
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.slvesnik.com.mk                      contact@slvesnik.com.mk 
                      

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 

1800. Одлука за утврдување на макси-

малниот износ на вредност на бо-

дот за пресметување на платите на 

давателите на јавни услуги и на ди-

ректорите на јавните установи за 

деца за 2019 година........................... 2 

1801. Одлука за утврдување на вредност 

на бодот за пресметување на плати-

те на директорите и давателите на 

услуги во јавните установи за соци-

јална заштита основани од Владата 

на Република Северна Македонија 

за 2019 година.................................... 2 

1802. Исправка на Одлука за давање на 

согласност за трајна пренамена на 

земјоделско во градежно земјиште 

за изработка на Локална урбанис-

тичка планска документација за из-

градба на базна станица КО Мете-

жово, Општина Крива Паланка........ 3 

1803. Упатство за начинот на вршење на 

полиграфското тестирање и сод-

ржината на писмената согласност 

за примена на полиграфската тех-

ника..................................................... 3 

  Стр. 
1804. Правилник за начинот на спрове-

дување на даночното ослободување 
на даночниот обврзник кој донирал 
финансиски средства на спортски 
субјекти............................................... 9 

1805. Решение за утврдување на репре-
зентативност на синдикат на ниво 
на гранка, односно оддел.................. 9 

1806. Рeшение за утврдување на репре-
зентативност на синдикат на ниво 
на гранка, односно оддел.................. 10 

1807. Решение за утврдување на репре-
зентативност на синдикат на ниво 
на гранка, односно оддел.................. 11 

1808. Рeшение за утврдување на репре-
зентативност на синдикат на ниво 
на гранка, односно оддел.................. 11 

1809. Решение за утврдување на репре-
зентативност на синдикат на ниво 
на гранка, односно оддел заради 
учество во колективно договарање.. 12 

1810. Правилник за начинот за оствару-

вање на правото на надоместок за 

помош и нега од друго лице, обра-

зецот на барањето и  потребната 

документација, образецот за дадено   

Број 126 20 јуни 2019, четврток година LXXV 



 Стр. 2 - Бр. 126                                                                                         20 јуни 2019 
 

  Стр. 
 мислење од страна на матичниот 

лекар за потребата од помош и нега 

од друго лице, начинот на работа 

на стручната комисија, составот и 

начинот на работата на второстепе-

ната комисија, начинот на водење 

евиденција за издадените наоди и 

формата и содржината на образецот 

за давање на наод, оцена и мислење 

за потребата од помош и нега од 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1800. 

Врз основа на член 166-з од Законот за заштита на 

децата („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 

192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата одржана на 18 јуни 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА 

ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 

ПЛАТИТЕ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ  УСЛУГИ 

И  НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЈАВНИТЕ  УСТАНОВИ  

ЗА ДЕЦА ЗА 2019 ГОДИНА 

 

Член 1 

Максималниот износ на вредност на бодот за 

пресметување на платите на давателите на јавни услуги 

и на директорите на јавните установи за деца, за перио-

дот од 1.6.2019 година до 31.8.2019 година изнесува 

77,24 денари, а за периодот од 1.9.2019 година до 

31.12.2019 година изнесува 81,10 денари.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4384/1 Заменик на претседателот 

18 јуни 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

  Стр. 
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Македонија......................................... 59 

 Огласен дел....................................... 1-84 

 

 

 

 

1801. 

Врз основа на член 201 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ бр.104/19), Владата на Република Северна 

Македонија, на седницата одржана на 18 јуни 2019 го-

дина, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА 

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ДИРЕКТОР-

ИТЕ И ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ ВО ЈАВНИТЕ 

УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ОСНО-

ВАНИ  ОД  ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА 

 

Член 1 

Вредноста на бодот за пресметување на платите на 

директорите и давателите на услуги во јавните устано-

ви за социјална заштита основани од Владата на Репуб-

лика Северна Македонија за периодот од 1.6.2019 го-

дина до 31.8.2019 година изнесува 77,24 денари, а за 

периодот од 1.9.2019 година до 31.12.2019 година изне-

сува 81,10 денари. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

                                                                        

 

Бр. 45-4636/1 Заменик на претседателот 

18 јуни 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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1802. 

