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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

1216.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам 

У К А З
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

I
Г. Звонко Муцунски се поставува на должноста вон-

реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-
донија во Република Турција, со седиште во Анкара.

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ.

III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 41 Претседател
9 март 2016 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

1217.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам 

У К А З
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

I
Г. Марјан Ѓорчев се поставува на должноста вонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Република Македо-
нија во Република Бугарија, со седиште во Софија.

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ.

III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 42 Претседател
9 март 2016 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

1218.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам 

У К А З
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СУВЕРЕНИОТ ВОЕН 

РЕД НА МАЛТА

I
Г. Оливер Шамбевски се поставува на должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Ма-
кедонија во Суверениот Воен ред на Малта, со седиште 
во Рим.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ.

III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 43 Претседател
9 март 2016 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

1219.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам 

У К А З
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЛОВАЧКА

I
Г. Василка Поповска Треневска се поставува на 

должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Ре-
публика Македонија во Република Словачка, со седиш-
те во Виена.

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ.

III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 44 Претседател
9 март 2016 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ

1220.
Врз основа на член 394 алинеја 1 од Законот за без-

бедност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 169/15 и 226/15), ми-
нистерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ЗНАЦИТЕ ШТО НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО СООБ-
РАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ИМ ГИ ДАВААТ 
УНИФОРМИРАНИТЕ ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕ-
НИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат знаците што на 

учесниците во сообраќајот на патиштата им ги даваат 
униформираните полициски службеници на Министер-
ството за внатрешни работи (во натамошниот текст: по-
лициските службеници), со раце и со положбата на те-
лото, звучни знаци и светлосни знаци.

Член 2
(1) Знаците што полициските службеници ги даваат 

со раце и со положбата на телото, за учесниците во со-
обраќајот ги имаат следните значења:

1.  рака подигната вертикално со отворена дланка - 
значи запирање на сите возила. (Слика бр. 1)
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- Ако знакот е даден на раскрсница, за возилата зна-
чи забрана на поминување, освен за оние возила што 
во моментот кога полицискиот службеник ќе ја подиг-
не раката, не можат на безбеден начин да се запрат.                                                 

- Ако знакот е даден на раскрсница, за пешаците 
значи забрана да го преминуваат коловозот.                                     

- Ако знакот е даден на отворен пат, тој го има наве-
деното значење само кога полицискиот службеник се 
наоѓа на коловозот;   

2.  рака хоризонтално испружена со отворена длан-
ка - значи забрана на поминување за сите учесници во 
сообраќајот чија насока на движење ја сече насоката на 
испружената рака (Слика бр. 2);

3. бавно мавтање со хоризонтално странично испру-
жена рака во правец горе-долу со отворена дланка свр-
тена надолу - значи возачот во чија насока се дава овој 
знак треба да ја намали брзината на движењето на вози-
лото (Слика бр. 3);  

4. хоризонтално испружена рака со отворена дланка 
и кружно движење на подлактицата и дланката оддес-
но налево-значи дека возачот во чија насока се дава 
овој знак треба да го забрза движењето на возилото 
(Слика бр. 4);

5. хоризонтално странично испружена рака со отво-
рена дланка насочена кон определено возило - значи де-
ка возачот на тоа возило треба да го запре возилото со 
кое управува (Слика бр. 5);    

6. тело во стоечки став или тело во истиот став со 
раце хоризонтално странично испружени - значи дека 
возилата што доаѓаат од правецот во кој е свртен грбот 
односно градите на полицискиот службеник треба да 
запрат, а дека возилата кои доаѓаат од бочните страни 
на тоа лице имаат право на поминување (Слики бр. 6 и 
7).

(2) Кога сообраќајот е запрен со знаците со кои им 
се наредува запирање на возилата на одделни учесници 
во сообраќајот, полицискиот службеник може на други 
учесници да даде знак да го забрзаат движењето на сво-
ето возило, ако со тоа се обезбедува побрзо одвивање 
на сообраќајот.

(3) Сликите од бр. 1 до бр. 7 се дадени во Прилогот 
број 1 – Знаци што полициските службеници ги даваат 
со раце и со положбата на телото за учесниците во со-
обраќајот, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3
(1) Ако полициски службеник го регулира сообраќа-

јот на раскрсница, знаците со кои се наредува запирање 
на сите возила и забрана на минувањето за определени 
учесници во сообраќајот, може да ги дава само ако се 
наоѓа во средиштето на раскрсницата.

(2) Ако на една раскрсница се наоѓаат повеќе поли-
циски службеници кои помагаат во регулирањето на со-
обраќајот, знаците што ги даваат тие лица треба да би-
дат усогласени со знаците што ги дава полицискиот 
службеник, кој се наоѓа во средиштето на раскрсни-
цата.

(3) По исклучок од став (1) на овој член, ако со тоа 
поефикасно би се регулирал сообраќајот, знаците од 
член 2 став (1) точки 1, 2 и 6 од овој правилник, може 
да ги дава и полициски службеник, кој се наоѓа на коло-
возот на раскрсницата, под услов истиот да може лесно 
да се забележи од страна на сите учесници во сообраќа-
јот на кои им се наменети знаците.

(4) Ако на раскрсницата се наоѓаат повеќе полицис-
ки службеници, знаците што ги даваат тие лица треба 
меѓусебно да бидат усогласени.

Член 4
(1) За давање знаци со кои се наредува запирање, 

забрана на минување, намалување и забрзување на дви-
жењето на возилата, полицискиот службеник може да 
употребува табличка за регулирање на сообраќајот.

(2) Табличката за регулирање на сообраќајот има 
форма на круг со пречник од најмалку 12 см. Основата 
на табличката е во бела боја, со црвен раб со широчина 
најмалку 2 см. Во средината на табличката е испишан 
зборот „СТОП-ПОЛИЦИЈА”. (Прилог бр. 2 - Табличка 
за регулирање на сообраќајот).   

(3) Табличката за регулирање на сообраќајот e обло-
жена со рефлектирачка материја.

(4) Прилогот број 2 е составен дел на овој правил-
ник.

Член 5
(1) Звучните знаци се даваат со посебен уред за да-

вање на звучни знаци на моторното возило или со свир-
ка (пишталка).

(2) Звучните знаци кои се даваат со посебен уред на 
моторното возило се состојат од голем број на тонови 
со различна висина, интензитет и динамика (звук на за-
вивање).

Член 6
(1) Звучните знаци што се даваат со посебен уред за 

давање на звучни знаци на моторното возило се употре-
буваат само во комбинација со светлосни знаци од 
член 10 став (1) од овој правилник и имаат значење на 
соодветниот светлосен знак што се дава.

(2) Звучните знаци со свирка (пишталка) се приме-
нуваат само во комбинација со знаците што се даваат 
со раце и тоа само кога полицискиот службеник се нао-
ѓа надвор од возилото.

Член 7
(1) Звучните знаци што ги даваат полициските служ-

беници со свирка (пишталка) ги имаат следните зна-
чења:

1. еден краток свиреж (пиштење) - значи повик на 
учесниците во сообраќајот кога ќе го чујат да го свртат 
вниманието кон полицискиот службеник, кој со помош 
на одреден друг знак ќе изрази определено барање;
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2. повеќе последователни кратки свирежи (пиш-
тења) - значи дека некој од учесниците во сообраќајот 
постапил спротивно на барањето изразено со помош на 
дадениот друг знак, на правилата на сообраќајот или на 
поставените сообраќајни знаци;

3. еден долг свиреж (пиштење) - со вертикално по-
дигната рака значи внимание и задолжително запирање 
за сите учесници во сообраќајот.

(2) Звучниот знак од ставот (1) точка 1 на овој член 
се дава само при регулирањето на сообраќајот на рас-
крсница.

(3) Ако звучниот знак се состои од повеќе последо-
вателни пиштења, сите учесници во сообраќајот што ќе 
го чујат ваквиот знак треба со набљудување на поли-
цискиот службеник да видат дали тој знак се однесува 
на нив. Истовремено со давањето на тој знак, полицис-
киот службеник треба да покаже на кој учесник во сооб-
раќајот дадениот знак се однесува и што тој треба да 
стори.

Член 8
(1) Во вршењето на контрола и регулирање на сооб-

раќајот, полициските службеници можат да даваат свет-
лосни знаци.

(2) Светлосни знаци се даваат со посебни уреди за 
давање на светлосни знаци на моторното возило или со 
средства што рачно се користат (батериска ламба, свет-
лечка „стоп-таблица”).

(3) Светлечката „стоп таблица” има облик на круг 
од 19,5 см, со црвен раб широк 3 см, чија основа на 
предната страна и на задната страна е во бела боја, а на 
средината на предната страна се наоѓа светлосно тело 
со црвена боја во кружен облик од 10 см, а на средина-
та на задната страна со црни букви е испишан зборот 
„СТОП-ПОЛИЦИЈА”. (Прилог бр. 3 - Светлечка стоп 
таблица).

(4) Светлечката „стоп-таблица” има држач и истата 
е обложена со рефлектирачка материја.

(5) Прилогот број 3 е составен дел на овој правил-
ник.

Член 9
(1) Светлосните знаци што се даваат со посебни уре-

ди за давање на светлосни знаци на моторното возило 
ги имаат следните значења:

1. две трепкави светла, од кои едно во сина боја на 
десната страна, а другото во црвена боја на левата стра-
на на возилото, значат дека возачот кога ќе ги сретне 
моторните возила што се под придружба, или кога ќе 
го престигнуваат тие возила, треба да го запре вози-
лото, а ноќе наместо долги светла да употреби соборе-
ни светла за осветлување на патот, како и строго да се 

придржува кон наредбите што му ги даваат лицата од 
придружбата, а движењето да го продолжи дури откако 
сите возила под придружба ќе поминат, да им го отста-
пи првенството на минување на тие возила и да не ги 
престигнува истите. Светлосниот знак за пешаците зна-
чи да се тргнат од коловозот, заради пропуштање на 
тие моторни возила.

2. две трепкави или ротациони светла во сина боја 
на возилото кое обезбедува минување на едно возило 
или на колона возила кои се движат зад него значат де-
ка возачот треба да обрне внимание и на возилата на 
кои им се обезбедува минување, да ги пропушти и по 
потреба, да го запре своето возило додека не помине 
тоа возило или колоната на возила; 

3. едно трепкаво или ротационо светло во сина боја 
на возилото со право на првенство на минување значи 
дека возачот што ќе го види тоа светло, освен за воза-
чот на возило под придружба, да му отстапи првенство 
на поминување на возилото од кое се дава тој знак и по 
потреба да го запре своето возило додека тоа возило не 
помине, а за пешаците значи дека заради пропуштање 
на тоа возило треба да се тргнат од коловозот.

