatimin e dokumentacionit të sigurisë të miratuar 
nga komisioni.  

 
V.  MBIKËQYRJA 

 
Mbikëqyrja 

 
Neni 17 

(1) Ministria e Punës dhe Politikës Sociale kryen 
mbikëqyrje mbi zbatimin e këtij ligji.  

(2) Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 
kryen mbikëqyrjen mbi përpunimin e të dhënave dhe 
mbrojtjen e tyre, në pajtim me ligjin.  

 
VI.  DISPOZITA NDËSHKUESE 

 
Përpunimi i paautorizuar i të dhënave 

 
Neni 18 

Nëse personat e punësuar në organet kompetente kanë 
përfituar dobi pronësore, kanë shkaktuar dëm pronësor ose 
kanë dëmtuar person tjetër, do të dënohen me dënim me 
burg prej gjashtë muaj deri në një vit.  

VII.  DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 
 

Neni 19 
(1) Komisioni nga neni 10 i këtij ligji do të formohet në 

afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  
(2) Ekipi nga neni 11 i këtij ligji do të formohet në afat 

prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  
(3) Baza do të fillojë me punë në afat prej 30 ditësh nga 

dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  
 

Neni 20 
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të 

miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji.  

 
Neni 21 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do 
të fillojë të zbatohet nga 1 korriku 2016.  

__________ 

4050. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА УСЛОВ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА, ПРИСТАП НА 
ДОКУМЕНТИ И ОБЈАВУВАЊЕ НА СОРАБОТКА-
ТА СО ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ 

 
Се прогласува Законот за престанување на важење 

на Законот за определување на услов за ограничување 
за вршење на јавна функција, пристап на документи и 
објавување на соработката со органите на државната 
безбедност, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на  21 август 2015 година. 

 
Бр. 08-3635/1 Претседател 

21 август 2015 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

 на Собранието на Република 
 Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВ ЗА ОГРА-
НИЧУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЈАВНА ФУН-
КЦИЈА, ПРИСТАП НА ДОКУМЕНТИ И ОБЈАВУ-
ВАЊЕ  НА  СОРАБОТКАТА  СО  ОРГАНИТЕ  НА  

ДРЖАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ 
 

Член 1 
Со овој закон престанува да важи Законот за опре-

делување на услов за ограничување за вршење на јавна 
функција, пристап на документи и објавување на сора-
ботката со органите на државната безбедност („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 86/12). 
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Член 2 
За постапките започнати согласно  со одредбите на 

Законот за определување на услов за ограничување за 
вршење на јавна функција, пристап на документи и об-
јавување на соработката со органите на државната без-
бедност („Службен весник на Република Македонија“ 
број 86/12), до 1 септември 2015 година, а за кои Коми-
сијата за верификација на фактите има донесено реше-
нија, ќе продолжат да се применуваат одредбите од За-
конот за определување на услов за ограничување за 
вршење на јавна функција, пристап на документи и об-
јавување на соработката со органите на државната без-
бедност  („Службен весник на Република Македонија“ 
број 86/2012) се до нивното конечно завршување. 

Од 1 септември 2015 година, Комисијата за верифи-
кација на фактите нема мандат за покренување на нови 
постапки согласно со Законот за определување на ус-
лов за ограничување за вршење на јавна функција, 
пристап на документи и објавување на соработката со 
органите на државната безбедност („Службен весник 
на Република Македонија“ број 86/12). 

Се запираат сите започнати постапки за кои до 1 
септември 2015 година не се донесени решенија од Ко-
мисијата за верификација на фактите. 

 
Член  3 

Лице на кое со конечно решение на Комисијата за 
верификација на фактите му е утврдена соработка со 
органи на државна безбедност го исполнува условот со 
кој му се ограничува правото за вршење на јавна фун-
кција пет години од денот на конечноста на решението. 

 
Член 4 

Комисијата за верификација на фактите во рок од 
десет дена од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон до Собранието доставува информација за бројот на 
постапките од членот 2 став 1 од овој закон. Во инфор-
мацијата не се наведуваат лицата за кои се водат поста-
пките од членот 2 став 1 од овој закон. 

 
Член 5 

Мандатот на Комисијата за верификација на факти-
те избрана согласно со одредбите на Законот за опреде-
лување на услов за ограничување за вршење на јавна 
функција, пристап на документи и објавување на сора-
ботката со органите на државната безбедност („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 86/12) прес-
танува со конечното завршување на постапките соглас-
но со  членот  2 став 1 од овој закон, а најдоцна во рок 
од 2 години од денот на отпочнување со примена на 
овој закон.  

Комисијата за верификација на фактите по конеч-
ното завршување на постапките од членот 2 став 1 од 
овој закон, целокупната документација прибавена при 
остварувањето на своите надлежности е должна да ја 
предаде на Државниот архив на Република Македо-
нија. 

Комисијата за верификација на фактите по конеч-
ното завршување на постапките од членот 2 став 1 од 
овој закон до Собранието на Република Македонија 
доставува информација за конечното завршување на 
постапките од членот 2 став 1 на овој закон. Врз основа 
на информацијата на првата наредна седница Собрани-
ето, без претрес, констатира дека мандатот на Комиси-
јата за верификација на фактите престанува. 

 
Член 6 

За постапките пред надлежниот суд кои ќе завршат 
по рокот предвиден за функционирање на Комисијата 
за верификација на фактите, пресудите кои ги донел 
судот се сметаат за конечни и правосилни. 

Член 7 
Со денот на престанокот на мандатот на Комисија-

та за верификација на фактите согласно со членот 5 од 
овој закон, вработените во стручната служба на Коми-
сијата за верификација на фактите ги презема Минис-
терството за информатичко општество и администра-
ција согласно со закон. 

 
Член 8 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе 
отпочне да се применува од 1 септември 2015 година.  

__________ 
 

L I GJ 
PËR SHFUQIZIMIN E LIGJIT PËR PËRCAKTIMIN E 
KUSHTIT PËR KUFIZIMIN E KRYERJES SE FUNKS-
IONIT PUBLIK, QASJES NË DOKUMENTE DHE PU-
BLIKIMIN  E  BASHKËPUNIMIT  ME  ORGANET  E 

SIGURISË SHTETËRORE 
 

Neni 1 
Me këtë ligj shfuqizohet Ligji për përcaktimin e kushtit 

për kufizimin e kryerjes së funksionit publik, qasjes në 
dokumente dhe publikimin e bashkëpunimit me organet e 
sigurisë shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 86/12). 

  
Neni 2 

Për procedurat e filluara në pajtim me dispozitat e 
Ligjit për përcaktimin e kushtit për kufizimin e kryerjes së 
funksionit publik, qasjes në dokumente dhe publikimin e 
bashkëpunimit me organet e sigurisë shtetërore ("Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 86/12) deri 
më 1 shtator 2015, e për të cilat Komisioni për Verifikimin 
e Fakteve ka miratuar vendime do të vazhdojë zbatimi i 
dispozitave të Ligjit për përcaktimin e kushtit për 
kufizimin e kryerjes së funksionit publik, qasjes në 
dokumente dhe publikimin e bashkëpunimit me organet e 
sigurisë shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 86/12) deri në kryerjen e tyre 
përfundimtare.  

Nga 1 shtator 2015, Komisioni për Verifikimin e 
Fakteve nuk ka mandat për ngritjen e procedurave të reja 
në pajtim me Ligjin për  përcaktimin e kushtit për 
kufizimin e kryerjes së funksionit publik, qasjes në 
dokumente dhe publikimin e bashkëpunimit me organet e 
sigurisë shtetërore  ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 86/12).    

Ndërpriten të gjitha procedura e filluara për të cilat deri 
më 1 shtator 2015 nuk janë miratuar vendime nga 
Komisioni për Verifikimin e Fakteve.  

 
Neni 3 

Personi të cilit me aktvendim përfundimtar të 
Komisionit për Verifikimin e Fakteve i është konfirmuar 
bashkëpunim me organet e sigurisë shtetërore e plotëson 
kushtin me të cilin i kufizohet e drejta për kryerjen e 
funksionit publik pesë vjet nga dita e aktvendimit 
përfundimtar.  

 
Neni 4 

Komisioni për Verifikimin e Fakteve në afat prej dhjetë 
ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji në Kuvend 
dorëzon informata për numrin e procedurave nga neni 2 
paragrafi 1 të këtij ligji. Në informatë nuk përmenden 
personat për të cilët rrjedhin procedurat nga neni 2 
paragrafi 1 të këtij ligji.   
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Neni 5 

Mandati i Komisionit për Verifikimin e Fakteve i 
zgjedhur në pajtim me dispozitat e Ligjit për  përcaktimin e 
kushtit për kufizimin e kryerjes se funksionit publik, qasjes 
ne dokumente dhe publikimin e bashkëpunimit me organet 
e sigurisë shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 86/12) ndërpritet me mbarimin 
përfundimtar të procedurave në pajtim me nenin 2 
paragrafi 1 të këtij ligji, e më së voni në afat prej 2 vitesh 
nga dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji.   

Komisioni për Verifikimin e Fakteve pas mbarimit 
përfundimtar të procedurave nga neni 2 paragrafi 1 të këtij 
ligji, dokumentacionin e plotë të siguruar gjatë realizimit të 
kompetencave të veta,  është i obliguar ta dorëzojë në 
Arkivin Shtetëror të Republikës së Maqedonisë.   

Komisioni për Verifikimin e Fakteve pas mbarimit 
përfundimtar të procedurave nga neni 2 paragrafi 1 të këtij 
ligji në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dorëzon 
informata për mbarimin përfundimtar të procedurave nga 
neni 2 paragrafi 1 të këtij ligji.  Në bazë të informatës në 
mbledhjen e parë të radhës Kuvendi, pa debat, konstaton se 
mandati i Komisionit për Verifikimin e Fakteve ndërpritet.   