По извршеното проверување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање на 

согласност за трајна пренамена на земјоделско во гра-

дежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка 

планска документација за изградба на базна станица 

КО Метежево, Општина Крива Паланка, под бр. 44-

4211/1 од 2 мај 2018 година објавена во „Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.84/18, направена е 

техничка грешка, поради што се дава  

 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ 

ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО 

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛО-

КАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУ-

МЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИ-

ЦА КО МЕТЕЖЕВО, ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

 

Во членот 2, во табелата, наместо „вкупна површи-

на на земјиштето во планскиот опфат: 100м2“ треба да 

стои „вкупна површина на земјиштето во планскиот 

опфат 101м2“. 

 

Бр. 44-4211/2-18  

13 јуни 2019 година Од Владата на  Република 

Скопје Северна Македонија 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

1803. 

Врз основа на член 128 став 1 алинеја 11 од Законот 

за полиција („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 

106/16, 120/16, 21/18 и 64/18), министерот за внатреш-

ни работи донесе 

 

У  П  А  Т  С  Т  В  О 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПОЛИГРАФСКОТО 

ТЕСТИРАЊЕ И СОДРЖИНАТА НА ПИСМЕНАТА 

СОГЛАСНОСТ ЗА ПРИМЕНА НА ПОЛИГРАФСКАТА  

ТЕХНИКА 

 

Член 1 

Со ова упатство се уредува начинот на вршење на 

полиграфско тестирање (во натамошниот текст: тести-

рањето) и содржината на писмената согласност за при-

мена на полиграфската техника. 

 

Член 2 

(1) Тестирањето се врши врз основа на барање за 

полиграфско тестирање на лице доставено од страна на 

организациски единици во Министерството за внат-

решни работи (во натамошниот текст: Министер-

ството) до организациската единица за криминалистич-

ко - технички испитувања и вештачења во Министер-

ството. 

(2) Образецот на барањето од ставот (1) на овој 

член се печати на хартија во бела боја во А4 формат.  

(3) Образецот на барањето ги содржи следните по-

датоци:  

- назив на организациската единица до која се дос-

тавува барањето; 

- место за внесување на податоци за лицето, однос-

но лицата за кои се бара да се изврши полигафско тес-

тирање; 

- место за краток опис на кривичното дело, датумот 

и местото на неговото извршување; 

- место за краток опис на настанот; 

- опис на службениот материјал кој се испраќа во 

прилог на барањето; 

- име, презиме и контакт телефон на изработувачот 

на барањето; 

- име и презиме на контролорот; 

- име и презиме на одобрувачот; 

- место за  потпис на раководното лице на надлеж-

ната организациска единица; 

(4) Образецот на барањето од ставот (1) на овој 

член, е даден во Прилог бр.1, и е составен дел на ова 

упатство. 

 

Член 3 

Тестирање може да се врши и врз основа на наред-

ба за полиграфско тестирање на лице доставена од 

страна на јавните обвинителства и судовите во Репуб-

лика Северна Македонија до организациската единица 

за криминалистичко - технички испитувања и вештаче-

ња во Министерството. 

 

Член 4 

(1) Во прилог на наредбата и барањето за тестирање 

од членовите 2 и 3 од ова упатство се доставува и цело-

купниот службен материјал изготвен во врска со сторе-

ното кривично дело за кое се врши тестирањето. 

(2) Во прилог на барањето за полиграфско тестира-

ње од ставот (1) на овој член, се доставува: 

- записник за земање на кривична пријава; 

- поднесената кривична пријава против непознат 

сторител; 

- записник за пронајдени траги и предмети; 

- фото-албум, скици, и видео записи и 

- друг службен материјал во врска со кривичното 

дело. 

 

Член 5 

По поднесување на наредбата или барањето за тес-

тирање од членовите 2 и 3 од ова упатство, од страна 

на непосредниот раководен работник на надлежната 

организациска единица во рамки на организациската 
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единица за криминалистичко - технички испитувања и 

вештачења, се определуваат еден или повеќе испитува-

чи кои го организираат и планираат тестирањето. 

 

Член 6 

Испитувачот/испитувачите од членот 5 од ова упат-

ство, тестирањето го вршат на лице (во натамошниот 

текст: испитаник), со употреба на инструментална тех-

ника за полиграфско тестирање (во натамошниот текст: 

инструментална техника), заради откривање на стори-

тел на кривично дело. 