(2) Светлосните знаци од ставот (1) точки 1, 2 и 3 
на овој член се даваат така што да се видливи за сите 
учесници во сообраќајот на кои тие им се наменети.

Член 10
Светлосниот знак што се дава со средства што се ко-

ристат рачно (батериска ламба, светлечка „стоп-таб-
лица”) е со постојано црвено светло, со кое полициски-
от службеник мавта вертикално на надолжната оска на 
патот. Тој знак значи дека возачот треба да го запре во-
зилото што се движи на делот од патот на кој се дава 
тој светлосен знак.

Член 11
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за знаците што на 
учесниците во сообраќајот на патиштата им ги даваат 
униформираните полициски службеници на Министер-
ството за внатрешни работи („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 129/07).

Член 12
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 13.1-13454/1 Министер
1 март  2016 година за внатрешни работи,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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1221.
Врз основа на член 394 алинеја 6 од Законот за без-

бедност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 169/15 и 226/15), ми-
нистерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕTO НА ПРОБНОТО ВОЗЕЊЕ И ВИСИ-
НАТА НА ТРОШОЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ НА ПРОБНИ ВОЗЕЊА ОД СТРАНА Н А  
П О Л И Ц И С К И Т Е   С Л У Ж Б Е Н И Ц И  Н А  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на органи-

зација на обезбедувањето на пробното возење и висина-
та на трошоците поврзани со обезбедување на пробни 
возења од страна на полициските службеници на Ми-
нистерството за внатрешни работи.

Член 2
Организацијата на обезбедувањето на пробното во-

зење заради испитување на својство на новопроизведе-
но или преправано возило на јавен пат во услови на ре-
довен сообраќај се врши со едно полициско возило 
пред возилото за кое се врши пробно возење.

Член 3
Одредбите кои се однесуваат на висината на тро-

шоците поврзани со обезбедувањето на вонреден пре-
воз од Правилникот за начинот на организација на 
обезбедувањето на вонредниот превоз и висината на 
трошоците поврзани со обезбедување на вонреден 
превоз од страна на полициските службеници на Ми-
нистерството за внатрешни работи се применуваат и 
при определувањето на висината на трошоците пов-
рзани со обезбедувањето на пробни возења од страна 
на полициските службеници на Министерството за 
внатрешни работи.

Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на органи-
зација на обезбедувањето на пробното возење и висина-
та на трошоците поврзани со обезбедување на пробни 
возења од страна на униформираните полициски служ-
беници на Министерството за внатрешни работи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
155/07). 

Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 13.1-14367/1 Министер
4 март  2016 година за внатрешни работи,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
1222.

Врз основа на член 69 став (3) од Законот за вонсуд-
ско спогодување (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.12/14) министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ НА ПОСТАПКАТА 

ЗА ВОНСУДСКО СПОГОДУВАЊЕ

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат трошоците за во-

дење на постапката за вонсудско спогодување.

Член 2
Трошоци за водење на постапката за вонсудско спо-

годување се:
1. Административни трошоци за поведување и воде-

ње на постапката;
2. Награда и надоместоци на трошоците за работата 

на  претседателот и членовите на спогодбениот совет и 
повереникот на вонсудското спогодување, согласно 
член 25 од Законот за вонсудско спогодување и

3. Трошоци за кои со Законот за вонсудско спогоду-
вање е определено дека ќе се намируваат како трошоци 
на постапката за вонсудското спогодување.

Член 3
Административни трошоци за поведување и водење 

на постапката се одредуваат во следните износи:
1. Во скратена постапка на вонсудско спогодување 

во износ од 10.000 денари;
2. Во редовна постапка на вонсудско спогодување 

во која висината на обврските на должникот е до 
10.000.000 денари, во износ од 20.000 денари аванс и

3. Во редовна постапка на вонсудско спогодување 
во која висината на обврските на должникот е над 
10.000.000 денари, во износ од 30.000 денари аванс.

Член 4
Наградата и надоместоците на  трошоците за работа-

та на претседателот и членовите на спогодбениот совет 
и повереникот на вонсудското спогодување се утврде-
ни во Правилникот за висината на наградата за работа-
та и надоместоците на реално потребните трошоци на 
претседателот и членовите на спогодбениот совет и по-
вереникот на вонсудското спогодување.

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

Бр. 15-1964/2
2 март 2016 година Министер за економија,

Скопје Беким Незири, с.р.
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1223.
Врз основа на член 25 став (2) од Законот за вонсуд-

ско спогодување („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.12/14) министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ВИСИНАТА НА НАГРАДАТА ЗА РАБОТАТА И 
НАДОМЕСТОЦИТЕ НА РЕАЛНО ПОТРЕБНИТЕ 
ТРОШОЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИТЕ 
НА СПОГОДБЕНИОТ СОВЕТ И ПОВЕРЕНИКОТ 

НА ВОНСУДСКОТО СПОГОДУВАЊЕ

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат висината на наг-

радата за работата и надоместоците на реално  потреб-
ните  трошоци на претседателот и членовите на спогод-
бениот совет и повереникот на вонсудското спогодува-
ње (во понатамошниот текст: именувани лица во поста-
пката за вонсудско спогодување). 

Член 2
Во зависност од висината на паричната вредност на об-

врските на должникот, висината на наградата за работата 
на именуваните лица во постапката за вонсудско  спогоду-
вање се определува според следната табела:

Член 3
Висината на надоместоците  на реално  потребните 

трошоци за именуваните лица во постапката за вонсуд-
ско спогодување се определува на следниот начин:

-за користење на сопствено моторно возило за лока-
лен превоз, во износ од 35% од вредноста на горивото 
за секој поминат километар, но не повеќе од 3.500 дена-
ри за еден месец и

- за користење на сопствено моторно возило за пре-
воз до седиштето на предлагачот на постапката за вон-
судско спогодување кое се наоѓа надвор од местото на 
живеење на именуваното лице, во износ од 35% од 
вредноста на горивото за секој поминат километар.

Член 4
(1) Кога именуваното лице во постапката за вонсуд-

ско спогодување биде разрешено или постапката биде 
запрена пред одржување на рочиштето за утврдување 
на побарувањата, му припаѓа една третина од награда-
та од членот 2 од овој правилник.

(2) Кога именуваното лице во постапката за вонсуд-
ско спогодување биде разрешено или постапката биде 
запрена, а именуваното лице не презело ниту една ак-
тивност во постапката, нема право на награда од чле-
нот 2 од овој правилник.

(3) Кога именуваното лице во постапката за вонсуд-
ско спогодување биде разрешено или постапката биде 
запрена, а именуваното лице извршило работи во поста-
пката, но не пристапило кон испитување на побарува-
њата, му припаѓа една четвртина од наградата од чле-
нот  2 од овој правилник.

Член 5
(1) Во случај кога во постапката за вонсудско спого-

дување е именувано друго  лице до одржувањето  на ро-
чиште за утврдување на побарувањата, на ново имену-
ваното лице му припаѓа полн износ од наградата од чле-
нот 2 од овој правилник.

(2) Во случај кога во постапката за вонсудско спогоду-
вање е именувано друго лице по утврдувањето на побару-
вањата, на ново именуваното лице му припаѓа една трети-
на од наградата од членот 2 од овој правилник.

Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 15-1964/3
2 март 2016 година Министер за економија,

Скопје Беким Незири, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1224.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за планин-

ски патеки („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/14 и 146/15),  министерот за животна среди-
на и просторно планирање донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА СИГНАЛИЗАЦИЈА И МАРКА-
ЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СИГНАЛИ-
ЗАЦИЈА И МАРКАЦИЈА НА ПЛАНИНСКИТЕ 

ПАТЕКИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на сигна-

лизација и маркација, формата и содржината на сигна-
лизација и маркација на планинските патеки.

Член 2
Сигнализација и маркација на планинските патеки 

се врши преку поставување на стандардизирани пато-
кази, столбови и информативни табли, во кои се сод-
ржани ознаки кои се наменети за информирање и за 
ориентирање на корисниците на планинската патека.

Сигнализациските и маркациските ознаки кои се по-
ставуваат на планинарските патеки треба да бидат изра-
ботени од природен материјал дрво или камен,  или од 
пластифициран лим. 

Во случаите кога сигнализацијата и маркацијата на 
планинските патеки се врши со ознаки кои се од дрво, 
дрвото треба да биде со максимална влажност од 12%, 
патоказите изработени од дрво треба да бидат бајцова-
ни и премачкани со натур боја на бајц, а текстот на се-
кој патоказ треба да биде вдлабен или гравиран и обо-
ен со црна боја.

Написите на патоказите, столбовите и информатив-
ните табли треба да се со кирилично писмо и/или лати-
нично писмо, додека ознаките за време и далечина на 
патоказите се пишува исклучиво со латинично писмо. 

Називите (топонимите) се пишуваат во оригинален 
назив како што се прикажани во топографските карти.

Сигнализацијата и маркацијата може да се врши и 
преку  информативна табла која треба да биде изработе-
на од дрво со максимална влажност на дрвото од 12%, 
на која може да биде поставена печатена мапа на плас-
тифициран лим прицврстена со штрафови или силикон 
лепак.  

На мапите од информативните табли заради разграни-
чување, патеките  може да се означат со  различна боја. 

Член 3
Формата и содржината на сигнализацијата и марка-

цијата на планинските патеки е дадена во Прилогот кој 
е составен дел од овој правилник.

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр.13-1667/1 Министер за животна средина
25 февруари 2016 година и просторно планирање,

Скопје Нурхан Изаири, с.р.
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

1225.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
107/2005 година), член 42 од Законот за судовите 
(„Службен весник на РМ“ бр. 58/2006 и 150/2010) и 
член 31 став 1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски 
совет на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 60/2006, 150/2010, 20/2015 и 61/2015), Судски-
от совет на Република Македонија на редовната 216-та 
седница одржана на ден 4.3.2016 година, ја донесе след-
ната

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН 

СУД СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ

За судии поротници на Основен суд Скопје 1 Скоп-
је се избрани: 

1. Ана Алексоска;
2. Бојан Анастасов;
3. Јасминка Ајтовска;
4. Валентина Ангелковска;
5. Милица Ангеловска;
6. Перица Анчевски;
7. Весна Пецевска-Ботинова;
8. Вера Бошковска;
9. Љупка Величковска;
10. Александар Велковски;
11. Руди Вуков;
12. Богданка Грашеска;
13. Маријана Ѓорѓиевска;
14. Александар Здравевски;
15. Маргарита Ивановска;
16. Љиљана Ивановски;
17. Рајна Ивановска;
18. Лоза Илиевска;
19. Весна Калинска;
20. Љупчо Камчевски; 
21. Љиљана Касапова;
22. Марика Кондовска;
23. Соња Костовска;
24. Марија Лазаревска;
25. Ѓурѓена Лазарева;
26. Славица Методиева;
27. Елена Минчева;
28. Бранка Николовска;
29. Сузана Николовска;
30. Андромахи Пајиќ;
31. Блага Пановска;
32. Дунавка Пашовска;
33. Гордана Пашоска;
34. Валентина Петровска;
35. Роза Пејковска;
36. Цвета Саздовска;

37. Митко Сандев;
38. Божица Силјаноска;
39. Снежана Симонова;
40. Гордана Станојковска;
41. Лазо Стефанов;
42. Снежана Стојановска;
43. Стојанка Стојановска;
44. Ленче Стојковска;
45. Томислав Стошиќ;
46. Тодорка Христовска;
47. Благица Цветковска;
48. Весна Цветковска;
49. Оливера Шокларовска и
50. Бранка Шуица.
Оваа одлука влегува во сила 4.3.2016 година.