 
Neni 6 

Për procedurat para gjykatës kompetente që do të 
përfundojnë pas afatit të paraparë për funksionimin e 
Komisionit për Verifikimin e Fakteve, aktgjykimet që i ka 
miratuar gjykata konsiderohen përfundimtare dhe të 
plotfuqishme. 

 
Neni 7 

Me ditën e ndërprerjes së mandatit të Komisionit për 
Verifikimin e Fakteve në pajtim me nenin 5 të këtij ligji, të 
punësuarit e shërbimit profesional të Komisionit për 
Verifikimin e Fakteve i ndërmerr Ministria e Shoqërisë 
Informative dhe Administratës në pajtim me ligjin.  

 
Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë 
të zbatohet nga 1 shtatori 2015.   

_________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4051. 
Врз основа на член 87 став (5) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 15/15 и 98/15), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 19.8.2015 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКО 
ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОС-
ТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ 

  
Член 1 

Со оваа одлука на Акционерско друштво за изград-
ба и стопанисување со станбен простор и со деловен 
простор од значење за Републиката – Скопје, се прене-
сува право на сопственост на градежно земјиште, соп-
ственост на Република Македонија, со вкупна површи-
на од 1.547м2 кое претставува: 

- Дел од КП.бр.5096/1 КО Центар 1 со површина од 
1.535 м2, евидентирана во Имотен лист бр.99826 и  

- КП.бр.9505/4 КО Центар 1 со површина од 12 м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.100401, 

согласно Извод од Детален урбанистички план за 
Централно градско подрачје на град Скопје, „Мал 
Ринг“, изменување и дополнување, донесен со Одлука 
бр. 07-9816/08 од 21.12.2012 година, заради изградба на 
објект со намена В4-Државни институции. 

 
Член 2 

Правото на сопственост на градежното земјиште од 
член 1 на оваа одлука се пренесува без надоместок. 

 
Член 3 

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

 
Бр.42-5684/1 Заменик на претседателот 

19 август 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

4052. 
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.78/15 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.8.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ФОНДОТ 

ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник АД за из-

градба и стопанисување со станбен простор и со дело-
вен простор од значење за Републиката – Скопје , му 
престанува користењето на недвижна ствар, со пов-
ршина од 54 м2 приземје и мезанин 5 м2, лоциран на 
ул.Димитрие Чуповски бр.8, со  Имотен лист 44989, 
КО Центар, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на Фондот за иновации и технолошки развој, на трајно 
користење, без надоместок. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу АД за изградба и 
стопанисување со станбен простор и со деловен прос-
тор од значење за Републиката – Скопје и Фондот за 
иновации и технолошки развој, во рок од осум дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-7665/1 Заменик на претседателот 

19 август 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 



 Стр. 12 - Бр. 143                                                                                       24 август 2015 
 

4053. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 
98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за земјоделското земјиште 
(,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.8.2015 година,  донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА КОМПЛЕКС СО НАМЕНА ДЗ-СПОРТ  

И РЕКРЕАЦИЈА КО  КАТЛАНОВО ОПШТИНА 
ПЕТРОВЕЦ 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на комплекс со намена ДЗ-спорт и рекреација 
КО  Катланово, општина Петровец. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.42-7919/1 Заменик на претседателот 

19 август 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
________ 

4054. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 106/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 19.8.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНА УСТАНОВА АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за култура - Управа за заштита на културното 
наследство, му престанува користењето на движните 
ствари и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Националната ус-
танова Археолошки музеј на Македонијa. 

 
Член 3 

Директорот на Управа за заштита на културното 
наследство, склучува договор со директорот на Нацио-
налната установа Археолошки музеј на Македонија, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-8056/1 Заменик на претседателот 

19 август 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
________ 

4055. 

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заш-
тита на децата („ Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15  и 25/15) 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19.8.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИ-
ВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА 
„ИНТЕРНЕШЕНАЛ КИДС АКАДЕМИ“ ВО СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 
приватна установа за деца-детска градинка ,,Интер-
нешнал Кидс Академи” во Скопје, со седиште на ул. 
,,Прашка” бр. 48  во Скопје. 

  
Член 2 

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 
основа на поднесеното барање од Елена Нововиќ , со 
живеалиште на ул. ,,Иван Цанкар” бр. 6 во Скопје, оп-
штина Карпош. 

 
Член 3 

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа 
одлука ќе се организира и остварува згрижување и вос-
питание на деца од предучилишна возраст, која како 
дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, 
исхрана, воспитно-образовни, спортско-рекреативни, 
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културно-забавни активности, мерки и активности за 
подобрување и зачувување на здравјето и за поттикну-
вање на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, 
менталниот и социјалниот развој на детето на возраст 
од една до шест години живот, односно до вклучување 
во основно образование, согласно Законот за заштита 
на децата.  

 
Член 4 

Потребните соодветни и стручни и други работни-
ци кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспи-
тание на деца во приватната установа за деца од член 1 
од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните 
стандарди и нормативи за вршење на дејноста. 

 
Член 5 

Потребната опрема за опремување на приватната 
установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно 
пропишаните стандарди и нормативи за вршење на деј-
носта.  

 
Член 6 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе биде сместена во објект на  ул. ,,Прашка” бр. 
48, 1000 Скопје, со површина од 428м2. 

 
Член 7 

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижу-
вање и воспитание е околу 35 деца, организирани во 
две хетерогени групи, согласно Законот за заштита на 
децата.  

 
Член 8 

Програмата за вршење на дејноста е според Програ-
мата за рано учење и развој („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.46/14). 

  
Член 9 

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во 
приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е 
македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и 
англиски јазик, согласно  Законот за заштита на децата. 

 
Член 10 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение-
то за вршење на дејноста од министерот за труд и со-
цијална политика и уписот во Централниот регистар на 
Република Македонија. 

 
Член 11 

Средствата за основање и работа на приватната ус-
танова за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува 
основачот. 

 
Член 12 

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

 
Бр.42-8228/1 Заменик на претседателот 

19 август 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

4056. 

Врз основа на член 78 став 4 од Законот за здравје-

то на растенијата („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 

69/13, 43/14, 158/14), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 19.8.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-

ЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ  

И ТЕСТОВИ 

 

Член 1 

Во Одлуката за висината на надоместокот за врше-

ње на лабораториски анализи и тестови („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 198/14) во членот 2 

во точката 8) сврзникот “и” се брише. 

По точката 9) се додаваат две нови точки 10) и 11) 

кои гласат: 

 
„10) Анализа на резидуи од дитикарбамати во храна 

од растително потекло вклучувајќи претворба во CS2, 

одвојување во исооктан и детеминативна анализа со 
GC-ECD - 4.835,00 денари, и 

11) Содржина на витамин Ц во плод и сок (внат-
решно развиен метод) - 2.360,00 денари.” 

 
Член 2 

Во членот 3 по точката 6) се додаваат пет нови точ-

ки 7), 8), 9), 10) и 11) кои гласат: 
„7) Биохемиско испитување на виталноста на семе-

то (топографски тетразол тест) кај житни растенија - 
1.800,00 денари, 

8) Земање мостри од партија семе - 767,00 денари, 
9) Одредување на специфични пазарни стандарди 

за квалитет на свежо овошје и зеленчук наменети за 
конзумација – 550,00 денари,  

10) Одредување на минимални стандарди за квали-
тет на овошје и зеленчук наменети за преработка – 
500,00 денари, и 

11) Одредување на минимални услови за квалитет, 
својства и класирање на житата и оризот – 650,00 де-
нари.” 

 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 

Бр.42-8420/1 Заменик на претседателот 

19 август 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

________ 

4057. 

Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија„ 

бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на  

19.8.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН-
СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ УЧЕС-
ТВО ВО ЗАЕДНИЧКА ОБУКА „OPERATION 

PHALANX-MACEDONIA“ 
 
1. Се одобрува влегување и престојување на 30 

(триесет) припадници на вооружените сили на Соеди-
нетите Американски Држави на територијата на Репуб-
лика Македонија, заради изведување на заедничка обу-
ка „Operation Phalanx-Macedonia“ со припадници на 
Армијата на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Армијата), која ќе се одржи во Република Маке-
донија на Армискиот полигон Криволак, во периодот 
од 26.8.2015 година до 7.9.2015 година.  

2. Финансиските трошоци за транспорт на вооруже-

ните сили на Соединетите Американски Држави ги 

обезбедуваат Соединетите Американски Држави, а 

трошоците за сместување и исхрана ги обезбедува Ми-

нистерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата за учество на 

обуката, ќе ги изврши Министерството за одбрана на 

Република Македонија. 

4. По завршувањето на обуката, Министерството за 

одбрана поднесува извештај пред Владата на Републи-

ка Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.42-8581/1 Заменик на претседателот 

19 август 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

________ 

4058. 