 

Член 7 

(1) Тестирањето се применува само за конкретно 

кривично дело, а не за повеќе кривични дела истовре-

мено. 

(2) Доколку во исто време има потреба за спроведу-

вање на полиграфско тестирање за повеќе кривични 

дела, приоритет имаат оние кривични дела за кои сог-

ласно закон е предвидена потешка казна. 

(3) Во случај кога истовремено се бара тестирање за 

две кривични дела со исти обележја, приоритет има 

кривичното дело за кое постојат повеќе обележја зна-

чајни за изготвување на тестови за испитување. 

 

Член 8 

Тестирањето се изведува како примарна мерка, од-

носно истото се презема пред сите останати мерки и 

активности поврзани со лицето за кое постојат основи 

за сомневање или основано сомневање за сторено кри-

вично дело. 

 

Член 9 

(1) Испитувачот/испитувачите врз основа на спро-

ведената анализа на доставениот службен материјал из-

готвуваат соодветни тестови за испитување. 

(2) Доколку има потреба испитувачот/испитувачите 

можат да се консултираат со подносителот на наредба-

та односно барањето за полиграфско тестирање на 

лице, а по потреба може и да излезат на местото на 

настанот заради непосредно забележување на одредени 

околности кои се значајни за изготвување на тестовите 

за испитување. 

 

Член 10 

(1) Пред започнување на тестирањето испитува-

чот/испитувачите водат разговор со испитаникот за да 

се утврди дали има сознанија во врска со кривичното 

дело за кое ќе се врши тестирањето, кои сознанија ги 

има и од каде ги дознал истите, а истовремено се про-

верува и неговото алиби. 

(2) При водењето на разговорот од ставот (1) на овој 

член, испитувачот/испитувачите постапуваат согласно 

правните акти од оваа област притоа почитувајќи ги 

честа, угледот и личното достоинство на испитаникот.  

(3) Испитувачот/испитувачите се обраќаат на испи-

таникот пристојно, со рамномерен и едноличен глас и 

на јасен и разбирлив начин му ја соопштуваат причина-

та поради која се бара тестирање и начинот и поста-

пката на спроведување на тестирањето. 

 

Член 11 

(1) На испитаникот му се укажува дека тестирањето 

е доброволно и доколку се согласи со истото, потпишу-

ва писмена согласност. 

(2) Образецот за писмената согласност од ставот (1) 

на овој член, се печати на хартија во бела боја во А4 

формат.  

(3) Образецот ги содржи следните податоци:  

- име и презиме на лицето на кое ќе се врши полиг-

рафско тестирање; 

- место за наведување на кривичното дело за кое ќе 

се врши полиграфското тестирање; 

- датум и место каде што е дадена согласноста за 

полиграфско тестирање и 

- место за своерачен потпис на давателот на соглас-

носта.   

(4) Образецот на писмената согласност од ставот 

(1) на овој член, е даден во Прилог бр.2, кој е составен 

дел на ова упатство. 

  

Член 12 

(1) По потпишување на согласноста од членот 11 од 

ова упатство, пред започнување на тестирањето со 

инструменталната техника, се спроведува разговор со 

испитаникот при кој му се читаат прашањата од тестот 

за испитување, со цел да се утврди дали ги разбира. 

(2) Траењето на разговорот не е временски ограни-

чено, а за време на неговото спроведување се врши 

писмено забележување на сите одговори кои ги дава 

испитаникот, со цел да се изврши споредување на да-

дените изјави дадени пред и по тестирањето. 

(3) Писменото забележување го вршат полициските 

службеници кои се задолжени за откривање на кривич-

ното дело.  

 

Член 13 

(1) По завршувањето на разговорот од членот 12 од 

ова упатство, испитувачот го започнува тестирањето со 

приклучување на испитаникот на инструменталната 

техника и поставување на прашањата од тестот за ис-

питување, со рамномерен и едноличен глас. 

(2) Испитувачот/испитувачите го известуваат испи-

таникот само за причината за спроведување на тестира-

њето, но не му ги соопштуваат околностите под кои е 

сторено кривичното дело. 
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(3) Заради поголема објективност, односно исклу-

чување на можни влијанија на возбуда, нервоза и 

слично, секој поставен тест за испитување се повтору-

ва најмалку два пати, а по изведувањето на секој тест 

за испитување се прави кратка пауза, по која се про-

должува со тестирањето. 