Бр. 02-512/2 Судски совет
7 март 2016 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО

1226.
Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска 

со член 38 од Законот за безбедност на храната („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11, 
1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 
39/16),  директорот на Агенцијата за храна и ветеринар-
ство донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗГОЛЕ-
МЕНО НИВО НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА 
ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ХРАНА ОД НЕЖИВО-
ТИНСКО ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Решението за зголемено ниво на официјални кон-

троли на храна за животни и храна од неживотинско по-
текло при увоз во Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 93/11, 129/11, 
181/11, 65/12, 95/12, 135/12, 9/13, 48/13, 56/13, 110/13, 
150/13, 12/14, 66/14, 123/14, 168/14, 195/14, 70/15, 
133/15 и 210/15) Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 
1, кој е составен дел на ова решение.

Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 17-602/4
Директор на

Агенција за храна
2 март 2016 година и ветеринарство,

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МЕКЕДОНИЈА
1227.

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 
39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на 
РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15, 06/16) и член 32 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барање-
то на Друштвото за проектирање, градежништво, произ-
водство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР 
ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје, со седиште на ул. Борка Та-
левски бр. 55-1/2 Скопје, за влегување во сила  на ли-
ценца за производство на електрична енергија на седни-
цата одржана на ден 8.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Друштвото за проектирање, градеж-
ништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДО-
НИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје, со седиш-
те на ул. Борка Талевски бр. 55-1/2 Скопје, за вршење 
на енергетска дејност производство на електрична енер-
гија од  МХЕЦ „Ештеричка“ со реф. бр. 373 издадена 
со Одлука УП1 бр. 07-80/15 од 25.9.2015 година, 
(„Службен весник на РМ“ бр. 167/15) влегува во сила. 

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“.

УП1 Бр. 07-80/15
8 март 2016 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за проектирање, градежништво, произ-

водство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР 
ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје, со седиште на Ул.Борка 
Талевски бр. 55-1/2 Скопје.

2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата 

Производство на електрична енергија 

3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 250.01.1/15

4. Датум на издавање на лиценцата
8.3.2016 година

5. Датум на важење на лиценцата
8.3.2051 година

6. Број на деловниот субјект – 6658105

7. Единствен даночен број – 4032010511252

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши

Како енергетска дејност производство на електрич-
на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носите-
лот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во ма-
ла хидроелектрана, во обем согласно техничките карак-
теристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Еште-
ричка“ со реф. бр. 373 лоцирана на КП 1/4 КО Шталко-
вица (машинска зграда), КП 162/2, КП 1/5 КО Шталко-
вица (водостој), КП 1/7 КО Шталковица, 763/2 КО Зе-
лен Град (зафат на гардба),  во општина Пробиштип.

10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е соста-
вен дел од оваа лиценца. 

11. Право на приклучување, пристап и користење 
на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, ка-
ко и во согласност со Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија одобрени од страна на Ре-
гулаторната комисија за  енергетика. 

12. Права и обврски за носителот на лиценца    
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-
трична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија, правилници-
те и другите прописи кои ги пропишува или одобрува 
Регулаторната комисија за енергетика во согласност со 
закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти, 

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена електрична-
та енергија во мала хидроелектрана, да го почитува До-
говорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Опера-
торот на пазарот на електрична енергија, за откуп на це-
локупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енерги-
ја до точката на прием во системот за дистрибуција на 
електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енер-
гија до Регулаторната комисија за енергетика; 
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- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија.

13. Планирање на одржување на производните 
капацитети 

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-
изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, нај-
доцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енерге-
тика да поднесе План за одржување на производните 
капацитети за период од пет години, годишна програма 
за реализација на планот, како и мислење за услогласе-
ност на Планот од носителот на лиценца за вршење на 
енергетска дејност дистрибуција на електрична енер-
гија.

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети; 

- финансиски извори за реализација на планот.
14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди 

на операторот на преносниот систем, операторот на паза-
рот на електрична енергија, снабдувачот со електрична 
енергија  односно снабдувачот со електрична енергија во 
краен случај како и носителот на лиценца за вршење на 
енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, 
сите потребни податоци и информации кои се неопходни 
за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во 
согласност со Мрежните правила за пренос на електрична 
енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрич-
на енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена еви-
денција

Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност; 

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и 

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на делов-
ните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на електрич-
на енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извеш-
тај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжител-
но се доставува и во електронска форма.  

Годишниот извештај треба да содржи податоци за: 
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на про-
изведената и испорачаната електрична енергија на точ-
ка на прием во системот за дистрибуција на електрична 
енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење 
на планираните и непланираните прекини, како и за 
причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија, составен од: 

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината, 
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. преземени мерки во текот на претходната година за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување, 

- заштита при  работа,
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на криз-

на состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализаци-

ја на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија; 

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли; 

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енерги-
ја и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија.
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20. Физичка заштита на производниот капаци-
тет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика. 

21. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непосре-
ден увид во целокупната документација, како и пристап 
во објектите, деловните простории, простори, инсталаци-
ите, како и на средствата и опремата потребни за вршење 
на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаниот правилник за снабдување со 
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалите-
тот на произведената електрична енергија и по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика, да доставува 
писмен извештај за движењето на сите параметри кои 
што го определуваат квалитетот на произведената елек-
трична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за енер-
гетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на об-
врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува об-
врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комиси-
ја за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот 
за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ЕШТЕ-
РИЧКА со реф. бр. 373,  

- број на производни единици (агрегати):...........еден 
- проценет животен век...............................50 години
- тип, производител и номинални податоци за турби-

ната:
· тип Пелтон хоризонтална
· нето пад ..................................................195,1 m
· номинален проток...................................0,27 m3/s
· број на вртежи.......................................  750 min-1
· максимална моќност...............................524 kW  

- тип, производител и номинални податоци за гене-
раторот:

· тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ла-
дење 

· вратило хоризонтално
· работен напон 0,4 kV 
· фреквенција 50 Hz   
· номинална привидна моќност....................630 kVA
· номинална активна моќност..........................567 kW  
· број на вртежи........................................750 min-1
· cosφ……………………………………...0.9
· ниво на заштита.....................................IP23

· класа на изолација................................F
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот :
· тип .........................................................трофазен сув
· производител: ......................................  ЅТЅ 3500 
· преносен однос....................................0,4/20 kV / kV
· моќност..................................................800  kVA
· фреквенција..........................................50 Hz  
· напон на краток спој.............................4%

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ
1228.

Врз основа на член 32 став 5 од Уставот на Република 
Македонија, член 203, 205 став 3, 206 и 210 став 1 од За-
кон за работни односи (Пречистен текст-„Службен вес-
ник на РМ“ бр. 167/2015) член 3 од Општиот колективен 
договор за приватниот сектор од областа на стопанството 
(Пречистен текст-„Службен весник на РМ“ бр. 115/2014), 
Самостоен Синдикат на работниците од енергетика и сто-
панството на Македонија и Здружението за енергетика од 
приватниот сектор на Организацијата на работодавачите 
на Македонија, склучуваат

КОЛЕКТИВЕН  ДОГОВОР  
ЗА ЕНЕРГЕТИКА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој колективен договор се уредуваат и доуреду-

ваат правата, обврските и одговорностите на потписни-
ците на овој колективен договор (во понатамошниот 
текст: Договор), во согласност со закон и други про-
писи, правните правила со кои се доуредува склучува-
њето, содржината, престанокот на работниот однос и 
други прашања од работните односи или во врска со ра-
ботните односи, како и начинот и постапката за решава-
ње на меѓусебните спорови.

Член 2
Овој Договор се применува непосредно и неговите 

одредби се задолжителни за страните кои го склучиле.

Член 3
Овој Договор важи за сите работници и работодава-

чи од приватниот сектор од областа на дејностите снаб-
дување, дистрибуција и производство на електрична 
енергија, топлинска енергија и нафтени деривати спо-
ред Националната класификација на дејности на Репуб-
лика Македонија.

Член 4
Со колективен договор на ниво на работодавач, мо-

жат да се утврдат и други права и обврски покрај ут-
врдените со закон, Општиот колективен договор за при-
ватниот сектор од областа на стопанството и овој Ко-
лективен договор. 

Со колективен договор на ниво на работодавач мо-
жат да се утврдат поголеми права од оние утврдени со 
закон и/или со овој колективен договор.

Член 5
Изразите употребени во овој Договор го имаат след-

ното значење:
1. „Синдикат“ е Самостоен Синдикат на работници-

те од енергетика и стопанството на Македонија.
2. „Работен однос“ е договорен однос меѓу работни-

кот и работодавачот во кој работникот доброволно се 
вклучува во организираниот процес на работа кај рабо-
тодавачот, за плата и други примања, лично и непреки-
нато ја извршува работата според упатствата и под над-
зор на работодавачот.
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3. ,,Работник“ е секое физичко лице кое е во работен од-
нос врз основа на склучен договор за вработување.

4. ,,Работодавач“ е правно и/или физичко лице кое вра-
ботува работници врз основа на договор за вработување.

Член 6
Во случај на дискриминација согласно член 6 од 

ЗРО кандидатот за вработување или работникот имаат 
право да бараат надомест на штета согласно со Законот 
за облигациони односи.

Член 7
Забранет е кој било вид на вознемирување на работ-

ното место. Работникот има право на заштита од возне-
мирување на работното место. Случаите на забрана на 
психичко вознемирување на работното место се утврду-
ваат согласно закон и колективен договор.

II. ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Член 8
Со потпишување на договорот за вработување, се засно-

ва работен однос помеѓу работникот и работодавачот.
Договорот за вработување работникот го потпишу-

ва лично, а во име на работодавачот договорот го пот-
пишува застапникот по закон на правниот субјект, запи-
шан во соодветниот регистар или претставник овластен 
од него.