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 19.8.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

ТЕТОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното 

претпријатие за стопанисување со објектите за спорт 

во сопственост на Република Македонија му престану-

ва користењето на недвижна ствар – објект Новиот 

фудбалски стадион, кој се наоѓа на КП бр. 11476, КО 

Тетово 3, запишан во Имотен лист број 100857, со 

вкупна површина од 9156 м2, и тоа: 

- Број на зграда 1, намена на зграда Д3, влез 1, кат 

ПР намена на посебен дел од зграда ДП со површина 

од 7 м2; 
- Број на зграда 1, намена на зграда Д3, влез 1, кат 

ПР намена на посебен дел од зграда ДП со површина 
од 7 м2; 

- Број на зграда 3, намена на зграда Д3, влез 1, кат 
ПР намена на посебен дел од зграда ДП со површина 
од 7 м2; 

- Број на зграда 4, намена на зграда Д3, влез 1, кат 
ПР намена на посебен дел од зграда ДП со површина 
од 7 м2; 

- Број на зграда 5, намена на зграда Д3, влез 1, кат 1 
намена на посебен дел од зграда ДП со површина од 
150 м2; 

- Број на зграда 5, намена на зграда Д3, влез 1, кат 1 
намена на посебен дел од зграда ТР со површина од 
4220 м2; 

- Број на зграда 5, намена на зграда Д3, влез 1, кат 2 
намена на посебен дел од зграда ТР со површина од 
1670 м2; 

- Број на зграда 5, намена на зграда Д3, влез 1, кат 
ПР намена на посебен дел од зграда ДП со површина 
од 1618 м2 и 

- Број на зграда 5, намена на зграда Д3, влез 1, кат 
ПР намена на посебен дел од зграда ДП со површина 
од 1470 м2. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Општина Тетово. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се врши помеѓу Јавното претпријатие 
за стопанисување со објектите за спорт во сопственост 
на Република Македонија и Општина Тетово во рок од 
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Објектот од член 1 од оваа одлука мора да се корис-
ти на начин на кој ќе се зачува јавниот интерес при 
што дејноста на објектот не смее да биде променета. 

Доколку Општината одлучи да инвестира во објек-
тот по пат на јавно приватно партнерство, инвестицијата 
не смее да биде помала од 5.850.000 евра (пет милиони и 
осумстотини  педесет илјади евра), градежните работи 
мора да почнат во рок од две и да завршат во рок од 
осум години од склучувањето на договорот за јавно при-
ватно партнерство и договорна страна мора да обезбеди 
банкарска гаранција во износ од 10 до 15% од вкупната 
инвестиција во објектот од член 1 од оваа одука. 

 
Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за престанок и за давање 
на трајно користење на недвижна ствар на општина Те-
тово, бр. 42-238/2 од 28 јануари 2014 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 21/14). 

 
Член 6 

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

 
Бр. 42-8595/1 Заменик на претседателот 

19 август 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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4059. 
Врз основа на член 18 став 4 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 19.8.2015 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА  

ОПШТИНА ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното 

претпријатие за стопанисување со објектите за спорт 
во сопственост на Република Македонија му престану-
ва користењето на недвижна ствар – објект Стариот 
фудбалски стадион, кој се наоѓа на КП бр. 219, КО Те-
тово 1, запишан во Имотен лист број 101072, со вкупна 
површина од 218 м2, и тоа: 

- Број на зграда 1, намена на зграда Д3, влез 1, кат 
ПР намена на посебен дел од зграда ДП со површина 
од 209 м2 и 

- Број на зграда 1, намена на зграда Д3, влез 1, кат 
ПР намена на посебен дел од зграда ПП со површина 
од 9 м2. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Општина Тетово. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се врши помеѓу Јавното претпријатие 
за стопанисување со објектите за спорт во сопственост 
на Република Македонија и Општина Тетово во рок од 
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Објектот од член 1 од оваа одлука мора да се корис-
ти на начин на кој ќе се зачува јавниот интерес при 
што дејноста на објектот не смее да биде променета. 

Доколку Општината одлучи да инвестира во објек-
тот по пат на јавно приватно партнерство, инвестицијата 
не смее да биде помала од 1.850.000 евра (еден милион и 
осумстотини  педесет илјади евра), градежните работи 
мора да почнат во рок од две и да завршат во рок од 
осум години од склучувањето на договорот за јавно при-
ватно партнерство и договорна страна мора да обезбеди 
банкарска гаранција во износ од 10 до 15% од вкупната 
инвестиција во објектот од член 1 од оваа одука. 

 
Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за престанок и за давање 
на трајно користење на недвижна ствар на општина Те-
тово, бр. 42-238/1 од 28 јануари 2014 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 21/14). 

 
Член 6 

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

 
Бр. 42-8595/2 Заменик на претседателот 

19 август 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

4060. 
Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“, број 84/08, 
35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 19.8.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА  

И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
17.000 литри Еуродизел бс на Град Скопје. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат на Град Скопје, а за потребите на Јавното сооб-
раќајно претпријатие Скопје - Скопје за превоз на деца 
корисници на услугата од проектот за користење бес-
платна услуга за одмор и рекреација на деца од семеј-
ство со социјален ризик, деца корисници на посебен 
додаток и други права за зима 2016 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените 
нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на 
товар на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје - 
Скопје. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.42-8868/1 Заменик на претседателот 

19 август 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

________ 

4061. 
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија, („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот 
за надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/2006, 107/2008, 26/2013, 39/2014 и 

61/2015) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.8.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ИНДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО МУМБАИ 

 

Член 1 

Република Македонија го затвора Почесниот конзу-

лат во Република Индија, со седиште во Мумбаи. 
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Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 115/1 Заменик на претседателот 

19 август 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
________ 

4062. 
Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија, („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) и член 7, алинеја 9 од Законот 
за надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/2006, 107/2008, 26/2013, 39/2014 и 
61/2015), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.8.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ИНДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КОЛКАТА 
 

Член 1 
Република Македонија го затвора Почесниот конзу-

лат во Република Македонија, со седиште во Колката. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 117/1 Заменик на претседателот 

19 август 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
________ 

4063. 
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот 
за надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/2006, 107/2008, 26/2013, 39/2014 и 
61/2015) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.8.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ИНДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО МУМБАИ 
 
1. Се отповикува  Каилаш Агарвал од местото По-

чесен конзул во Република Индија, со седиште во 
Мумбаи. 

2. Оваа решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“.  

 
Бр. 116/1 Заменик на претседателот 

19 август 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

4064. 
Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија, („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) и член 7, алинеја 9 од Законот 
за надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/2006, 107/2008, 26/2013, 39/20 14 и 
61/2015), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.8.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА  

ИНДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КОЛКАТА 
 

Член 1 
1. Се отповикува г-ѓа Сакши Агарвал, од местото 

Почесен конзул на Република Македонија во Републи-
ка Индија, со седиште во Колката. 

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

 
Бр. 118/1 Заменик на претседателот 

19 август 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
________ 

4065. 
Врз основа на член 10 од Законот за Управата за 

јавни приходи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.43/2014 и 61/2015), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18 август 2015 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА  
УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

  
1. За вршител на должноста директор на Управата 

за јавни приходи, орган во состав на Министерството 
за финансии се именува Горан Трајковски, досегашен 
директор на Управата. 

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

 
Бр. 24 – 8839/1 Претседател на Владата 

18 август 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

4066. 
Врз основа на член 14 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 
104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014 и 97/2015), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 12 август 2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ  

СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за 

управување со одземен имот, за време од два месеци, 
сметано од 16 август 2015 година се именуваат: 

- Владимир Спиркоски, 
- Адријана Сливоска, 
- Мери Дика – Георгиевска, 
- Миле Мојсовски. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24 – 8840/1 Претседател на Владата 

12 август 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

4067. 
Врз основа на член 26 од Законот за управување со 

кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
29/2005 и 36/2011,  41/2014 и 104/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 18 ав-
густ 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ  
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 

 
1. За директор на Центарот за управување со кризи 

се избира Сузана Салиу. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24 – 8841/1 Претседател на Владата 

18 август 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

4068. 
Врз основа на член 91 став 3 од Законот за вработу-

вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 
25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 
50/2006,  29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 
51/2011, 11/2012, 80/2012, 114/2012,  39/2014 , 44/2014, 
113/2014 и 56/2015), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана  на 28 јули 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За заменик на директорот на Агенцијата за врабо-

тување на Република Македонија се именува Иљхам 
Исмани. 

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

 
Бр. 24 – 8842/1 Претседател на Владата 

28 јули 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

4069. 
Врз основа на член 91 став 3 од Законот за вработу-

вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 
25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 
50/2006,  29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 
51/2011, 11/2012, 80/2012, 114/2012,  39/2014 , 44/2014, 
113/2014 и 56/2015), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 28 јули 2015 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБО-

ТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Абдусамед Шабани се разрешува од должноста 

заменик на директорот на Агенцијата за вработување 
на Република Македонија, поради истек на мандатот. 

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

 
Бр. 24 – 8843/1 Претседател на Владата 

28 јули 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

4070. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 
61/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 12 август 2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“- 

П.О. СКОПЈЕ 
 
1. Жаклина Сибиновска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ 
ШУМИ“-П.О. Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕ-
ДОНСКИ ШУМИ“ - П.О. Скопје се именува Ерџан Се-
лими. 

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

 
Бр. 24 – 8844/1 Претседател на Владата 

12 август 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

4071. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14,  44/14, 116/14,  180/14, 33/15, 
72/15 и 104/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19.8.2015 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА УСЛОВЕН ПАРИЧЕН  НАДОМЕСТОК ЗА 
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 

2015/2016 ГОДИНА 
 

I. Појдовна основа 
 
Програмата за условен паричен надоместок за сред-

но образование има за цел подобрување на пристапот и 
квалитетот на образованието за ученици во средно об-
разование од домаќинства кои се корисници на право 
на социјална парична помош. 
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Со оваа програма ќе се обезбедат дополнителни па-
рични надоместоци за учениците, кое право е условено 
со запишување и посетување на средното образование 
и има за цел да го зголеми бројот на лица запишани во 
средно образование од домаќинства корисници на пра-
вото на социјална парична помош, како и реализација 
на задолжителното средно образование во Република 
Македонија.  

Оваа програма ќе се спроведува за учебната година 
септември 2015/ јуни 2016 година.  