(4) Времетраењето на тестирањето не е временски 

ограничено и зависи од тестовите за испитување кои ќе 

се спроведат, како и од однесувањето на испитаникот. 

 

Член 14 

(1) Тестирањето се врши во посебни простории оп-

ремени со инструментална техника. 

(2) Во просторијата каде што се спроведува тести-

рањето присуствуваат само еден испитувач и испита-

никот. 

(3) По исклучок, ако испитаникот не го разбира ја-

зикот на кој се подготвени прашањата, може да присус-

твува и преведувач. 

(4) Пред почетокот на тестирањето, преведувачот 

ќе ги преведе прашањата од тестот за испитување кои 

ќе му бидат поставени на испитаникот и истите му ги 

поставува со рамномерен и едноличен глас во присус-

тво на испитувачот. 

 

Член 15 

При вршење на тестирање, испитувачите меѓусебно 

соработуваат и си укажуваат заемна стручна и технич-

ка помош заради навремено, целосно и успешно презе-

мање на потребните дејствија и активности. 

 

Член 16 

(1) Тестовите за испитување се изготвуваат врз ос-

нова на два метода и тоа: 

- директен или метод со контролно прашање и 

- индиректен или метод врз основа на напнатост. 

(2) Прашањата кои се содржани во тестовите за ис-

питување се кратки јасни и разбирливи за испитаникот. 

(3) Испитувачот/испитувачите самостојно одлучу-

ваат за бројот и содржината на прашањата во тестот, а 

по потреба може да се консултираат со подносителот 

на наредбата или барањето за тестирање на лице. 

(4) Покрај тестовите изготвени врз основа на мето-

дите од ставот (1) на овој член, при тестирањето може 

да се применат и визуелен тест, асоцијативен тест, тест 

за веродостојност на исказ, когнитивен тест и тест по 

претпоставка.  

 

Член 17 

(1) Во случај кога при вршењето на тестирањето ис-

питаникот изразува реакции на одредени прашања, ис-

питувачот може по завршување на тестирањето да во-

ди разговор со испитаникот во врска со тие прашања. 

(2) Разговорот од ставот (1) на овој член, се спрове-

дува со цел појаснување на изразените реакции кај ис-

питаникот за поставените конкретни прашања од тес-

товите за испитување, односно добивање на информа-

ции за стореното кривично дело кое е предмет на обра-

ботката.  

 
Член 18 

(1) Испитувачот/испитувачите врз основа на одне-

сувањето на испитаникот за време на тестирањето и 

анализата на добиените одговори на прашањата поста-

вени за време на тестирањето, оформуваат мислење во 

врска со испитаникот и неговата поврзаност со кон-

кретното кривично дело. 

(2) Мислењето од ставот (1) на овој член, може да 

биде позитивно или негативно. 

(3) Во позитивното мислење се констатира дирек-

тна или индиректна поврзаност на испитаникот со кри-

вичното дело во врска со кое е извршено тестирањето. 

(4) Во негативното мислење се елиминира било 

каква можност за поврзаност на испитаникот со кри-

вичното дело во врска со кое е извршено тестирањето. 

 

Член 19 

(1) Врз основа на мислењето од членот 18 од ова 

упатство, испитувачот изготвува извештај за полиграф-

ско тестирање. 

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член, ги содржи 

следните податоци: 

- податоци за подносителот на наредбата или бара-

њето за тестирањето на лице; 

- времето и местото на извршување на тестирањето; 

- податоци за испитаникот; 

- краток опис на стореното кривично дело; 

- методот за составување на тестовите за испитува-

ње и инструменталната техника која е применета и 

- наод и мислење во врска со испитаникот и негова-

та поврзаност со кривичното дело. 

(2) Извештајот за спроведеното тестирање се доста-

вува до подносителот на наредбата или барањето за 

тестирање на лице.  

(3) Извештајот не претставува доказно средство во 

постапка пред суд, туку истиот претставува ориентаци-

оно - елиминациско средство за пронаоѓање на докази 

и откривање на сторителот на кривичното дело. 

 
Член 20 

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“. 