Член 9
Договорот за вработување се смета за склучен кога ќе 

го потпишат работникот и работодавачот, а правата од рабо-
тен однос почнуваат да се остваруваат од денот утврден за 
отпочнување со работа во договорот за вработување.

1. Посебни услови за засновање на работен однос

Член 10
Посебните услови можат да се предвидат како ус-

лов за вработување само ако се неопходни за извршува-
ње на работите на одредено работно место.

Како посебни услови за вработување можат да се 
предвидат, особено: стручната подготовка, посебни знае-
ња и способности за извршување на соодветни работи, 
работно искуство, психофизички и физички способ-
ности, положен посебен стручен испит, положен возач-
ки испит од определена категорија, познавање на стран-
ски јазик, познавање на информатичка технологија и дру-
ги специфични услови утврдени во колективен договор 
на ниво на работодавач или акт на работодавачот.     

Како посебни услови за засновање на работен однос 
не можат да се утврди полот, возраста, расата, боја на ко-
жата, религиозното, политичкото и друго убедување ос-
вен ако со посебни прописи не е поинаку определено.

За извршување на работи на работни места за кои 
како посебен услов не се бара стручна подготовка или 
друг вид на способност не може како посебен услов да 
се утврдува работното искуство.

Начинот и постапката за проверка на способноста, 
кога тоа е утврдено како посебен услов за засновање на 
работен однос, се регулира во колективен договор на 
ниво на работодавач или акт на работодавач.          

2. Пробна работа, приправнички и
волонтерски стаж

Член 11
При склучувањето на договорот за вработување ра-

ботникот и работодавачот може да се договорат за 
пробна работа.

Приправничкиот стаж се утврдува во различно вре-
метраење согласно колективниот договор на ниво на ра-
ботодавач.

3. Обврски на работникот
Член 12

Работникот е должен совесно да ја извршува своја-
та работа на работното место за кое што склучил дого-
вор за вработување, во време и на место, кои што се оп-
ределени за извршување на работата, почитувајќи ја ор-
ганизацијата на работата и деловната активност на ра-
ботодавачот.

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

Член 13
Работникот има право да одбие да работи ако му се 

заканува непосредна опасност по животот или здрав-
јето, поради неспроведување на мерките за безбедност 
на здравје при работа.

Во случај работникот да одбие да работи согласно 
со претходниот став должен е писмено да го извести ра-
ботодавачот и претставникот на работниците за безбед-
ност и здравје при работа за причините поради кои од-
бива да работи.

До колку работодавачот смета дека во работата не 
постои опасност по животот и здравјето на работникот 
и дека прекинот на работа е неоснован, должен е писме-
но да го извести работникот, а копија од известувањето 
да достави до инспекторот на труд.

Член 14
Работникот е должен да врши и друга работа која не е 

предвидена со договорот за вработување, а е во рамките 
на неговата стручна подготовка, врз основа на писмен акт 
од страна на работодавачот се додека траат причините, но 
не подолго од два месеци, само во случаи:

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

обемот на работа;
- на елементарни непогоди кои се случиле или 

непосредно се закануваат и кога е неопходно за отстра-
нување или спречување на последиците во случаите на 
природна непогода или друга несреќа;

- на неопходно завршување на започнат процес, чие 
прекинување со оглед на природата на технологијата 
на работата би предизвикало материјални загуби;

- на спречување на расипување на суровини и мате-
ријали, односно отстранување на дефекти на опремата 
и на средствата за работа;

- на завршување на итни и неодложни работи;
- во други случаи утврдени со колективен договор.
Работникот е должен да врши и друга работа која 

не е предвидена со договорот за вработување, а е во 
рамките на неговата стручна подготовка, врз основа на 
писмен акт од страна на работодавачот се додека траат 
причините но не подолго од една година само во случај 
кога се работи за замена на отсутен работник кој е на 
подолготрајно боледување.

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

4. Обврска на работодавачот
Член 15

Работодавачот во врска со вршењето на работа на 
работникот, ги има следните обврски:

1. Да му обезбеди работа која е договорена во дого-
ворот за вработување;

2. Да му ги обезбеди сите потребни средства и рабо-
тен материјал, за да може непречено да ги исполнува 
своите обврски и да му овозможи слободен пристап до 
деловните простории;

3. Да му обезбеди плата за извршената работа;



10 март 2016 Бр. 47 - Стр. 31

4. Да му обезбеди услови за безбедност за животот 
и здравјето на работниците во согласност со посебните 
прописи за заштита за работа;

5. Да ја почитува и штити личноста и достоинство-
то на работникот, како и да ја штити приватноста на ра-
ботникот;

6. Да обезбеди ниту еден работник да не биде жртва 
на вознемирување и полово вознемирување;

7. Да обезбеди заштита на личните податоци за ра-
ботникот и личните податоци на кандидатите за врабо-
тување.

При склучување договор за вработување на делов-
ни лица - менаџерски договор условите ќе се договорат 
помеѓу менаџерите и Управниот одбор, односно Над-
зорниот одбор.

Обрска на работодавачот е на работникот да му ги 
обезбеди сите други права кои произлегуваат од работ-
ниот однос, согласно Законот за работни односи, Оп-
штиот колективен договор за приватниот сектор од об-
ласта на стопанството и овој Колективен договор.

III.  РАБОТНО ВРЕМЕ

Член 16
Работното време не може да изнесува повеќе од 40 

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

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

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

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

Член 17
На работник кој работи на особено тешки, напорни 

и работи штетни по здравјето, кои штетно влијаат врз 
неговото здравје односно работната способност и не мо-
же во целост да се отстранат или да се попречат со при-
мена на заштитни мерки, работното време му се скрату-
ва сразмерно со штетното влијание врз неговото 
здравје, односно работна способност во согласност со  
закон и колективен договор.

Со колективен договор на ниво на работодавач се 
утврдуваат условите за работа потешки од нормалните 
за одделни работни места кај работодавачот. Елементи 
за потешки услови за работа кои задолжително мора да 
се земат предвид се следниве:

- влијание на околината (клима, врева, вибрации, зра-
чење, влага, штетни гасови, биолошки влијанија и др);

- физички и психички оптоварувања (оптоварување 
на сетилата, тешки физички напори со можни послед-
ици за здравјето, работа со нечисти материи и др);

- опасност по здравјето и животот на работното мес-
то (опасност од алатите или предметите на трудот, од 
транспортните средства и средствата на јавниот сообра-
ќај, опасности од паѓање, електрична струја, од затрупу-
вање, експлозија, жешки и вжарени предмети или мате-
рии, нагризувачки материјали и др.).

Член 18
Кога тоа го бара природата на дејноста односно ра-

ботата и работните задачи и организацијата на рабо-
тата, подобро користење на средствата за работа, пора-
ционалното користење на работното време и извршува-
ње на определени работи и задачи со утврдени рокови, 
одржување и ремонт, изготвување на пресметки и ана-
лизи, спазување на одредени рокови во интерес на рабо-
тодавачот, овластениот работник му предлага на рабо-
товодниот орган да донесе одлука за прераспределба 
на работното време.

Прераспределбата на работното време се врши така 
што во определени временски периоди во текот на го-
дината, работното време да биде подолго од осум часа 
дневно, а во останатиот период пократко од осум часа 
дневно, со тоа што вкупното работно време на работ-
никот во просек да не биде подолго од 40 часа во работ-
ната недела во текот на годината, а да се обез-беди со-
одветен одмор на работникот помеѓу работните денови 
кој не може да биде пократок од 12 часа.

Како полно работно време од осум работни часа се 
смета и  работно време, пократко од осум часа, а подол-
го од четири часа, утврдено во член 17 од овој Договор.

Прераспределбата на работното време во писмена 
одлука ја донесува работодавачот, односно овластени-
от работник.

Член 19
За работните места кај кои постои поголема опас-

ност од повреди или здравствени оштетувања, со колек-
тивен договор на ниво на работодавач, или со акт на ра-
ботодавачот, полното работно време може да трае по-
малку од 36 часа неделно.

Член 20
Почетокот и крајот на работното време, вклучувај-

ќи ги паузите и останатите услови за искористување на 
полното работно време во работната недела се утврду-
ва со акт на работодавачот.

Дневното работно време не може да се менува во те-
кот на работниот ден.

Член 21
Синдикатот има право на увид во евиденцијата во 

врска со користењето на полното работно  време вкуп-
но и поединечно за секој работник.

Прекувремена работа

Член 22
Работа преку полното работно време (прекувремена 

работа) се воведува:
- во случај на исклучиво зголемување на обемот на 

работа;
- во случај кога е потребно продолжување на делов-

ниот односно производниот процес;
- во случај кога треба да се отстрани оштетување на 

средствата за работа за да не дојде до прекин на работ-
ниот процес;

- во случај кога е потребно да се обезбеди  безбед-
ност на луѓето, имотот и прометот;

и во други случаи на завршување на итни и неод-
ложни работи чие извршување не трпи одлагање.

Во случаите предвидени во ставот 1 на овој член, ра-
ботникот по завршувањето на работното време остану-
ва на работа, а ако заминал од работа, треба да се врати 
на работното место.

Работа подолга од полното работно време, се вове-
дува со одлука или усмен налог од работодавачот или 
друго лице/а овластено/и од нив. Одлуката се донесува 
во писмена форма, а во случај на усмен налог истиот 
во рок од 3 дена се потврдува со писмена одлука.

Прекувремената работа може да трае најмногу 8 ча-
са неделно односно 190 часа годишно.

Максимална прекувремена работа може да се ут-
врди поинаку во колективен договор на ниво на работо-
давач.

Дополнително работење во случај на несреќа

Член  23
Во случај на природна несреќа предизвикана од ви-

ша сила и други несреќни случаи како што се  хаварии, 
дефекти и друго, или пак ако таква несреќа се очекува, 
работникот е должен да работи преку потполното ра-
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ботно време се додека е неопходно да се спасат човеч-
ките животи, да се заштити здравјето на луѓето или да 
се спречи непоправлива материјална штета. 

Ноќна работа

Член 24
Ноќна работа се смета работење во ноќно време. 

Ноќно време е период помеѓу  22:00 часот и 06:00 ча-
сот наредниот ден.

Пред воведувањето на ноќната работа која се врши 
со работници кои редовно работат ноќе работодавачот 
е должен најмалку еднаш годишно да се консултира со 
репрезентативниот синдикат во поглед на:        

- времето кое се смета за ноќна работа;
- облиците на ноќното работење;
- мерките за заштита при работа и мерките за соци-

јална заштита.
Работодавачот е должен на работниците од став 2, 

кои работат ноќе да им обезбеди: подолг одмор, соод-
ветна храна, обезбеден превоз, стручно раководство на 
работниот процес и вонреден лекарски преглед.