 
II. Корисници 

 
Корисници на оваа програма се ученици од дома-

ќинства кои се корисници на право на социјална парич-
на помош и  од домаќинства на кои им мирува правото 
на социјална парична помош (во понатамошниот текст:  
корисник). 

Корисникот остварува условен паричен надоместок 
за средно образование доколку: 

- не остварува право на детски додаток, согласно со 
Законот за заштита на децата, 

- е запишан како редовен ученик во средно учи-
лиште, 

- редовно ја завршил претходната учебна година во 
која користел условен паричен надоместок, и 

- е на средношколска возраст, согласно  Законот за 
средно образование. 

Корисникот користи условен паричен надоместок 
за средно образование, под следниве услови: 

- се додека е  редовен ученик и 
- присуствува на најмалку 85% од вкупниот број на 

реализирани часови. 
Условениот паричен  надоместок за средно образо-

вание престанува во следниве случаи: 
- корисникот матурирал во средно училиште,  
- корисникот повеќе не е на средношколска возраст, 
- корисникот го прекинал посетувањето на средно 

училиште, 
- доколку правото е остварено врз основа на невис-

тинити или нецелосни податоци, 
- корисникот остварил право на детски додаток, 
 - примателот на надоместокот поднесе барање за 

престанок на правото на условен паричен  надоместок 
за средно образование и 

- домаќинството не е веќе корисник на социјална 
парична помош. 

Исплатата на условениот паричен надоместок ќе се 
врши на мајката на корисникот, а доколку на мајката 
од оправдани причини не може да и се исплати надо-
местокот, исплатата ќе се врши на носителот на право-
то на социјална парична помош, определен од страна 
на центарот за социјална работа (во натамошниот 
текст: примател на надоместок). 

Примателот на надоместокот, исплатата на услове-
ниот паричен надоместок за средно образование ја вра-
ќа доколку: 

- примил  износ повисок од износот утврден со оваа 
програма и 

- примил неоснована исплата врз основа на невис-
тинити или нецелосни податоци, за кои знаел или мо-
рал да знае дека се невистинити или нецелосни. 

Условениот паричен  надоместок за средно образова-
ние остварен  врз основа на Програмата за условен пари-
чен  надоместок за средно образование за учебната 
2014/2015 година, а за кој не е извршена исплата од било 

која причина, ќе се изврши дополнителна исплата на 
примателот на надоместокот, согласно со оваа програма. 

Примателот на надоместокот има обврска да го из-
вести центарот за социјална работа за секоја промена 
која се однесува на: 

- промена на статусот на примателот на надоместо-
кот и на корисникот, 

- промена на училиште (корисникот го променил 
или го напуштил училиштето)  и 

 - промена на домашната адреса. 
 

III. Мерки 
 
Годишниот износ на условениот паричен  надомес-

ток за средно образование во учебната 2015/2016 годи-
на по корисник изнесува 12.000 дeнари.   

Исплатата ќе се врши во четири еднакви износи од 
по 3.000 дeнари на примателот на надоместокот, по 
завршување на секој од мерните периоди, утврдени со 
оваа програма.  

 
Поднесување на барање 

 
Примателот на надоместокот може да поднесе бара-

ње за остварување на условен паричен надоместок за 
средно образование, почнувајќи од 1 септември 2015 
година, а најдоцна до 31 март 2016 година.  

Примателот на надоместокот кој го остварил право-
то на социјална парична помош пред 1 септември 2015 
година и поднел барање до 30 септември 2015 година,  
ќе оствари право на условен паричен надоместок од 
првиот мерен период. 

Примателот на надоместокот кој го остварил право-
то на социјална парична помош по 1 септември 2015 
година, ќе оствари право на условен паричен надомес-
ток од денот на поднесување на барањето, а ќе се вклу-
чи  во оваа програма во наредниот период за исплата. 

Користење на правото  
Исплатата на паричниот надоместок ќе се врши се 

додека домаќинството го користи правото на социјална 
парична помош и корисникот го исполни условот за 
присуство на наставата од 85%, од реализираните нас-
тавни часови за секој од мерните периоди, предвидени 
со оваа програма.  

Проверката на исполнетост на условот за исплата 
на условениот паричен,  ќе се врши за секој од следни-
ве мерни периоди: 

- прв мерен период од  1.9.2015 година до 
31.10.2015 година, 

- втор мерен период од  1.11. 2015 година до 
31.12.2015 година, 

- трет мерен период од  20.1.2016 година до 
31.3.2016 година и 

- четврт мерен период од 1.4. 2016 година до крајот 
на наставната година. 

Исплатата на паричниот  надоместок ќе се врши во 
следниве периоди за исплата: 

- за првиот мерен период во текот на месец  декем-
ври 2015, 

- за вториот мерен период во текот на месец  февру-
ари 2016, 

- за третиот мерен период  во текот на месец  мај 
2016, 

-  за четвртиот мерен период во текот на месец јули 
2016 и 

- дополнителна исплата за позитивно решени жалби 
и задоцнето  известување од страна на училиштата до 
31.10.2016 година.   
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IV. Носители 
 
Оваа програма ќе ја  спроведат: Министерството за 

труд и социјална политика, центрите за социјална ра-
бота, Министерството за образование и наука, средните 
училишта и Министерството за финансии, согласно со 
Прирачникот за администрирање на Програмата за усло-
вен паричен надоместок за средно образование,  донесен 
од Министерството за труд и социјална политика. 

 
V. Извори на средства 

 
Средствата за условени парични надоместоци за 

средно образование се обезбедени преку Договорот за 
заем со Меѓународната Банка за обнова и развој - Свет-
ска банка за Проектот за условени парични надоместо-
ци во износ од 19.300.000,00 евра. Потребните годиш-
ни средства за реализирање на оваа програма се 
78.000.000,00 денари. 

Се проценува, дека со Програмата за условен пари-
чен надоместок за средно образование ќе бидат опфа-
тени 6.500 ученици  од домаќинствата кои се корисни-
ци на социјална парична помош. Годишниот износ на 
надоместокот за условениот паричен  надоместок за 
средно образование за секое дете/адолесцент кое ќе ги 
исполни условите  изнесува 12.000,00 денари.  

Исплатата на средствата за Програмата за условен 
паричен надоместок за образование за учебната 
2015/2016 година, ќе се врши на ист начин како и ис-
платата на правото на социјална парична помош.  

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

 
Бр.42-8540/1 Заменик на претседателот 

19 август 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
________ 

4072. 
Врз основа на член 59 став 2 од Законот за пре-

венција, спречување и заштита од семејно насилство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.138/14 
и 33/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.8.2015 година, донесе 

 
П Р О Т О К О Л 

ЗА МЕЃУСЕБНАТА СОРАБОТКА НА НАДЛЕЖ-
НИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА ЗА ЗАШ-

ТИТА И СПРЕЧУВАЊЕ ОД СЕМЕЈНОТО  
НАСИЛСТВО 

 
Вовед 

 
Протоколот за меѓусебна соработка на надлежните 

институции и здруженија за заштита и спречување од 
семејно насилство се донесува заради сеопфатно и 
ефикасно преземање на мерки за превенција, спречува-
ње и заштита од семејно насилство во Република Маке-
донија, во согласност со националната регулатива од 
оваа област. 

Со овој протокол се обезбедува ефикасна и успеш-
на соработка на надлежните институции и здруженија 
заради заштита, помош и поддршка на жртвите на се-
мејно насилство, како и обезбедување на третман на 
сторителите на семејно насилство.  

Овој протокол ги уредува видовите, начинот и сод-
ржината на соработката помеѓу надлежните субјекти 

при преземањето на мерки за превенција, спречување и 
заштита на жртвите од семејното насилство и презема-
ње на законски мерки против сторителите на семејното 
насилство. 

 
1. Основна цел 

 
Основна цел на овој протокол е воспоставување на 

делотворна меѓусебна соработка на надлежните инсти-
туции и здруженија, за да се обезбеди итна и ефикасна 
заштита и поддршка на жртвите на семејно насилство, 
спречување на идно насилство и одговорност на стори-
телот на семејно насилство.  

Итното, сеопфатно и координирано постапување е 
насочено кон запирање на актуелното насилство, заш-
тита на жртвата од идно насилство и обезбедување на 
соодветна психо - социјална поддршка непосредно по 
инцидентот, пред, во текот и по завршувањето на прав-
ните постапки, односно независно од тоа дали се води 
правна постапка, како и обезбедување на економска не-
зависност на жртвата.  

Сеопфатното и координирано постапување започ-
нува со препознавањето дека суштинска карактеристи-
ка на семејното насилство е неговата родова заснова-
ност, иако како сторители може да се јават и мажи и 
жени. Постапувањето на надлежните институции и 
здруженија и нивната меѓусебна соработка поаѓа од ро-
довото разбирање на насилството со што директно 
придонесува кон постигнување на родова рамноправ-
ност.  

 
2. Основни начела 

 
Надлежните институции и здруженија во меѓусеб-

ната соработка и координираното постапување се рако-
водат од следниве начела:  

- забрана на дискриминација и родова еднаквост;  
- итност и ефикасна заштита; 
- почитување на интегритетот и достоинството на 

жртвата; 
- одговорно и должно постапување; 
- должно внимание на правата, интересите и потре-

бите на жртвата; 
- доверливост и размена на податоци; 
- сигурност на жртвата; 
- засилена заштита и почитување на најдобриот ин-

терес на детето; 
- засилена заштита на старо лице, лице кое не е во 

состојба да се грижи за себе  и лице со ограничена и 
деловна способност и 

- координиран одговор. 
 