 

Бр. 13.1.1-46761/1                              Министер 

11 јуни 2019 година за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

1804. 

Врз основа на член 30-a став (11) од Законот за да-

нокот на добивка (“Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18), 

министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДАНОЧНО-

ТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗ-

НИК КОЈ  ДОНИРАЛ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  

НА СПОРТСКИ СУБЈЕКТИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на спро-

ведување на даночното ослободување на даночниот об-

врзник кој донирал финансиски средства на спортски 

субјекти кои се уплатени на посебна уплатна сметка. 

 

Член 2 

(1) Агенцијата за млади и спорт најдоцна до 15 фев-

руари ја доставува до Управата за јавни приходи листа-

та на спортски субјекти на кои им е доделен ваучер. 

(2) Листата од став 1 на овој член содржи: 

- ЕДБ/ЕМБГ на спортскиот субјект; 

- Назив/Име и презиме; 

- Адреса; 

- Број на ваучер; 

- Износ на ваучер; 

- Година на валидност на ваучерот и 

- Вид на спорт. 

 

Член 3 

За целите на спроведувањето на начинот на даноч-

ното ослободување, Управата за јавни приходи води 

евиденција за дадените донации согласно издадените 

ваучери за целите на даночното ослободување. 

  

Член 4 

(1) Управата за јавни приходи врз основа на подне-

сеното барање за даночно ослободување за донирани 

финансиски средства на спортски субјекти врши про-

верка на расположливите средства од ваучерот.  

(2) Доколку износот искажан во барањето од став 

(1) на овој член е понизок или еднаков на расположли-

вите средства од ваучерот, Управата за јавни приходи 

го потврдува барањето во рок од 15 дена. Доколку тој 

износ е повисок од расположливите средства од вауче-

рот Управата за јавни приходи го одбива барањето во 

рок од 15 дена. 

(3) Средствата од барањето за даночно ослободува-

ње за донирани финансиски средства на спортски суб-

јекти од ставот (1) на овој член кои Управата за јавни 

приходи ги потврдила, се резервираат до поднесување 

на известување за извршена донација од член 5 на овој 

правилник.   

Член 5 

(1) Даночниот обврзник, во рок од 15 дена од прие-

мот на потврденото барање од член 4 на овој правил-

ник, до Управата за јавни приходи доставува известу-

вање за извршена донација.  

(2) Кон известувањето од став (1) на овој член, об-

врзникот доставува и доказ за извршена донација.  

(3) Во рок од 15 дена по доставување на известување-

то и доказот за извршена донација од ставовите (1) и (2) 

на овој член од страна на давателот на донацијата, Упра-

вата за јавни приходи го потврдува или го одбива правото 

на користење на намалувањето на пресметаниот данок. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија. 

 

Бр. 20 - 5440/1                                                                                             

10 јуни  2019 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1805. 

Врз основа на член 213-г од Законот за работните од-

носи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 

47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 

20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18), Министерство-

то за труд и социјална политика, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 

СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО  

ОДДЕЛ 

 

1. Се утврдува репрезентативност на Самостоен 

синдикат за образование, наука и култура на Република 

Македонија (скратен назив „СОНК“) на ниво на 

гранка, односно оддел „Креативни, уметнички и забав-

ни дејности“. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 

временски период од три години, од денот на донесува-

њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 

Република Македонија“). 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Самостојниот синдикат за образование, наука и 

култура на Република Македонија, со седиште на бул. 

„Кочо Рацин“ бр. 75г, Скопје, на ден 10.1.2019 година 

до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во 

понатамошниот текст: Комисијата) поднесе барање бр. 
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08-360/1 за утврдување на репрезентативност на синди-

кат на ниво на гранка, односно оддел „Креативни, 

уметнички и забавни дејности“. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-

ње на условите за репрезентативност, согласно член 

213-в, а во врска со член 212 став (4) од Законот за ра-

ботните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 22.1.2019 

година, по разгледување на барањето и приложената 

документација, утврди дека подносителот ги исполну-

ва условите за утврдување на репрезентативност сог-

ласно член 212 став (4) од Законот за работните односи 

и даде Предлог бр. 08-360/4 за утврдување на репрезен-

тативност на ниво на гранка, односно оддел „Креа-

тивни, уметнички и забавни дејности“ согласно Нацио-

налната класификација на дејности Рев.2 („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 147/08 и 4/13). 