Работодавачот кој користи редовно работници за ноќ-
на работа е должен да ја извести инспекцијата на трудот.

Работното време на работникот кој работи ноќно 
време не смее да трае просечно повеќе од 8 часа на се-
кои 24 часа.

IV. ОДМОРИ И ОТСУСТВА

Член 25
Помеѓу два последователни работни денови работ-

никот има право на дневен одмор од најмалку 12 часа 
непрекинато во текот на 24 часа. 

Член 26
Работникот има право на неделен одмор од најмал-

ку 24 часа непрекинато, плус 12 часа  дневен одмор од 
член 23 на овој договор.

Ден на неделен одмор по правило е недела или друг 
ден во неделата.

Деновите на неделниот одмор на работниците кои 
работаат во смени, се утврдува со распоред.

Член 27

Работникот има право на годишен одмор согласно 
закон, Општиот Колективен договор за приватниот сек-
тор од областа на стопанството и овој Колективен Дого-
вор.

Траењето на годишниот одмор над законски утврде-
ните 20 работни дена се определува врз основа на кри-
териуми утврдени во колективен договор на ниво на ра-
ботодавач.

Работник кој за првпат заснова работен однос, се 
стекнува со правото на цел годишен одмор, кога ќе ос-
твари непрекината работа од најмалку шест месеци, без 
оглед на тоа дали работникот работи полно работно 
време или пократко работно време од полното.

Платен одмор

Член 28
Работникот има право на платен одмор заради лич-

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

- за склучување на брак.................................... 3 дена
- за склучување брак на дете........................... 2 дена
- за раѓање или посвојување дете................... 2 дена
- за смрт на сопружник или дете...................... 5 дена
- за смрт на родител, брат, сестра................... 2 дена
- за смрт на родител на сопружник ..................2 дена
- за смрт на дедо или баба............................... 1 ден

- за елементарни непогоди............................... 3 дена
- за полагање на стручен испит или 
  друг испит за потребите на работодавачот....3 дена
Право на два последователни работни денови за да-

вање крв доброволниот дарител го користи во денот ко-
га дава крв и наредниот ден.

Во случај на давање крв во неработен ден, дарите-
лот има право на 2 последователни слободни работни 
дена.

Со колективен договор на ниво на работодавач мо-
жат да се утврдат и други случаи за платено отсуство 
од работа.

Привремен принуден одмор

Член 29
Во услови и околности на целосно или делумно 

престанување на производниот процес од деловни при-
чини или намалување на обемот на работата во одреде-
ни организациски делови, односно работа кај работода-
вачот, работниците од тие организациски делови се упа-
туваат на привремен принуден одмор (во понатамошни-
от текст ППО).

Синдикалниот претставник не може да биде упатен 
на ППО.

Член 30
Одлука за организирање на ППО донесува органот 

на управување во друштвото.
Овластен работник од работодавачот го определува 

организацискиот дел и делот на производниот процес 
односно работата во која се исполнети условите и окол-
ностите за организирање на ППО и времетраење-то на 
организирањето на ППО со изготвена програма прет-
ходно разгледана од Синдикалната организација кај ра-
ботодавачот и добиено мислење од неа.

Врз основа на одлуката на органот на управување 
за организирање на ППО, овластен работник кај работо-
давачот изготвува план за спроведување на ППО, и со 
решение поединечно ги определува работниците кои се 
упатуваат на ППО и ја определува должината на тој од-
мор.

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

По престанување на условите и околностите, овлас-
тениот работник со одлука утврдува дека престанала 
потребата за организирање на ППО во соодветниот ор-
ганизациски дел односно технолошко-техничкиот про-
изводен процес и дека се создадени услови за редовно 
одвивање на работата.

Член 31
На работните места каде што процесот на производ-

ството и работата го дозволуваат тоа, се врши наизме-
нично упатување и враќање на работниците на ППО 
при што се обезбедува сигурноста на објектите и 
постројките и квалитетот на работата.

Член 32
Упатувањето на работниците на ППО може да трае 

3 месеци во текот на една календарска година.

Член 33
Синдикатот има право да бара информации за при-

менување на одлуката за упатување на ППО и нејзино-
то спроведување.

V. ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА

1. Плата

Член 34
Работникот има право на плата.
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Платата на работникот за работа со полно работно 
време не може да биде пониска од пресметковна вред-
ност за единица коефициент (досегашна најниската 
плата) утврдена со овој колективен договор.

Платата е составена од:
а) основна плата;
б) дел од плата за работна успешност 
в) дел за деловна успешност и
г) додатоци.
Пресметковна вредност за единица коефициент за 

најниска група на сложеност за полно работно време и 
полн учинок изнесува 14.010,00 ден.

Член 35
При утврдување на пресметковна вредност за едини-

ца коефициент за најниска група на сложеност ќе се поа-
ѓа особено од: трошоците на живот, економските мож-
ности, општото ниво на платите на дејност, нивото на 
продуктивноста, економичноста, рентабилноста, социјал-
ните давања и други економски и социјални фактори.

Пресметковна вредност за единица коефициент за 
најниска група на сложеност ја утврдуваат и објавуваат 
потписниците на колективниот договор најмалку ед-
наш годишно, но не подоцна од 31.01. во тековната го-
дина, односно по секое усогласување.

Член 36
Работодавачот кај кого настанале потешкотии во ра-

ботењето врз основа на изготвена програма со која се 
обезбедува надминување на настанатите проблеми, а 
со согласност од Синдикалната организација кај работо-
давачот  може да утврди отстапување од пресметковна 
вредност за единица коефициент за најниска група на 
сложеност утврдена  во член  34 од овој Колективен до-
говор, со тоа што намалувањето на пресметковна вред-
ност за единица коефициент за најниска група на сло-
женост не може да изнесува повеќе од 20% и не може 
да трае подолго од 6 месеци.

а) Основна плата

Член 37
Основната плата се определува земајќи ги предвид 

барањата на работното место (стручна подготовка, стек-
нати вештини, сложеноста и одговорноста на работно-
то место), а се утврдува така што износот на пресмет-
ковна вредност за единица коефициент за најниска гру-
па на сложеност се множи со коефициентот на степе-
нот на сложеноста на одделна група на работи на која 
припаѓа работното место на кое работникот работи сог-
ласно договорот за вработување.

Групите се утврдуваат со колективен договор на ни-
во на работодавач или акт на ниво на работодавач.

Основната плата на работникот за полно работно 
време, нормален учинок и нормални услови за работа 
се утврдува со договорот за вработување, и не може да 
биде пониска од пресметковна вредност за единица кое-
фициент за најниска група на сложеност утврдена со 
овој колективен договор.

За нормални услови на работа се сметаат условите 
во кои претежно се извршува работата, без посебни фи-
зички и психички напрегања, влијанија на средината, 
опасност од повреди и други оптоварувања,  потешки 
од нормалните. 

Член 38
Основната плата се пресметува и исплатува како ме-

сечна плата согласно на исплатниот период утврден во 
закон.

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

б) Дел за работна успешност

Член 39
Критериуми и мерила за утврдување  на работната 

успешност се:  обем, квалитет, креативност и инвентив-
ност, остварена продуктивност, економичност, заштеди 
во процесот на работење, ефикасност и користење на 
средствата за работа и работното време и други крите-
риуми утврдени во колективниот договор на ниво на ра-
ботодавач и друг акт на работодавачот. 

Работната успешност се мери, односно проценува 
за поединци или групи на работници според однапред 
утврдени критериуми и мерила.

Резултатите од работењето на работникот согласно 
со претходниот став ги утврдува, односно оценува ра-
ботникот кој го води и организира процесот на работа.

Доколку работникот не ги достигнува работните ре-
зултати од причини што не зависат од работникот, има 
право на  100% од основната плата.

Член 40
Во случај кога повеќе од 30% од работниците не ги 

исполнуваат утврдените норми и нормативи, синдика-
тот може да покрене иницијатива за нивно преиспиту-
вање.

Член 41
Дел од платата врз основа на работна успешност се 

пресметува и исплатува заедно со основната плата или 
во друг термин кој е поповолен за работодавачот.

в) Дел за деловна успешност

Член 42
На работникот може да му се исплати и дел врз ос-

нова  на деловна успешност на работодавачот. 

г) Додатоци на плата

Член 43
Основната плата за одделни работни места се зголе-

мува кога работникот работи во услови потешки од нор-
малните за определено работно место, а особено:

- работни задачи во чие извршување работникот по-
стојано е изложен на неповолните влијанија на околина-
та (чад, саѓе, топол пепел, прашина, влага, високи, од-
носно ниски температури, врева, блескава вештачка 
светлина, работа во темни простории или во простории 
со несоодветно обоено светло);

- при работни задачи во кои согласно со прописите 
работникот постојано употребува заштитни средства ка-
ко што се: заштитни чевли, гас маски, маски против 
прав, уреди за доведување свеж воздух или други заш-
титни средства;

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

Со колективен договор на ниво на работодавач се 
утврдуваат потешките услови за работа од нормалните 
за одделни работни места и износот на зголемувањето 
врз таа основа не зависи од висината на платата на ра-
ботникот, туку се утврдува во единствен износ за сите 
работници што работат во тие потешки услови на ра-
бота.

Член 44
Основната плата на работникот се зголемува  по час 

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

Додатоците не се исклучуваат меѓусебно.
Правото на зголемен надоместок врз основа на рабо-

та во три смени работникот го остварува само за ефек-
тивно поминато работно време во смени.

Со колективен договор на ниво на работодавач мо-
жат да се регулираат и други основи за зголемување на 
основната плата.

Член 45
Основната плата на работникот се зголемува за нај-

малку 0,5% за секоја година работен стаж. 

Член 46
Платата на членовите на органите на управување и 

работниците со посебни овластувања и одговорности 
утврдени со Статутот или друг акт на работодавачот, ја 
определува органот што ги избрал, во согласност со ак-
тот на работодавачот.

Член 47
Инвалид на трудот има право на работа со скратено 

работно време, односно вработување на друга соодвет-
на работа, професионална рехабилитација, како и пра-
во на соодветен паричен надоместок во врска со корис-
тењето на тие права, во согласност со прописите за пен-
зиско-инвалидско осигурување, со овој  Колективен до-
говор  односно на ниво на работодавач. 