3. Содржина и начин на меѓусебната соработка на 
надлежните институции и здруженија 

 
Примената на овој протокол ја унапредува  итната 

соработка помеѓу надлежните институции и здружени-
ја во откривањето и спречувањето на семејното насил-
ство, како и обезбедување на помош и заштита на жрт-
вата/ите. 

Надлежните институции и здруженија заради пре-
венција, спречување и заштита на семејното насилство, 
постапуваат на следниов начин: 

-  преземаат потребни мерки за доследно почитува-
ње на  овој протокол; 
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- разменуваат податоци и информации заради заед-
ничко постапување и  соработуваат заради водење на 
евиденција; 

- меѓусебно соработуваат и преземаат заеднички 
мерки на ниво на превенција, спречување и заштита на 
жртвите на семејно насилство. 

Надлежните институции и здруженија, заради обез-
бедување на помош, поддршка и заштита на жртвите:  

- постапуваат со должно внимание и почитување на 
правата и достоинството на жртвите; 

- ја  информираат за правата и  постапките за нејзи-
на заштита и спречување на идно насилство; 

-  преземаат  мерки и активности  на начин на кој  ја 
намалуваат секундарната  виктимизација; 

- преземаат мерки и активности, имајќи ја во пред-
вид  здравствената и емоционалната состојба на жрт-
вата; 

- го информираат сторителот на семејното насил-
ство за последиците од стореното семејно насилство;  

- ги евидентираат случаите на семејно насилство 
според релевантни индикатори. 

 
I. СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА 
 

НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И 
ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО 

 
- Пријавување во Центар за социјална работа 
 
Стручното лице  од Центарот за социјална работа 

(во натамошниот текст: стручното лице од центарот) 
кога ќе добие сознание за семејно насилство, за спрове-
дување на работите од својата надлежност остварува 
соработка на следниов начин: 

1. По извршениот контакт  со жртвата, веднаш а 
најдоцна за 24 часа  ја известува  надлежната полицис-
ка станица, за видот на насилството, за начинот на кон-
тактирање со жртвата, околностите под кои  е сторено 
насилството и ризикот за понатамошно загрозување на 
животот  и  телото на жртвата. Кога жртви на семејно 
насилство се деца, стручното лице од центарот ја из-
вестува надлежната полициска станица без оглед дали 
постои согласност на родителот односно старателот.  

2. Кога жртвата има потреба од здравствена услуга, 
стручното лице од центарот веднаш и издава потврда 
дека пријавила семејно насилство и обезбедува жрвата 
да добие здравствена услуга и медицинска документа-
ција во здравствена установа. Здравствениот работник 
врз основа на потврда издадена од центарот, ја дава 
потребната  здравствена услуга и документација, која е 
бесплатна за жртвата.   

3. Кога во семејството има  дете,  стручното лице од 
центарот најдоцна за 24 часа остварува непосреден 
контакт со психолошко–педагошката служба во преду-
чилишната установа/училиштето, заради заедничко  и 
координирано преземање на активности  и  мерки насо-
чени кон сеопфтна заштита на детето, водејќи се од 
најдобриот интерес на детето. 

4.  Кога жртвата има потреба од  услуга која ја дава 
здружение, стручното лице во центарот во согласност 
со жртвата,  најдоцна за 24 часа го известува и оствару-
ва контакт со здружението заради упатување на жртва-
та до услугите за кои има потреба. 

5. Личните податоци  и информации за пријавеното 
семејно насилство се споделуваат  на начин што обез-
бедува најсоодветна заштита на потребите на жртвата. 

Стручните лица од надлежните институции и здруже-
нија во рамките на соработката со центарот, споделува-
ат податоци и информации на  начин утврден со закон. 

6. Во случај на  добиена  информација за непосре-
дно  загрозување  на животот  и здравјето на жртвата, 
од страна на стручното лице од центарот се повикува 
полиција, се бара нивна интервенција и заеднички се 
излегува на лице место. 

7. Доколку при непосредниот увид на местото каде 
се случило семејното насилство стручните лица од цен-
тарот утврдат постоење на сериозни повреди кај жрт-
вата,  веднаш се повикува итна медицинска помош или 
на жртвата и се обезбедува здравствена услуга во 
здравствена установа. 

8. Кога жртвата  се згрижува во Центар за  лица - 
жртви на семејно насилство, од страна на стручните 
лица од центарот писмено се известуваат команди-
рот/раководниот полициски службеник на полициската 
станица на чие подрачје е сместена жртвата, како и по-
лициската станица во местото на живеење на жртвата 
дека истата е згрижена од страна на центарот.  

 
- Во текот на спроведувањето на мерките за заш-

тита 
 
Стручното лице од центарот во текот на спроведу-

вањето на мерките за заштита, соработката ја остварува 
на следниов начин: 

1. При интервентно сместување на жртвата во Цен-
тар за лица - жртви на семејно насилство,  редовно кон-
тактира  со  здружението кое дава услуги  за згрижува-
ње на жртвата на семејно насилство во период од 24 до 
48 часа. 

2. Кога жртвата е сместена во Центар за лица  - 
жртви на семејно насилство, стручното лице од цента-
рот редовно контактира со здружение кое дава услуга 
за згрижување, односно со стручни лица во Центарот 
за лица -  жртви на семејно насилство, заради обезбеду-
вање на психосоцијална поддршка на жртвата и презе-
мање на соодветни мерки за реинтеграција на жртвата 
во нејзината природна средина и секоја потребна мерка 
за понатамошна заштита.  

3. Кога жртвата треба безбедно да ги земе личните  
работи  од домот/местото на живеење, стручното лице 
од центарот  непосредно  контактира, разменува пода-
тоци и информации со надлежниот полициски службе-
ник. 

4. Кога на жртвата и се обезбедува психо-социјален 
третман  во советувалиште, стручното лице од цента-
рот остварува контакт со советувалиштето,  кое ја дава 
услугата. Од страна на стручните лица во советувалиш-
тето, на месечна основа се известува центарот за соци-
јална работа (во натамошниот текст: центарот) за ре-
зултатите од успешноста на третманот. 

5. Кога се презема/ат мерка/и за заштита на жрт-
вата, а сторителот посетува  соодветно советувалиште, 
стручното лице од центарот остварува контакт со 
стручните лица во советувалиштето. Од страна на 
стручните лица во советувалиштето се известува цен-
тарот за отпочнување на третманот и резултатите од 
успешноста на третманот.   

6. Кога се презема мерка за заштита на жртвата – 
соодветна здравствена заштита, стручното лице од цен-
тарот непосредно контактира со надлежната здравстве-
на установа, разменува податоци и информации заради 
обезбедување на соодветна здравствена заштита на 
жртвата. 
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7. Кога се презема мерка за заштита на жртвата – 
помош на семејството за редовно школување  на дете, 
стручното лице од центарот  непосредно контактира со 
педагошко-психолошката служба во надлежното учи-
лиште, заради обезбедување на редовно  образование 
на детето. Стручното лице од центарот соодветно по-
стапува за редовно вклучување на детето и  во преду-
чилишната установа. 

8. Заради остварување на бесплатна правна помош,  
стручното лице во центарот ја упатува жртвата до под-
рачното одделение на Министерството за правда  или 
до овластеното здружение,  издава потребна докумен-
тацијата за остварување на правото на бесплатна прав-
на помош и правно советување, а по потреба остварува 
и непосреден контакт.  

9. При преземање на мерки за економско јакнење на  
жртвата преку  нејзино активно вклучување на пазарот 
на трудот,  стручното лице  од  центарот  најдоцна до 
седум дена од отпочнувањето на постапката, ја извес-
тува Агенцијата за вработување на Република Македо-
нија – надлежниот центар за вработување и  споделува 
податоци и информации за жртвата. Стручното лице од  
надлежниот центар за вработување на месечна основа 
го известува  стручното лице од центарот за текот на 
преземените активности за вклучување на жртвата во 
активнните мерки за вработување, се до нејзино врабо-
тување.  

 
- Во текот на следењето  на привремените  мерки  

за заштита,  соработката  се остварува  на следниот 
начин: 

1. При следење на извршувањето на привремените  
мерки  за заштита стручното лице од центарот непосре-
дно контактира, разменува податоци и информации и 
по потреба взаемно постапува со надлежните полицис-
ки службеници во ситуации кога жртвата треба безбед-
но да ги собере личните работи од домот/местото на 
живеење,   кога постои ризик за безбедност на жртвата 
од сторител  при извршување  на привремена мерка за 
заштита и кога постои ризик за безбедност на жртвата 
од сторител кој е на лекување и/или третман. 

2. При следење на извршувањето на привремените  
мерки  за заштита, кои ги извршува Министерството за 
внатрешни работи, стручното лице од центарот разме-
нува податоци и информации, а по потреба и взаемно 
постапува со надлежните полициски службеници и 
службите во предучилишната установа/училиштето. 
Стручното лице од центарот во текот на следењето на 
овие  мерки бара известување за текот и начинот на из-
вршување на привремените мерки за заштита.  

3. При  следењето на извршувањето на изречената 
мерка  за заштита на жртвата – задолжително лекување 
на сторителот, доколку злоупотребува алкохол, дрога, 
други психотропни супстанци или има психичко забо-
лување, стручното лице од центарот остварува контакт 
со здравствените работници од здравствената установа 
која ја извршува мерката. Од страна на здравствената 
установа на месечна основа се доставува известување 
до надлежниот центар  за спроведувањето на третма-
нот и резултатите од успешноста на третманот соглас-
но воспоставените нормативи и стандарди.  

4. При  следењето на извршувањето на изречената 
мерка за заштита - посетување на  соодветно советува-
лиште, стручното лице од центарот остварува контакт 
со стручните лица во советувалиштето и добива извес-
тување за спроведувањето на третманот  и резултатите 
од успешноста на третманот.   