Имено, Комисијата утврдила дека вкупниот број на 

вработени во одделот „Креативни, уметнички и забав-

ни дејности“ согласно податоците од Државниот завод 

за статистика на Република Македонија, Макстат база, 

Пазар на труд, Плати, Вработени во Република Маке-

донија според сектори и оддели на дејности по НКД 

Рев.2, по пол, по години, за 2017 година изнесува 2294  

вработени. Согласно приложените списоци на СОНК, 

бројот на членови кои плаќаат членарина во одделот 

Креативни, уметнички и забавни дејности, изнесува 

811 вработени односно 35,35% од вкупниот број на 

вработени на ниво на гранка, односно оддел.   

Во согласност со горенаведеното се одлучи како и 

во диспозитивот на ова решение. 

Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен 

однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 

приемот на ова решение. 

 

Бр. 08-360/8 Министер за труд 

25 јануари 2019 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 

1806. 

Врз основа на член 213-г од Законот за работните од-

носи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 

47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 

20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18), Министерство-

то за труд и социјална политика, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 

СИНДИКАТ  НА  НИВО  НА ГРАНКА, ОДНОСНО  

ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Самостоен 

синдикат за образование, наука и култура на Република 

Македонија (скратен назив „СОНК“) на ниво на 

гранка, односно оддел „Библиотеки, архиви, музеи и 

останати културни дејности“. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 

временски период од три години, од денот на донесува-

њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 

Република Македонија“). 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Самостојниот синдикат за образование, наука и 

култура на Република Македонија, со седиште на бул. 

„Кочо Рацин“ бр. 75г, Скопје, на ден 10.1.2019 година 

до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во 

понатамошниот текст: Комисијата) поднесе барање бр. 

08-360/1 за утврдување на репрезентативност на синди-

кат на ниво на гранка, односно оддел „Библиотеки, ар-

хиви, музеи и останати културни дејности“. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-

ње на условите за репрезентативност, согласно член 

213-в, а во врска со член 212 став (4) од Законот за ра-

ботните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 22.1.2019 

година, по разгледување на барањето и приложената 

документација, утврди дека подносителот ги исполну-

ва условите за утврдување на репрезентативност сог-

ласно член 212 став (4) од Законот за работните односи 

и даде Предлог бр. 08-360/5 за утврдување на репрезен-

тативност на ниво на гранка, односно оддел „Библио-

теки, архиви, музеи и останати културни дејности“ сог-

ласно Националната класификација на дејности Рев.2 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

147/08 и 4/13). 

Имено, Комисијата утврдила дека вкупниот број на 

вработени во одделот „Библиотеки, архиви, музеи и ос-

танати културни дејности“ согласно податоците од 

Државниот завод за статистика на Република Македо-

нија, Макстат база, Пазар на труд, Плати, Вработени во 

Република Македонија според сектори и оддели на деј-

ности по НКД Рев.2, по пол, по години, за 2017 година 

изнесува 1480  вработени. Согласно приложените спи-

соци на СОНК, бројот на членови кои плаќаат членари-

на во одделот Библиотеки, архиви, музеи и останати 

културни дејности, изнесува 878 вработени односно 

59,32% од вкупниот број на вработени на ниво на 

гранка, односно оддел.   

Во согласност со горенаведеното се одлучи како и 

во диспозитивот на ова решение. 

Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен 

однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 

приемот на ова решение. 

 

Бр. 08-360/9 Министер за труд 

25 јануари 2019 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 
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1807. 

Врз основа на член 213-г од Законот за работните од-

носи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 

47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 

20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18), Министерство-

то за труд и социјална политика, го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 

СИНДИКАТ  НА  НИВО НА  ГРАНКА, ОДНОСНО  

ОДДЕЛ 

 

1. Се утврдува репрезентативност на Самостоен 

синдикат за образование, наука и култура на Република 

Македонија (скратен назив „СОНК“) на ниво на 

гранка, односно оддел „Образование“. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 

временски период од три години, од денот на донесува-

њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 

Република Македонија“). 

 

О б р а з л о ж е н и е 
 
Самостојниот синдикат за образование, наука и 

култура на Република Македонија, со седиште на бул. 