Член 48
Пресметковна вредност за единица коефициент за 

најниска група на сложеност на работник кој е 5 годи-
ни пред исполнување на условите за пензија, а е распо-
реден на помалку вреднувано работно место, не може 
да биде помала од платата што ја примал пред распоре-
дувањето, валоризирана за тековниот пораст на плати-
те кај работодавачот.

a) Надоместоци на плата

Член 49
Работодавачот на работникот му исплатува надо-

мест на плата за време на:
- боледување (за време на привремена неспособ-

ност за работа);
- годишен одмор;
- платен вонреден одмор;
- прекин на работниот процес од причини од страна 

на работодавачот;
- празници и неработни денови утврдени со закон 

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

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

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

ниво на работодавач.
Во случаите од претходниот став на работникот му 

припаѓа надоместок на плата во висина од неговата про-
сечна плата од последните 12 месеци доколку со закон 
поинаку  не е определено.

Доколку работникот не примал плата во тој период, 
му припаѓа надомест во висина на пресметковна вред-
ност за единица коефициент за најнизок степен на сло-
женост утврдена во овој Колективен договор.

Член 50
Работникот има право на надомест на плата врз ос-

нова на придонесот од иновации, рационализации и 
други видови творештва, за потребите на работодава-
чот, кој се  утврдува со договор склучен меѓу работни-
кот и работодавачот.

Работодавачот и синдикатот можат да утврдат кри-
териуми за утврдување на висината на надоместокот 
врз оваа основа со колективниот договор на ниво на ра-
ботодавач.

Член 51
За време на приправничкиот стаж и пробна работа на 

работникот му припаѓа плата најмалку 80% од платата 
предвидена за работното место за кое се оспособува.

Член 52
Работниците што се упатуваат на привремен прину-

ден одмор имаат право на надомест на плата во висина 
од најмалку 70% што ја оствариле во претходниот ме-
сец пред да бидат упатени на ППО, за период до 3 месе-
ци во тековната година.

Надоместокот од став 1 на овој член се валоризира 
со просечниот пораст на платите кај работодавачот.

Работниците од став 1 на овој член додека се наоѓа-
ат на ППО немаат право на регрес за исхрана и трошо-
ци за превоз.

Член 53
За време на времена неспособност за работа до 15 

дена работникот има право на надомест на плата во ви-
сина од 70%, а над 15 дена почнувајќи од првиот ден 
на боледувањето за сите денови од 90% од основицата 
утврдена со закон, како и надомест на плата во висина 
од 90% од основицата во случаи утврдени со закон ко-
га боледувањето над 30 дена  го плаќа работодавачот.

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

Член 54
За време на штрајк кој е организиран заради повре-

дени права на работниците уредени со закон, колекти-
вен договор и со договорот за вработување: неисплате-
на плата, неплатени придонеси и надоместоци, непотпи-
шување на колективен договор и необезбедени услови 
за работа, работодавачот на работникот му исплатува  
надоместок на плата во висина од 60% од основната 
плата на работникот, за време од 5 работни дена. 

2. Надоместување на трошоците поврзани
со работата

Член 55
Работникот има право и на надомест на трошоците 

поврзани со работа утврдени со закон и колективен до-
говор и тоа:

- дневници за службени патувања во земјата во ви-
сина од најмалку 8% од основицата и тоа:

1. Дневници во полн износ
а) за секои 24 часа поминати на службен пат,
б) за остатокот на времето подолго од 12 часа, кога 

службеното патување траело повеќе од 1 ден,
в) кога службеното патување траело подолго од 12 

часа, а пократко од 24 часа.

2. Половина дневница
а) ако патувањето траело повеќе од 8 часа, а помал-

ку од 12 часа, како и за остатокот од времето поминато 
на пат подолго од 8 часа, а пократко од 12 часа, кога па-
тувањето траело повеќе од 1 ден,



10 март 2016 Бр. 47 - Стр. 35

- дневници за службени патувања во странство соглас-
но колективен договор на ниво на работодавач или акт на 
работодавач, но не помалку од Уредбата за издатоците за 
службен пат и селидби во странство што на органите на 
управата им се признаваат во тековни трошоци,

- теренски додаток во земјата, за работа на терен 
надвор од седиштето на работодавачот, во зависност од 
обезбедените услови за престој на работникот на терен 
(сместување, исхрана и др.) во висина утврдена со ко-
лективен договор на ниво на работодавач,

- надомест за одвоен живот од семејството, во виси-
на утврдена со колективен договор на ниво на работода-
вач, но не помалку од 60% од основицата,

- правото на надомест за одвоен живот се користи 
во целост, само во случај кога нема организирано смес-
тување и исхрана,

- надоместокот за одвоен живот се исплаќа во слу-
чај кога работникот е распореден, односно упатен на ра-
бота надвор од седиштето на работодавачот или надвор 
од местото на постојаното живеалиште,

- надомест на трошоци за користење на сопствен ав-
томобил за потребите на работодавачот во висина од 
30% од цената на литар гориво што го користи автомо-
билот за секој поминат километар,

- надомест на трошоците за селидба за потребите на 
работодавачот, во висина на реално направените тро-
шоци.

Покрај надоместоците од став 1 на овој член соглас-
но колективен договор, на работникот му се исплатува 
и надоместок за:

- регрес за годишен одмор во висина која изнесува 
80% од основицата, а најмногу 100% од основицата, 

- јубилејна награда за најмалку 10, 20, 30 години 
непрекината работа кај ист работодавач во висина ут-
врдена со колективен договор на ниво на работодавач.

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

Работодавачот може на работникот да му исплати и 
13-та плата, доколку за тоа постојат услови и можности 
кај работодавачот.

Работодавачот на свој трошок на работникот може 
да организира исхрана за време на работа. Трошоците 
за исхрана може да изнесуваат најмногу до 20% од про-
сечната нето плата по работник исплатена во претход-
ната година.

Основицата за пресметување на надоместоците на 
работникот претставува просечната месечна нето плата 
по работник во Република Македонија исплатена во по-
следните три месеци.

На работникот му се исплаќаат и други надоместо-
ци согласно колективниот договор на ниво на работода-
вач.

Член 56
Работникот има право на отпремнина при заминува-

ње во пензија во висина на најмалку 2 просечни месеч-
ни нето плати исплатени во последните 3 месеци на  ни-
во на Република Македонија.

Член 57
Во случај на смрт на работникот, на семејството му 

се исплаќа еднократна парична помош во висина од 3 
просечни месечни нето плати исплатени во државата 
во последните 3 месеци.

Во случај на смрт на член од потесното семејство 
на работникот му се исплатува помош во висина на 2 
просечни месечни нето плати исплатени во Република-
та во последните 3 месеци.

Под потесно семејство на работникот во смисла на 
став 2 од овој член се подразбира брачниот другар, де-
цата на работникот и лица што ги издржува врз основа 
на закон.

Член 58
За непрекинато боледување подолго од 6 месеци,  

поради повреда на работа или професионално заболува-
ње на работникот му се исплатува еднократна помош 
во висина од 1 просечна месечна нето плата исплатена 
во Републиката во претходните 3 месеци.

Член 59
Во случај на потешки последици од елементарни 

непогоди на работникот му се исплатува надомест од 
најмалку 1 просечна месечна нето плата во Република 
Македонија. 

VI. НАДОМЕСТ НА ШТЕТА

Член 60
Со колективен договор на ниво на работодавач, се 

определуваат случаи на штетни дејствија на работни-
кот за кои се утврдува висината на паушалното обеште-
тување, како и начинот и условите за намалување или 
простување на плаќањето на обештетувањето.

VII.  НАЧИНИ НА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА 
ВАЖНОСТА НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Член 61
Договорот за вработување престанува да важи во 

следните случаи:
1. Со изминување на времето за кое што бил склу-

чен;
2. Со смрт на работникот;
3. Поради престанување на правниот субјективитет 

на работодавачот согласно со закон;
4. Спогодбено раскинување;
5. Поради престанување на потребата од вршење на 

одредени работи од деловни причини;
6. Со исполнување на законски услови за пензиони-

рање;
7. Поради утврдена трајна неспособност за работа 

на работникот;
8. Ако со правосилна одлука му е изречена казна 

затвор, забрана на вршење определени работи од рабо-
тен однос и воспитна заштитна или безбедоносна мер-
ка поради кои не може да работи подолго од шест ме-
сеци.

9. Со отказ од страна на работникот;
10. Со отказ од страна на работодавачот.

1. Откажување на Договор за вработување 
од страна на работникот

Член 62
Работникот може да го откаже договорот за вработу-

вање ако писмено изјави дека сака да го откаже догово-
рот за вработување.

Ако работникот го откаже договорот за вработу-
вање, отказниот рок е еден месец.

Отказниот рок започнува да тече наредниот ден од 
денот по врачување на одлуката за отказ на договорот 
за вработување.

Работникот кој го откажал договорот за вработува-
ње должен е да ја врати опремата со која е задолжен, 
службената легитимација и да ги подмири паричните и 
други обврски кон работодавачот ако ги има.

2. Откажување на договорот за вработување
со отказ од страна на работодавачот

Член 63
Работодавачот може да му го откаже договорот за 

вработување со отказ на работникот, поради кршење 
на работната дисциплина или поради неисполнување 
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на обврските од работата или причини на вина (лична 
причина од страна на работникот) доколку кршењето 
на работната дисциплина или неисполнувањето на об-
врските од работа е утврдена со посебна постапка 
(сослушување на сторителот, на сведоци и изведување 
на докази).

Член 64
Работодавачот  може да го откаже договорот за вра-

ботување со отказ поради кршење на работната дисцип-
лина или поради неисполнување на обврските од рабо-
тата, ако работодавачот не е задоволен од извршување-
то на работните обврски на работникот.

Пред откажување на договорот за вработување, а 
врз основа на извештај од непосредниот раководител, 
ако работодавачот не е задоволен од извршувањето на 
работните обврски на работникот, истиот е должен на 
работникот да му даде писмено упатство и насоки за 
правилно извршување на работните обврски, и да го 
предупреди дека не е задоволен од начинот на нивното 
извршување.

Доколку работникот не го подобри своето рабо-
тење, врз основа на извештај од непосредниот раково-
дител, работодавачот може да донесе одлука од став 1 
на овој член.

3. Откажување на договорот за вработување 
од деловни причини

Член 65
Како деловни причини се сметаат случаите кога ра-

ботодавачот има намера да воведе поголеми промени 
во производството, програмата, реорганизацијата, 
структурата и технологијата, а кои ќе предизвикаат пот-
реба од намалување на бројот на работниците.

Во случаите кога ќе настанат предвидените проме-
ни од став 1 на овој член, на работникот може да му 
престане работниот однос на начин и постапка предви-
дени со Законот за работни односи, со овој Колективен 
договор и со колективен договор на ниво на работода-
вач.

Член 66
Работодавачот за намерата, а најдоцна 30 дена пред 

донесувањето на одлуката за откажување на договорот 
за вработување од деловни причини  ја известува син-
дикалната организација кај работодавачот и е должен 
со истата да се консултира заради постигнување дого-
вор.