5. При  следењето на извршувањето на изречената 
мерка  за заштита, стручното лице од центарот непос-
редно контактира и взаемно постапува со надлежните 
служби во предучилишната установа/училиштето кога 
постои потреба за запишување на детето во друга пре-
дучилишна установа/училиште, кога постојат наруше-
ни односи за доверување  на дете и одржување на лич-
ни односи. 

6. При постапување во случаи на семејно насилство 
како и при спроведување и следење на мерките за заш-
тита, за следењето на извршувањето на привремената 
мерка за заштита, стручното лице од центарот ја ин-
формира жртвата за правата и услугите,  за поддршка 
на жртвата на семејно насилство (здравствена услуга,  
придружник, право од социјална заштита, бесплатна 
правна помош и друга потребна  услуга), како и за на-
чинот на остварување на услугите, во текот на целиот 
временски период од отпочнување на постапката до 
нејзиното завршување. 

  
II. СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА ПОЛИЦИСКИТЕ 

РАБОТИ 
 
- При пријавување во полиција соработката се 

остварува на следниот начин: 
1. По примено сознание за семејно насилство во по-

лициска станица, надлежниот полициски службеник 
веднаш, а најдоцна за 24 часа доставува писмено извес-
тување до центарот кое содржи податоци за насил-
ството, жртвата и нејзини/негови контакт податоци со 
кои располага полицијата.   

2. Во случај кога жртвата се наоѓа во полициска 
станица и има потреба  од итна здравствена услуга, по-
лицискиот службеник веднаш и без одлагање и обезбе-
дува на жртвата да добие здравствена услуга.   

 
- При преземање на полициски мерки и актив-

ности соработката се остварува на следниот начин: 
1. Кога дежурниот полициски службеник при соз-

нание за семејно насилство упатува полициски службе-
ници на местото на настанот за понатамошно презема-
ње на полициски работи, како и во случај кога поли-
циските службеници непосредно забележуваат семејно 
насилство и преземаат мерки за спречување на стори-
телот во понатамошно вршење на насилство,  а на мес-
тото  каде се случило, односно случува семејното на-
силство се присутни деца или лица со ограничена или 
одземена деловна способност,  веднаш и без одлагање 
се повикува полициски службеник од надлежната орга-
низациска единица за криминалистички работи кој вед-
наш остварува контакт со претставник од надлежниот 
центар за понатамошно постапување. 

2. По преземените мерки и активности на местото 
на настанот, а кога  има потреба за сместување на жрт-
вата на безбедно место, се повикува полициски служ-
беник од надлежната организациска единица за крими-
налистички работи кој веднаш остварува контакт со 
центарот и/или здружение кое обезбедува услуга на 
сместување. 

3. Во случај кога постои сериозна опасност по жи-
вотот и телесниот интегритет на жртвата на семејно на-
силство и ризик од повторување на насилството и по  
добивање на судска одлука за извршување на привре-
мена мерка за заштита отстранување на сторителот од 
домот и забрана за приближување до домот, полиција-
та веднаш пристапува кон нејзино спроведување. До-
колку сторителот се грижи за дете, лице со одземена 
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деловна способност или лице кое не може да се грижи 
само за себе  го повикува и на лице место остварува со-
работка со претставници од центарот  заради презема-
ње понатамошни активности. 

4. Полицијата во сите случаи кога од судот има из-
речено привремени мерки  за заштита, а кои се во над-
лежност на полицијата, веднаш презема мерки и актив-
ности за спроведување на мерката и за почетокот и те-
кот на извршувањето  на изречената привремена мерка 
писмено го известува центарот. При извршување на 
привремена мерка која вклучува забрана за приближу-
вање, а која се однесува на деца, полицискиот службе-
ник од надлежната организациска единица за кримина-
листички работи, за изречената мерка, контактира и  
редовно соработува со предучилишната установа/учи-
лиштето. 

5. Одговорните полициски службеници за спрове-
дување на привремената мерка за заштита, веднаш и 
без одлагање контактираат и во најкус рок и писмено 
го известуваат центарот  за секое непочитување и прек-
ршување на мерката од страна на сторителот,  како и за 
причините кои го оневозможуваат извршувањето  на 
привремената мерка за заштита.   

6. Полициските службеници при постапување во 
случаи на семејно насилство, како и при извршување 
на привремената мерка за заштита, согласно закон, ја 
информираат жртвата за правата и услугите за под-
дршка на жртвата на семејно насилство (здравствена 
услуга,  придружник, право од социјална заштита, бес-
платна правна помош и друга потребна  услуга), како и 
за начинот на остварување на услугите, во текот на це-
лиот временски период од отпочнување на постапката 
до нејзиното завршување. 

7. Одговорниот полициски службеник во сите слу-
чаи кога од судот има изречено привремени мерки за 
заштита за чие извршување е надлежна полицијата, за 
сите случаи на непочитување и прекршување на мерка-
та од страна на сторителот писмено го известува над-
лежниот јавен обвинител. 

 
III. СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА  

ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
 

- При давање на здравствена услуга  
  
Здравствените работници во случај на сомневање за 

сторено семејно насилство соработката со надлежните 
институции и здруженија ја остваруваат на следниот 
начин:  

1. Здравствениот работник по земената анамнеза, 
извршениот преглед и/или дадена здравствена услуга 
или друг медицински третман на жртвата, издава соод-
ветна медицинска документација за констатираната 
повреда, траума или друг наод за семејно насилство, 
при што извршената здравствена услуга и издадената 
медицинска документација за жртвите е бесплатна и за 
тоа писмено ги известуваа центарот  и полицијата кои 
пополнуваат пријава согласно закон. 

2. Во случај кога жртвата е донесена во здравствена 
установа преку службата за итна медицинска помош 
или од друго лице, здравствениот работник зема анам-
неза, врши преглед при што обрнува внимание на пов-
редите, траумата и целосната состојба на пациентот и 
дава соодветна здравствена услуга, и во случај на сом-
нение на актуелни и претходни повреди, трауми или 
други наоди кои укажуваат на семејно насилство 
писмено го известува центарот, евидентира во ме-
дицинската документација и пополнува пријава. 

3. Здравствениот работник по земената анамнеза, 
извршениот преглед и/или дадена здравствена услуга 
или друг медицински третман од кој произлегува сом-
нение за семејно насилство, а кога жртвата е дете, лице 
со намалена односно одземена деловна способност, 
веднаш контактира и повикува стручни лица од цента-
рот  за понатамошна итна заштита на детето (согласно 
Протоколот за постапување во случаи на злоупотреба и 
занемарување на деца), односно лицата со намалена 
или одземена деловна способност.   

4. Здравствениот работник на писмено барање на 
надлежните органи ја доставува целокупната докумен-
тација која е од значење за разрешување на случајот и 
поведување на постапки против  сторителот. 

5. Здравствениот работник при постапување во слу-
чаи на семејно насилство, како и при извршувањето на 
привремената мерка за заштита,  согласно закон, ја ин-
формира жртвата за правата, за натамошниот третман 
и начинот на остварување на здравствената заштита и 
другите форми на заштита во интегрираниот систем на 
заштита во други релевантни установи. 

6. Здравствениот работник при постапување во слу-
чаи на семејно насилство, како и при извршувањето на 
привремената мерка за заштита,  согласно закон, ја ин-
формираат жртвата за правата и услугите   за поддршка 
на жртвата на семејно насилство (здравствена услуга,  
придружник, право од социјална заштита, бесплатна 
правна помош и друга потребна  услуга), како и за на-
чинот на остварување на услугите, во текот на целиот 
временски период од отпочнување на постапката до 
нејзиното завршување. 

  
- При упатување на жртва на семејно насилство,  

соработката се остварува  на следниот начин: 
 
1. Кога жртвата е препратена преку центарот, 

здравствениот работник врз основа на потврдата изда-
дена од центарот, извршува преглед и/или друг ме-
дицински третман на жртвата и по извршениот преглед 
и/или друг медицински третман на жртвата и издава 
соодветна медицинска документација за констатирана-
та повреда од семејно насилство, при што жртвите се 
ослободени од плаќање на трошоци за извршената ме-
дицинска услуга и документација. 

2. Здравствениот работник на писмено барање на 
центарот и/или полиција ја доставува целокупната до-
кументација која е од значење за разрешување на слу-
чајот и поведување на постапки против  сторителот. 

3. Здравствениот работник во случај кога насил-
ството во семејството е сторено од лице со проблеми 
во менталното здравје, презема мерки за да се обезбеди  
лекување на тоа лице, односно ставање на лицето во 
контролирани услови согласно Законот за ментално 
здравје, за што веднаш на барање на центарот во 
писмена форма доставува известување, а при отпушта-
ње од здравствената установа по завршено лекување го 
информира центарот кој ја информира жртвата.  

 
- Во текот на извршување на мерките за заштита 

и на привремените мерки за заштита, соработката  
се остварува  на следниот начин: 

1. Здравствената установа веднаш по добивање на 
одлуката од судот, презема мерки за лекување на ли-
цето, односно за извршување на привремената мерка за 
заштита од семејно насилство – задолжително лекува-
ње на сторителот доколку злоупотрбува алкохол, дрога 
и други пихотропни супстанции или има психичко за-
болување. 
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2. Здравствениот работник од  здравствената уста-
нова при извршување на  привремената мерка за заш-
тита на жртвата – задолжително лекување на сторите-
лот, доколку злоупотребува алкохол, дрога, други пси-
хотропни супстанци или има психичко заболување, ос-
тварува контакт со стручните лица од центарот  и дос-
тавува известување до истите за отпочнувањето на 
третманот  и резултатите од успешноста на третманот 
согласно стручните упатства за медицина базирана на 
докази.   