„Кочо Рацин“ бр. 75г, Скопје, на ден 10.1.2019 година 

до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во 

понатамошниот текст: Комисијата) поднесе барање бр. 

08-360/1 за утврдување на репрезентативност на синди-

кат на ниво на гранка, односно оддел „Образование“. 

 Кон барањето приложени се и докази за исполну-

вање на условите за репрезентативност, согласно член 

213-в, а во врска со член 212 став (4) од Законот за ра-

ботните односи. 

 Комисијата на седница одржана на ден 22.1.2019 

година, по разгледување на барањето и приложената 

документација, утврди дека подносителот ги исполну-

ва условите за утврдување на репрезентативност сог-

ласно член 212 став (4) од Законот за работните односи 

и даде Предлог бр. 08-360/6 за утврдување на репрезен-

тативност на ниво на гранка, односно оддел „Образова-

ние“ согласно Националната класификација на дејнос-

ти Рев.2 („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 147/08 и 4/13). 

Имено, Комисијата утврдила дека вкупниот број на 

вработени во одделот „Образование“ согласно подато-

ците од Државниот завод за статистика на Република 

Македонија, Макстат база, Пазар на труд, Плати, Вра-

ботени во Република Македонија според сектори и од-

дели на дејности по НКД Рев.2, по пол, по години, за 

2017 година изнесува 39 292 вработени. Согласно при-

ложените списоци на СОНК, бројот на членови кои 

плаќаат членарина во одделот Образование, изнесува 

22 695 вработени односно 57,75% од вкупниот број на 

вработени на ниво на гранка, односно оддел.   

Во согласност со горенаведеното се одлучи како и 

во диспозитивот на ова решение. 

Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен 

однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 

приемот на ова решение. 

 

Бр. 08-360/10 Министер за труд 

25 јануари 2019 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

           

___________ 

1808. 

 Врз основа на член 213-г од Законот за работните од-

носи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 

47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 

20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18), Министерство-

то за труд и социјална политика, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 

СИНДИКАТ  НА НИВО НА  ГРАНКА,  ОДНОСНО  

ОДДЕЛ 

 

1. Се утврдува репрезентативност на Самостоен 

синдикат за образование, наука и култура на Република 

Македонија (скратен назив „СОНК“) на ниво на 

гранка, односно оддел „Дејности на социјалната зашти-

та без сместување“. 

2.   Репрезентативноста на синдикатот се утврдува 

за временски период од три години, од денот на доне-

сувањето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 

Република Македонија“). 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Самостојниот синдикат за образование, наука и 

култура на Република Македонија, со седиште на бул. 

„Кочо Рацин“ бр. 75г, Скопје, на ден 10.1.2019 година 

до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во 

понатамошниот текст: Комисијата) поднесе барање бр. 

08-360/1 за утврдување на репрезентативност на синди-

кат на ниво на гранка, односно оддел „Дејности на со-

цијалната заштита без сместување“. 

 Кон барањето приложени се и докази за исполну-

вање на условите за репрезентативност, согласно член 

213-в, а во врска со член 212 став (4) од Законот за ра-

ботните односи. 

 Комисијата на седница одржана на ден 22.1.2019 

година, по разгледување на барањето и приложената 

документација, утврди дека подносителот ги исполну-

ва условите за утврдување на репрезентативност сог-

ласно член 212 став (4) од Законот за работните односи 
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и даде Предлог бр. 08-360/7 за утврдување на репрезен-

тативност на ниво на гранка, односно оддел „Дејности 

на социјалната заштита без сместување“ согласно На-

ционалната класификација на дејности Рев.2 („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 147/08 и 

4/13). 

Имено, Комисијата утврдила дека вкупниот број на 

вработени во одделот „Дејности на социјалната зашти-

та без сместување“ согласно податоците од Државниот 

завод за статистика на Република Македонија, Макстат 

база, Пазар на труд, Плати, Вработени во Република 

Македонија според сектори и оддели на дејности по 

НКД Рев.2, по пол, по години, за 2017 година изнесува 

5562 вработени. Согласно приложените списоци на 

членови на СОНК, сите од јавни установи за деца – 

детски градинки,  бројот на членови кои плаќаат члена-

рина во одделот Дејности на социјалната заштита без 

сместување, изнесува 2851 вработени односно 51,25% 

од вкупниот број на вработени на ниво на гранка, од-

носно оддел.   