За постапката за утврдувањето на потребата од прес-
танок од работа на поголем број работници, односно на 
најмалку 20 работници за период од 90 дена при секој 
престанок на работен однос, кај работодавачот се изгот-
вува и применува програмата донесена од надлежен ор-
ган на работодавачот по претходно добиено мислење 
од синдикалната организација кај работодавачот која е 
должна да достави  мислење  во рок од 30 дена.

Доколку не се произнесе синдикатот во предвидени-
от рок, се смета дека ја прифатил програмата.

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

ното воведување:
- укинување на работно место,
- намалување на број на извршители на работно 

место;
- укинување на организациони делови
3. Број на вработени по работно место и/или работ-

ни места, квалификациона структура на работното мес-
то за чија работа престанала потребата или се намалува 
бројот на извршители по работно место;

4. Начин на решавање на правата на работниците за 
чија работа престанала потребата;

5. Финансиски и други средства што треба да се 
обезбедат за спроведување на програмата;

6. Рокови и носители на активностите за спроведува-
ње на програмата.

VIII.  ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА 
НА РАБОТНИЦИТЕ

                                     
Член 67

Штрајкот е организиран прекин на работа заради ос-
тварување и зголемување на правата од работниот од-
нос утврдени со закон, Општ колективен договор за 
приватниот сектор од областа на стопанството и со 
овој Колективен договор.

Штрајкот на работниците кај работодавачот го наја-
вува претседателот на Синдикалната организација кај 
работодавачот, согласно со Статутот, до органот на уп-
равување на работодавачот, а на дејноста која ја опфа-
ќа овој колективен договор, штрајкот го најавува прет-
седателот на Самостојниот Синдикат на работниците 
од енергетика и стопанството на Македонија до Здруже-
нието на работодавачи против кого е насочен.

Штрајкот поради неостварување на веќе договоре-
ни права се најавува 3 дена пред започнувањето.

Штрајкот мора писмено да се најави на работодава-
чот. Во писмото со кое се најавува штрајкот мора да се 
наведат причините за штрајкот, местото на одржување-
то на штрајкот, времетраењето и денот и времето на по-
четокот на штрајкот.

Штрајкот не смее да започне пред завршување на 
постапката за помирување, согласно со закон. Об-
врската за помирување не смее да го ограничи правото 
на штрајк, кога таква постапка е предвидена со закон, 
односно пред спроведување на друга постапка за мир-
но решавање на спорот за која страните се договориле.

Штрајкот мора да биде организиран на начин со кој 
нема да се оневозможува или попречува организирање-
то и одвивањето на работниот процес за работниците 
кои не учествуваат во штрајкот, забрана на влез на ра-
ботниците и на одговорните лица во деловните просто-
рии на работодавачот.

Член 68
Работодавачот може да отстрани работници од рабо-

та само во одговор на веќе започнат штрајк најмногу 
до 2% од бројот на работниците учесници во штрајкот.

Работодавачот може да ги отстрани од процесот на 
работа само оние работници кои со своето однесување 
поттикнуваат насилничко и недемократско однесу-
вање, со што се оневозможуваат преговорите меѓу ра-
ботниците и работодавачот.

За работниците одстранети од работа, за времето до-
дека се отстранети од работа, работодавачот е должен 
да ги уплатува придонесите утврдени со посебните про-
писи за најниската основица за плаќање на придоне-
сите.

Член 69
На предлог на работодавачот, синдикатот и работо-

давачот спогодбено подготвува и донесува правила за 
производно одржувачки и нужни работи кои несмеат 
да се прекинуваат за време на штрајк.

Правилата содржат особено одредби за работите и 
бројот на работниците кои на нив мора да работат за 
време на штрајк, а со цел за овозможување обновување 
на работата по завршување на штрајкот (производно од-
ржувачки работи), односно со цел за вршење на работи-
те кои се неопходно потребни заради спречување на 
загрозување на животот, личната сигурност или здравје-
то на граѓаните (нужни работи).
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Со определување на работите од претходниот став 
не смее да се оневозможува или битно ограничува пра-
вото на штрајк.

Ако синдикатот и работодавачот не се спогодат, во 
рок од 15 дена од денот на доставувањето на предлогот 
на работодавачот до синдикатот за определување на ра-
ботите од ставот (2) на овој член, работодавачот или 
синдикатот може во рок од наредните 15 дена да бара 
за тие работи да одлучи арбитража. 

Член 70
Организирањето или учеството во штрајк организиран 

во согласност со одредбите на закон или овој договор, не 
претставува повреда на договорот за вработување.

Работникот не смее да биде ставен во понеповолна 
положба од другите работници поради организирање 
или учество во штрајк, во согласност со закон и овој до-
говор.

На работникот може да му се даде отказ само ако 
организирал или учествувал во штрајк организиран во 
спротивност со закон или овој договор или ако за вре-
ме на штрајкот направил некоја друга тешка повреда 
на договорот за вработување.

Работникот не смее на кој било начин да биде при-
силен да учествува во штрајк.

На работниците учесници во штрајкот, за време на 
учество во штрајкот, работодавачот е должен да им уп-
латува придонеси од плата утврдени со посебните про-
писи на најниската основица за плаќање на придоне-
сите.

Организаторот на штрајкот може од свои средства 
да им обезбеди надоместок на плата за времето на 
штрајк на работниците кои учествувале во штрајкот.

Член 71
Работодавачот може да бара од надлежниот суд да 

забрани организирање и спроведување на штрајк спро-
тивен на законот, како и да бара надомест на штета ко-
ја ја претрпел поради штрајкот.

Одлука за забрана на штрајк донесува надлежниот 
суд за работни спорови во прв степен.

По жалба против одлуката за забрана на штрајк, од-
лучува надлежниот суд.

Постапката по барањето за забрана на штрајк, од-
носно отстранување од работа е итна.

Член 72
Синдикатот може да бара од надлежниот суд да заб-

рани исклучување од работа за време на штрајк, спро-
тивно на законот, како и да бара надомест на штета ко-
ја тој и работниците ја претрпеле поради исклучување-
то од работа за време на штрајкот. 

Безбедност и здравје при работа

Член 73
Претставникот за безбедност и здравје при работа  

го избираат вработените од своите редови, на синдика-
лен собир на мнозинскиот синдикат, по предлог на син-
дикатот.

Бројот на претставниците зависи од бројот на врабо-
тените во претпријатието, согласно Законот за безбед-
ност и здравје при работа.

Член 74
Работникот има право на заштита при работа. Заш-

титата на работа опфаќа мерки насочени кон создавање 
на сигурни услови за работа.

За обезбедување на потребните услови за заштита  
на работниците на работа, работодавачот односно ов-
ластен орган, донесува општ акт со кој се уредува заш-
титата  на работниците во согласност со закон.

Работодавачот, при стапувањето на работникот на 
работа со договор за вработување, е должен да го запоз-
нае со сите опасности во работата и со правата и об-
врските во врска со заштитата на работа и услови за ра-
бота.

Работникот има право да одбие да работи ако му се 
заканува непосредна опасност по живот или здравјето, 
поради тоа што не се спроведени пропишаните мерки 
за безбедност и здравје при работа.

Член 75
Работодавачот, врз основа на научни сознанија (ме-

ѓународни стандарди) и современите достигнувања, 
должен е да ја обезбеди работата на начин со кој се 
обезбедува сигурноста на работењето и заштитата на 
здравјето на работниците да презема мерки и да утврду-
ва нормативи со кои се обезбедува психофизичкото 
здравје и личната сигурност, особено:

- да ги утврдува мерките за безбедност и здравје при 
работа на начин и со средства со кои максимално би ја 
обезбедил сигурноста на работниците, да ги смалува мож-
ностите за повреда  и професионални заболувања;

- да го информира синдикалниот повереник за по-
тешките повреди на работа, колективните несреќи, про-
фесионалните болести и слично;

- на работниците да им  обезбеди обука во соглас-
ност со прописите од областа на безбедност и здравје.

Посебна заштита на жената, младите,
и инвалидните работници

Член 76
Работнички за време на бременост не смеат да ги из-

вршуваат следниве работи:
- за кои се бара посебен услов, здравствена, телесна 

и психофизичка состојба;
- кои се утврдени како напорни;
- кои имаат штетно влијание врз здравјето на труд-

ницата и врз бременоста.
Напорни и за здравје штетни работи кои не смеат за 

време на бременост да се обавуваат се:
- работи што предизвикуваат постојани и силни виб-

рации на телото и врева што предизвикува подолг при-
тисок на телото;

- работи со опасни предмети и материјали штетни 
по здравје;

- работи во простории во кои доаѓа до опасни зра-
чења;

- работи кај кои е потребно да се дигаат и пренесува-
ат товари;

- работи што се извршуваат претежно во нефизио-
лошка или присилна положба.

Член 77
Работникот со намалена работна способност и ра-

ботникот кој работи на работа за која постои опасност 
од настапување на инвалидност, има право на работа 
на соодветно работно место според стручната подготов-
ка и работното искуство.

Член 78
Работните места на кои не смеат да работат работни-

ци помлади од 18 години се определуваат со колектив-
ниот договор на ниво на работодавач. 

IX. МИРНО РЕШАВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ
И КОЛЕКТИВНИТЕ РАБОТНИ СПОРОВИ

Член 79
Индивидуален работен спор претставува спор во 

врска со остварувањето на правата на работникот ут-
врдени со закон, со колективниот договор и со догово-
рот за вработување.
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Колективни работни спорови се спорови во врска 
со склучувањето, измената и дополнувањето и примена-
та на колективниот договор, остварување на правото на 
синдикално организирање и штрајк.

Член 80
Споровите што не можат да се решат со меѓусебно 

спогодување, можат да се решат по пат на помирување 
или по пат на арбитража. 

Помирувањето е процес во кој независна трета стра-
на определена од страните во спорот им помага на 
страните во спорот во изнаоѓање на решение за спорот.

Арбитража е решавање на спор од страна на трета 
страна која ја определиле страните во спорот и која од-
лучува за спорот.

Член 81
Лицата помирувачи, односно арбитри страните во 

спорот ги бираат од Листата на помирувачи односно ар-
битри што ја утврдуваат  самите.

Страните во спорот заеднички го определуваат тре-
тиот член во постапката за помирување односно арбит-
ража.

Постапка за помирување (мировен совет)

Член 82
Индивидуалните и колективните работни спорови 

можат да се решаваат по пат на мирење  и пред посе-
бен мировен совет.

Постапката за помирување започнува со предлог од 
која било страна, најдоцна во рок од 5 дена од настану-
вањето на спорот, во кој  предлагачот на помирувањето 
ја изнесува содржината на спорниот однос.

По добивањето на предлогот другата страна е долж-
на да одговори во рок од 3 дена.