 
IV.СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА ВОСПИТНО-  

ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС 
 
- Пријава за семејно насилство во  
- предучилишна установа/училиште 
 
Стручните соработници од психолошко-педагошка-

та служба во предучилишна установа/училиште во слу-
чај на сомневање за сторено семејно насилство, сора-
ботката со надлежните институции и здруженија ја ос-
тваруваат на следниот начин:  

1. Стручните соработници  на педагошко – психо-
лошката служба од предучилишна установа/училиште  
при сомневање дека насилството му се случува на не-
кое дете/ученик врз основа на неговото надворешно 
однесување или преку добиени индиректни информа-
ции за било која форма на насилство кон дете/ученик, 
веднаш го известуваат надлежниот центар   заради  за-
едничко  и координирано преземање на активности  и  
мерки насочени кон сеопфтна заштита на детето, водеј-
ќи се од најдобриот интерес на детето. 

2. Стручните соработници од психолошко- педа-
гошката служба од предучилишна установа/училиште,  
при  сторено непосредно   насилство на  дете/ученик, 
веднаш ја известуваат полициската станица од општа 
надлежност и здравствената установа, за преземање на 
итна интервенција за заштита на животот и здравјето 
на детето, водејќи сметка за приватноста на детето/уче-
никот и другите учесници. 

3. Стручните соработници од психолошко-педагош-
ката служба во предучилишна установа/училиште во 
рамките на соработката со месно надлежниот центар 
од општа надлежност, споделуваат податоци и инфор-
мации и  тоа го прават на  начин утврден со закон. 

 
- Во текот на извршувањето на привремените 

мерки  за заштита, соработката се остварува на 
следниот начин: 

1. При извршувањето на привремените мерки за 
заштита, стручните соработници од психолошко-педа-
гошката служба на предучилишна установа/училиште 
непосредно контактираат и взаемно постапуваат со 
надлежниот центар  кога постои потреба за запишува-
ње на детето во друга предучилишна установа/учи-
лиште, кога постојат нарушени односи за доверување 
на дете и одржување на лични односи. 

2. При извршувањето на привремената мерката  за 
заштита - забрана да се приближува на растојание по-
мало од 100 метри до живеалиштето, училиштето, ра-
ботното место или определено место кое редовно го 
посетува друг член на семејството и забрана да малтре-
тира, вознемирува, телефонира, контактира или на друг 
начин комуницира со член на семејството, директно 
или индиректно, стручните лица од психолошко-педа-
гошката служба во предучилишна установа/училиште 
соработуваат со надлежните полициски службеници и 
центарот, кога постои ризик за безбедноста на жртвата. 

V. СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЈА 
 
Здружението односно лицето кое ја дава услугата 

на поддршка на жртвата на семејно насилство (во пона-
тамошниот текст: давателот/ката на мерките на заш-
тита), непосредно соработува со сите надлежни инсти-
туции и здруженија кои преземаат мерки за заштита од 
семејно насилство заради давање на услуги:  СОС ли-
нија, психо - социјална интервенција и третман во со-
ветувалиште, сместување во центар за лица - жртви на 

семејно насилство, како и спроведувње на мерки за 
заштита (советување, придружување, пристап до 
здравствена заштита, помош на семејството за редовно 
школување на дете, правна помош и застапување, еко-
номско јакнење на жртвата преку нејзино активно 
вклучување на пазарот на трудот или друга услуга сог-
ласно потребите на жртвата).  

Од страна на Здружението односно давателот/ката 
на мерките на заштита при постапување во случаи на 
семејно насилство, како и при преземање на мерка за 
заштита, согласно закон, се информира жртвата за пра-
вата и услугите за поддршка на жртвата на семејно на-
силство (здравствена услуга,  придружник, право од 
социјална заштита, бесплатна правна помош и друга 

потребна  услуга), како и за начинот на остварување на 
услугите, во текот на целиот временски период од от-
почнување на постапката до нејзиното завршување. 

Давателот/ката на мерките на заштита за секој  при-
мен повик или добиена информација за семејно насил-
ство, врши идентификација и откривање на случајот на 
семејно насилство, при што анонимноста и дискреција-

та за жртвата се почитуваат, согласно закон.  
 

- При пријавување на семејно насилство, сора-

ботката се остварува на следниот начин: 
1. По извршениот контакт со жртвата, веднаш, а 

најдоцна за 24 часа, од страна на здружението се извес-
тува центарот, за видот на насилството, податоците за 
контактирање со жртвата, околностите под кои е сторе-

но насилството и ризикот за понатамошно загрозување 
на животот  и  телото на жртвата.  

2. Доколку постои непосреден ризик за животот на  
жртвата или членовите на семејството, од страна на 
здружението/давателот/ката на мерките на заштита на 
жртвата на семејно насилство, веднаш, а најдоцна за 24 
часа, се известуваат командирот/раководното лице на 

надлежната полициската станица.  
3. Во случај на сознание за прекршување на изрече-

на привремена мерка/и за заштита, од страна на здру-
жението се известува центарот, како и  надлежната по-
лициска станица за привремените мерки на заштита 
кои ги извршува, на начин кој соодветствува со итнос-
та на случајот. 

- За давање на услуга на СОС линија, соработка-

та се остварува на следниот начин: 
1. За пријавен случај  на семејно насилство на СОС 

линија,  на барање и со согласност  на жртвата, опера-
торот/ката доставува известување до центарот и/или до 
месно надлежната полициска станица. 

2. При анонимна пријава за семејно насилство,  опе-

раторот/ката веднаш, а најдоцна за 24 часа доставува 
писмено известување до надлежниот центар и/или по-
лициска станица.  
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- За давање на услуга на згрижување на жртви 
на семејно насилство, соработката се остварува на 
следниот начин: 

1. При згрижување по барање на жртва на семејно 
насилство во Центар за лица - жртви на семејно насил-
ство, здружението веднаш, а  најдоцна за 24 часа го из-
вестува надлежниот центар заради преземање на пот-
ребни мерки за заштита. 

2. При згрижување на жртва на семејно насилство 
во Центар за лица - жртви на семејно насилство, на неј-
зино барање или ако е упатена од страна на стручното 
лице од центарот, од страна на здружението веднаш, а  
најдоцна за 24 часа се известува надлежната полициска 
станица заради обезбедување на сигурноста и безбед-
носта на сместеното лица. 

3. Давател/ката на мерките на заштита редовно кон-
тактира со стручното лице во центарот,  заради обезбе-
дување на психосоцијална поддршка на жртвата и пре-
земање на соодветни мерки за реинтеграција на жртва-
та во нејзината природна средина и секоја потребна 
мерка за понатамошна заштита.  

4. Здружение кое дава услуги на интервентно згри-
жување одредува лице од тимот кое ќе го следи случа-
јот од моментот на давање на помошта (сместување во 
Центар за лица - жртви на семејно насилство) до на-
пуштање на истиот, при што контактира и соработува 
со центарот за социјална работа кој спроведува мерки 
за заштита на жртвата. 

5. По завршувањето на престојот во Центар за лица 
- жртви на семејно насилство, жртвата се упатува во 
центарот за социјална работа во придружба со дава-
тел/ка на услуга од здружението. 

- Заради обезбедување на пристап до здравствена 
услуга, соработката се остварува на следниот начин: 

1.Доколку жртвата, која доаѓа во здружение и при-
јавува семејно насилство има потреба од здравствена 
заштита, давателот/ката на услугата ја упатува до нај-
блиската здравствена установа или до надлежниот цен-
тар за социјална работа заради остварување на мерки 
на здравствена заштита или по потреба ја придружува 
до најблиската здравствена установа.  

2.Давателот/ката на услугата  остварува соработка 
со здравствениот работник во здравствената установа, 
заради обезбедување на  брзо и ефикасно разменување 
на податоци и информации заради добивање на  здрав-
ствена услуга и медицинска документација во здрав-
ствена установа. 

 
- При давање на услуги од психо-социјална ин-

тервенција и третман, соработката се остварува на 
следниот начин: 

1. За услуга - психо-социјална интервенција на  
жртвата на семејно насилство, дадена на нејзино бара-
ње или упатена од центар, од страна на здружението се 
доставува известување за резултатите од успешноста 
на третманот до надлежниот центар,  согласно закон. 

2. Кога на жртвата и се обезбедува психо-социјален 
третман за жртви во советувалиште, давателот/ката на 
услугата  остварува контакт и доставува известување 
до центарот, на месечна основа. 

3. Кога се обезбедува психо-социјален третман за 
сторители на семејно насилство, давателот/ката на ус-
лугата контактира и доставува известување до цента-
рот за отпочнување на третманот и резултатите од ус-
пешноста на третманот, на месечна основа. 

4. Здружението кое обезбедува услуги од психо-со-
цијална интервенција и/или третман, соработува со 
надлежниот центар за социјална работа и за преземени-
те мерки и активности го известува  Националното ко-
ординативно тело против семејно насилство, на секои 
шест месеци.  

 
- При давање на бесплатна правна помош, сора-

ботката се остварува на следниот начин: 
1. Здружението кое применува стандардизирани ус-

луги за правна помош, правно советување и застапува-
ње кое е бесплатно за жртви на семејно насилство, го 
известува центарот за преземените мерки за заштита на 
жртвата, а по потреба остварува соработка со надлеж-
ната полициска станица.   

2. Здружението кое применува стандардизирани ус-
луги за правна помош за жртви на семејно насилство, 
регистрирано за вршење дејности од областа на соци-
јалната заштита, може: 

- на жртвата да ѝ даде правна помош и застапување; 
- да соработува со овластено здружение запишано 

во Регистарот на здруженија за претходна правна по-
мош, што се води при Министерството за правда, со 
цел да ѝ помогне на жртвата да го оствари правото за 
бесплатна правна помош согласно Законот за бесплат-
на правна помош. 