Страните во спорот во мировниот совет предлагаат 
свој член, а заеднички го определуваат третиот член на 
мировниот совет од листата на помирувачи.

Помирувачот раководи со мировниот совет и им по-
мага на страните во спорот во изнаоѓање решение за 
спорот.

Во случај, другата страна да не одговори на предло-
гот, не именува член за мировниот совет, не се избере 
помирувач или не се постигне спогодба за решавање на 
спорот, постапката за помирување се запира.

Член 83
Постапката за помирување страните во спорот се 

должни да ја завршат во рок од 15 дена, од поднесува-
њето на предлогот за постапка за помирување. 

Спогодбата што ќе се постигне во постапката за по-
мирување мора да биде во писмена форма и истата е за-
должителна за страните во спорот.

Член 84
Со колективен договор на ниво на работодавач мо-

же да се доуреди формирањето на посебен мировен со-
вет и постапката на решавање на индивидуален или ко-
лективен работен спор.

Постапка пред арбитража

Член 85
Во случај на колективен работен спор, која било од 

страните во спорот може да поднесе предлог за поста-
пка пред арбитража, во рок од 8 дена од денот на наста-
нувањето на спорот, односно од денот на запирањето 
на постапката за помирување.

Арбитража може да врши еден или повеќе арбитри.
Страните во спорот заеднички го избираат арбите-

рот или арбитрите од Листата на арбитри.

Арбитерот е должен да закаже расправа во рок од 5 
дена од приемот на предлогот.

На расправата се повикуваат овластени претставни-
ци на страните во спорот. 

Одлуката на арбитерот е конечна и задолжителна за 
страните во спорот.

Постапката пред арбитража завршува во рок од 25 
дена од денот на настанувањето на спорот. 

X. ИНФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 86
Работодавачот обезбедува задолжително редовно и 

навремено информирање на работниците за деловните 
и развојните решенија од влијание на економската и со-
цијалната положба на работниците, а особено за:

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

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

боти и усно, преку гласило, билтен, инфо-интерн, на 
состаноци и на друг начин утврден од страна на работо-
давачот или со колективен договор на ниво на работо-
давач.

Член 87
На ниво на работодавач синдикатот избира или име-

нува претставник за информирање и консултирање.  
За избраниот или именуваниот претставник синди-

катот го информира работодавачот.

Учество на работниците во работењето

Член 88
Органот на управување на работодавачот, во рамки-

те на своите надлежности се грижи за остварување на 
правата на работниците во согласност со Законот, Ста-
тутот на работодавачот, овој Колективен договор и со 
други општи акти, со кои на  работниците им се овозмо-
жува:

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

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

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

XI. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 89
Работникот има право на стручно оспособување и 

образование во зависност од процесот на работа кога 
тоа е во интерес на работодавачот.

Работникот може стручно да се оспособува и обра-
зува доколку работодавачот го упати на стручно оспсо-
бување и образование.

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

Програмата, времетраењето, правата и обврските на 
договорените страни во однос на образованието, дошко-
лувањето и оспособувањето на работниците во врска 
со потребите на работодавачот се уредуваат со акт на 
работодавачот.                           
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На работникот кој во интерес на работодавачот е 
упатен на стручно оспособување и образование, му се 
исплаќа редовно и соодветен износ на трошоците сврза-
ни со тоа, како што се:

- превоз;
- котизација, школарина;
- трошоци за исхрана и
- трошоци за престој.
По завршувањето на стручното оспособување, прек-

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

Ученици и студенти

Член 90
Работодавачот во договор со надлежната образовна 

организација прифаќа ученици и студенти на практич-
на работа.

На учениците и студентите што ќе вршат практична  
работа кај работодавачот им се обезбедува обука за без-
бедност и здравје при работа, соодветни заштитни сред-
ства, лична заштитна опрема, исхрана и превоз до рабо-
та и од работа, доколку такви се организирани.

Одлука за прием на ученици и студенти на практич-
на работа донесува овластено лице.

XII. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ

Член 91
Работодавачот е должен да создаде услови за из-

вршување на активностите на Синдикатот во врска со 
заштитата на правата на работниците од работниот од-
нос, утврдени со закон и колективен договор.

Активноста на Синдикатот во согласност со став 1 од 
овој член, не може да се спречи со акт на работодавачот.

Член 92
На барање на Синдикатот, работодавачот доставува по-

датоци и информации за оние прашања што имаат најнепос-
редно влијание врз материјалната и социјалната положба 
на членовите на Синдикатот (работниците) и ги разгледува 
мислењата и предлозите на Синдикатот во  постапката на 
донесување одлуки и решенија, што имаат битно влијание 
врз материјалната и социјалната положба, односно во оства-
рувањето на правата на работниците.

На синдикалниот претставник му се овозможува 
непречено комуницирање со работодавачот или од не-
го овластено лице и со сите работници во претпријати-
ето, кога тоа е неопходно за остварување на функција-
та на Синдикатот.

На овластениот синдикален претставник кој не е 
вработен кај работодавачот, мора да му се овозможи 
непречена комуникација и синдикална активност од 
страна на работодавачот.  

Член 93
Работодавачот ја пресметува и уплатува синдикал-

ната членарина од нето платата на работникот согласно 
Одлуката на Синдикатот.

Работодавачот обезбедува стручни, административ-
ни и технички услови за работа и остварување на фун-
кциите на Синдикатот.

Член 94
Синдикалниот претставник има посебна заштита и 

не може да биде повикан на одговорност ниту  доведен 
во неповолна положба, вклучувајќи го и престанокот 
на неговиот работен однос, освен во случај на извршу-
вање на кривично дело или предизвикување на поголе-
ма материјална  штета кај  работодавачот.

Како синдикален претставник, се сметаат и функци-
онерите во синдикатот, кои се вработени кај работода-
вачот, а својата функција ја извршуваат волонтерски.

Посебната заштита на синдикалниот претставник 
трае за време на неговиот мандат и две години потоа. 

Член  95
Синдикалниот претставник не може:
- да биде упатен на привремен принуден одмор;
- да биде распореден на друго работно место без не-

гова согласност;
- да му престане работниот однос од деловни причини.

Член 96
Со одлука на Синдикатот, се утврдува бројот на син-

дикалните претставници кои уживаат заштита, а тоа се: 
членовите на извршните одбори во основните организа-
ции и бираните претставници во повисоките органи на 
синдикатот.

Член 97
Работодавачот е должен на синдикалниот претстав-

ник да му овозможи платено отсуство од работа заради 
ефикасно вршење на функциите на Синдикатот и син-
дикалното образование и оспособување.

Начинот, времето и условите на ослободување од 
работа на синдикалниот претставник, се уредуваат со 
колективен договор на ниво на гранка односно оддел, 
односно на ниво на работодавач.

Член 98
Член на Синдикатот кој е избран, односно имену-

ван во органите на Синдикатот, чие вршење на функци-
јата бара привремено да престане да работи кај работо-
давачот, има право, по престанување на функцијата 
што ја вршел, во рок од 5 дена, да се врати кај работода-
вачот на работно место кое одговара на неговата струч-
на подготовка, за што се склучува посебен договор со 
работодавачот.

XIII. ИЗМЕНУВАЊЕ,  ДОПОЛНУВАЊЕ, ТОЛКУВАЊЕ 
И СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА КОЛЕКТИВНИОТ 

ДОГОВОР

Изменување и дополнување на колективниот 
договор

Член 99
Секој учесник може да предложи изменување и до-

полнување на овој Колективен договор.
Предлогот за изменување и дополнување на овој Ко-

лективен договор во писмена форма се доставува до 
другиот учесник кој е должен да се изјасни во рок од 
30 дена. 

Во случај ако другиот учесник не го прифати или 
не се изјасни по предлогот во рок од став 2 на овој 
член, учесникот-предлагачот може да започне постапка 
за усогласување.

Член 100
Постапката за усогласување започнува на барање 

на еден од учесниците во Колективниот договор и тре-
ба да заврши во рок од 60 дена од поднесувањето на ба-
рањето.

Следење на примената на колективниот 
договор

Член 101
За следење на примената на овој Колективен дого-

вор учесниците формираат комисија.
Секој од учесниците на овој Колективен договор 

именува по 3 члена во комисијата од став 1 на овој 
член, во рок од 15 дена од склучувањето на овој колек-
тивен договор.

Комисијата ќе работи по изготвен деловник за работа.
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Толкување на колективниот договор

Член 102
Комисијата од член 101 на овој Колективен договор 

дава толкување на одредбите на овој Колективен договор.

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 103
За решавање на споровите меѓу потписниците на овој 

Колективен договор што не можат да се решат со меѓусеб-
но договарање, се формира комисија за усогласување.

Секој од учесниците именува по два члена во коми-
сијата за усогласување.

Член 104
Трошоците за подготвување и следење на примена-

та на овој Колективен договор, потписниците ги сносат 
подеднакво.

Член 105
Овој Колективен договор се склучува за време од 

три години.
Важењето на овој Колективен договор се продолжу-

ва доколку страните склучат спогодба најдоцна 30 дена 
пред истекот на важењето на Колективниот договор.

По истекот на рокот за кој е склучен овој колекти-
вен договор, неговите одредби ќе се применуваат и по-
натаму се до склучување на нов колективен договор.

Член 106
Овој Колективен договор неговите изменувања и до-

полнувања, се доставуваат на регистрација до минис-
терството надлежно за работите од областа на трудот, а 
се објавуваат во „Службен весник на РМ“.

Колективните договори на ниво на работодавач се 
регистрираат кај Самостојниот синдикат на работници-
те од енергетика и стопанството на Македонија и Здру-
жението за енергетика од приватниот сектор при Орга-
низацијата на работодавачи на Македонија.

 

Член 107
Овој колективен договор стапува во сила со денот на 

склучувањето, а ќе се применува од 1 ноември 2016 година.

Бр. 01-30/1 Бр. 0101/36
2 март 2016 година 2 март 2016 година

Скопје Скопје

Самостоен синдикат на 
работниците од енергетика 
и стопанство на Македонија

Организација на работо-
давачи на Македонија

Претседател, Претседател,
Роберт Симоноски, с.р. Ангел Димитров, с.р.

Претседател на 
Здружението за енергетика 

од приватниот сектор на 
Организацијата на 
работодавачите на 

Македонија,
Штефан Петер, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
1229.

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за државна-
та статистика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14 и 192/15), 
Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

Д В И Ж Е Њ Е Т О  Н А  И Н Д Е К С О Т
НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 
ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македо-
нија во периодот јануари-февруари 2016 година, во од-
нос на просечните цени на мало во 2015 година, изнесу-
ва – 0,7%.

Директор,
Лидија Костовска, с.р.
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