3. Овластеното здружение запишано во Регистарот 
на здруженија за претходна правна помош, кое приме-
нува стандардизирани процедури за работа со жртви на 
семејно насилство, заради комплетирање и процесира-
ње на барањето за бесплатна правна помош за бесплат-
но застапување на жртвата, континуирано соработува 
со подрачното одделение на Министерството за правда 
до кое е упатено барањето за бесплатна правна помош 
со цел за брзо и ефикасно процесирање на барањето во  
интерес на жртвата. 

 
VI. СОРАБОТКА И КООРДИНИРАНОСТ НА  

МУЛТИСЕКТОРСКИОТ СТРУЧЕН ТИМ 
 
1. Во случаи на проценка за постоење на ризик за 

загрозување на животот и здравјето на жртвата, детето 
и членовите на семејството, од страна на надлежниот 
центар се свикува мултисекторскиот стручен тим за из-
готвување на безбедносен план за помош на жртвата. 

2. Стручното лице од центарот  од надлежните инс-
титуции и здруженија бара контакт податоци на номи-
нираните членови во мултисекторскиот стручен тим и 
ги ажурира добиените контат податоци на членовите. 

3. Членот од мултисекторскиот стручен тим од цен-
тарот ги презема мерките од безбедносниот план што 
се од негова надлежност, во континуитет контактира со 
жртвата и членовите на семејството, презема мерки за 
решавање на постоечки или нови потреби за помош и 
заштита на жртвата и за тоа ги информира и соработу-
ва со членовите на мултисекторскиот стручен тим.  

4. Членот на мултисекторскиот стручен тим од по-
лиција ја доставува проценката  на ризик до членовите 
на мултисекторскиот стручен тим заради заедничко 
спроведување на безбедносниот план.  

5. Членот на мултисекторскиот стручен тим од 
здравствена установа ги спроведува мерките од безбед-
носниот план за помош на жртвата кои му се доверени 
и ја координира соработката со другите здравствените 
работници за целосна заштита и помош на жртвата. 
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6. По потреба, вработените стручни соработници од 

предучилишна установа/училиште учествуваат во мул-

тисекторскиот стручен тим, секогаш кога во безбеднос-

ниот план за помош на жртвата на семејно насилство  е 

потребно да се предвидат и мерки за заштита на нејзи-

ните деца. Стручни лица од предучилишните уста-

нови/училишта редовно го известуваат членот на мул-

тисекторскиот тим од центарот  за текот и начинот на 

спроведување на безбедносниот план за помош на жрт-

ва на семејно насилство, како и за состојбата со детето. 

 

VII. СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА  

НА СОРАБОТКАТА 

 

Од страна на Националното координативно тело 

против семејно насилство (во натамошниот текст: 

НКТ)  се следат состојбите со семејното насилство пре-

ку доставените известувања од евиденцијата која ја во-

дат надлежните институции и здруженија согласно за-

кон. 

Од страна на НКТ во годишниот извештај за рабо-

тата и постапувањето во случаите поврзани со  семејно 

насилство за претходната година се оценува: 

- меѓусебната соработка на надлежните институции 

и здруженија, врз основа на претходно добиени извес-

тувања од  надлежните институции и здруженија, 

- функционирањето на мултисекторските тимови,  

врз основа на претходно добиено известување од Ми-

нистерството за труд и социјална политика, 

- ефикасноста на соработката и координацијата со 

секој од чинителите во поглед на остварување на нај-

добра помош и заштита на жртвата, врз основа на прет-

ходно добиено известување од здруженијата кои поста-

пуваат во случаи на семејно насилство на годишна ос-

нова.  

Од страна на НКТ се даваат насоки за унапредува-

ње на соработката и координацијата до надлежните 

институциии/здруженија врз основа на редовно следе-

ње на прегледите, известувањата, информациите и 

оценките добиени од надлежните институции и здру-

женија.     

 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

1. По донесувањето на овој протокол, сите надлеж-

ни  институции и здруженија преземаат  мерки за него-

ва доследна примена.   

2.Овој протокол се заснова на законските прописи, 

а во случај на измена и дополнување на законите кои 

влијаат на неговата примена, секоја институција во 

согласност со својата надлежност предлага измени на 

Протоколот, најдоцна 30 дена од донесувањето на ре-

гулативата. 

3. Овој протокол влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-8313/1 Заменик на претседателот 

19 август 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

4073. 
Врз основа на член 53 став (13) од Законот за дано-

кот на додадена вредност („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 
33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 
102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 
15/15 и 129/15), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ 
ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕД-
НОСТ ВО ПОСТАПКА НА ПРИСИЛНА НАПЛАТА 
И ПРИСИЛНО ИЗВРШУВАЊЕ, ВО СЛУЧАИТЕ КОГА 

ДОВЕРИТЕЛОТ Е СТEКНУВАЧ НА ДОБРОТО 
 

Член 1 
Со овoj правилник се пропишува формата и сод-

ржината на Извештајот за пресметка на данок на дода-
дена вредност во постапка на присилна наплата и при-
силно извршување, во случаите кога доверителот е 
стекнувач на доброто.  

 
Член 2 

(1) Извештајот за пресметка на данок на додадена 
вредност во постапка на присилна наплата и присилно 
извршување, се изготвува на образец ,,ДДВ-
ПНПИ/ДС“, во А-4 формат на хартија во бела боја. 

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член ги содржи 
следните елементи:  

- податоци за постапката и тоа за видот на поста-
пката која е спроведена, видот на актот како и негов 
број и датум, а кој е основ за стекнување со сопстве-
ност на движните или недвижните добра; 

- податоци за субјектот кој е должник во постапката 
(вршител на прометот), при што се внесува даночниот 
број за данокот на додадена вредност (ДДВ), како и 
скратен назив и адреса на вистинско седиште на врши-
телот на прометот; 

- податоци за доверителот кој е стекнувач во поста-
пката (примател на прометот), и тоа: даночен број, од-
носно Единствен матичен број на граѓанинот примател 
на прометот, скратен назив или име и презиме на при-
мателот на прометот и адреса на вистинско седиште 
односно живеалиште на примателот на прометот; 

- податоци за прометот (опис, количина, постигната 
крајна цена со вклучен данок на додадена вредност, да-
ночна основа, даночна стапка и данок на додадена 
вредност); 

- податоци за пренесување на даночниот долг и 
- потпис и печат на субјектот надлежен за поста-

пката. 
(3) Формата и содржината на Извештајот од ставот 

(1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 20-5715/3  

17 август 2015 година Министер за финансии, 
Скопје Зоран Ставрески, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

4074. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 14.7.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Бонче, која е во надлежност на 
одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Бонче, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Бонче. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-12043/1  

14 јули 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

4075. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 14.7.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Воѓани, која е во надлежност на 
одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Воѓани, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Воѓани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-12044/1  

14 јули 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

4076. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности,  до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 14.7.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Снегово, која е во надлежност на 
одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Снегово, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Снегово. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-12045/1  

14 јули 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

4077. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности,  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 14.7.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Црнобуки, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Црнобуки, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Црнобуки. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-12046/1  

14 јули 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

4078. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 14.7.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Облавце, која е во надлежност на 
одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Куманово. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Облавце, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Облавце. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-12047/1  

14 јули 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

4079. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 14.7.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Ботун, која е во надлежност на 
одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Ботун, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Ботун. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-12048/1  

14 јули 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

4080. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 14.7.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Косел, која е во надлежност на 
одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Косел, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Косел. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-12049/1  

14 јули 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

4081. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 14.7.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Дабиља, која е во надлежност на 
одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Дабиља, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Дабиља. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-12050/1  

14 јули 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

4082. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 14.7.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Јеловјане, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности  Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Јеловјане, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Јеловјане. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-12051/1  

14 јули 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

4083. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности,  до-
несе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 14.7.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Kараслари, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности  Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Караслари, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Караслари. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-12052/1  

14 јули 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

4084. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности,  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 21.7.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Огњанци, која е во надлежност 
на одржување на Центар за катастар на недвижности  
Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Огњанци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Огњанци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-12390/1  

21 јули 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

4085. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 23.7.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Псача, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Крива Паланка. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Псача, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  
Псача. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-12511/1  

23 јули 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

4086. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 23.7.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Требеништа, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Требеништа, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Требеништа.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-12512/1  

23 јули 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

4087. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 23.7.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Челопек, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Челопек, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Челопек. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-12513/1  

23 јули 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 
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4088. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 23.7.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Лабуништа-Вон-град, која е во 
надлежност на одржување на Одделение за катастар на 
недвижности Струга. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Лабуништа-Вон-град, престануваат да 
важат аналогните катастарски планови за катастарска-
та општина Лабуништа-Вон-град. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-12514/1  

23 јули 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 
 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4089. 
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 
136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 
33/2015), член 28 од Законот за акцизите („Службен 
весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 
34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-
ност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 
135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот за жи-
вотната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) 
и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и 
уплатување на надоместокот за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз 
и/или производство на нафтени деривати („Службен 
весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24.8.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 27,775 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 29,432 

б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 25,194 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 24,510 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 16,303 

   
Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

 
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 
   

а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 64,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 66,00 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 49,00 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 37,50 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 20,760 

 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 
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а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до0,080 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до0,040 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 0,050 

 
Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,890 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 0,740 

 
Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 21,792 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,830 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,302 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,230 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 0,100 

 
Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-
нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 25.8.2015 годи-
на и истата ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија. 

 
Бр. 02 –1580/1  

24 август 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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