Во согласност со горенаведеното се одлучи како и 

во диспозитивот на ова решение. 

Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен 

однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 

приемот на ова решение. 

 

Бр. 08-360/11 Министер за труд 

25 јануари 2019 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

              

___________ 

1809. 

Врз основа на член 213-г од Законот за работните 

односи („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 

124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 

113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18), ми-

нистерството за труд и социјална политика го донесе 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 

НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОС-

НО ОДДЕЛ ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО КОЛЕКТИВНО  

ДОГОВАРАЊЕ 

 

1.  Се утврдува репрезентативност на Синдикатот 

на работниците од сообраќајот и врските на Република 

Македонија (скратен назив: СРСВМ) со седиште на ул. 

„12 Ударна бригада“ бр. 2 А, Скопје, на ниво на гранка, 

односно оддел „Складирање и помошни дејности во 

превозот“ заради учество во колективно договарање на 

ниво на гранка, односно оддел. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува и 

важи до исполнувањето на условите за репрезентатив-

ност од член 212 став 4 од Законот за работните од-

носи, но не подолго од три години, од денот на донесу-

вањето на ова решение. 

3.Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 

Република Македонија“). 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Синдикатот на работниците од сообраќајот и 

врските на Република Македонија, со седиште на ул. 

„12 Ударна бригада“ бр. 2 А, Скопје, на ден 

20.12.2018 година до Комисијата за утврдување на 

репрезентативност (во понатамошниот текст: Комиси-

јата) поднесе барање под бр. 08-12341/1 за утврдува-

ње на репрезентативност на синдикат на ниво на 

гранка, односно оддел „Складирање и помошни деј-

ности во превозот“. 

Кон барањето се приложени докази за исполнување 

на условите за репрезентативност, согласно член 213-в, 

од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 22.1.2019 

година, по разгледување на барањето заедно со прило-

жената документација, утврди дека бројот на вработе-

ните во гранката, односно одделот „Складирање и по-

мошни дејности во превозот“ согласно Националната 

класификација на дејности Рев.2 („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 147/08 и 4/13) (во натамош-

ниот текст: НКД Рев.2), според податоците од Држав-

ниот завод за статистика на Република Македонија, 

Макстат база, Пазар на труд, Плати, Вработени во Ре-

публика Македонија според сектори и оддели на деј-

ности по НКД Рев.2, по пол, по години, за 2017 година 

изнесува 5016 вработени. Согласно приложените спи-

соци на СРСВМ, вкупниот број на членови во гранката, 

односно одделот „Складирање и помошни дејности во 

превозот“  изнесува 774 вработени, односно 15,43% од 

вкупниот број на вработени во гранката, односно одде-

лот. 

Согласно член 212 став 4 од Законот за работните 

односи, репрезентативен синдикат на ниво на гранка, 

односно оддел, согласно со Националната класифика-

ција на дејности е синдикат кој е запишан во региста-

рот кој го води министерството надлежно за работите 

од областа на трудот и во кој се зачленети најмалку 

20% од бројот на вработени во гранката, односно одде-

лот и кои плаќаат членарина.    

Оттука, Комисијата утврди дека подносителот не ги 

исполнува условите за утврдување на репрезентатив-

ност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел сог-

ласно член 212 став 4, но ги исполнува условите за ут-

врдување на репрезентативност заради учество во ко-

лективно договарање на ниво на гранка, односно оддел 

во смисла на член 210 став 2 од Законот за работните 

односи и даде Предлог бр. 08-1694/1 за утврдување на 
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репрезентативност на синдикат, заради учество во ко-

лективно договарање на ниво на гранка, односно од-

дел. 

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во 

диспозитивот на ова решение. 

Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен 

однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 

приемот на ова решение. 

 

Бр. 08-1694/3 Министер за труд 

22 мај 2019 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 

1810. 

Врз основа на член 54 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Северна  Ма-

кедонија“ бр.104/19),  министерот за труд и социјална 

политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО 

НА НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУ-

ГО ЛИЦЕ, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И  ПОТ-

РЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ОБРАЗЕЦОТ ЗА 

ДАДЕНО МИСЛЕЊЕ ОД СТРАНА НА МАТИЧНИ-

ОТ ЛЕКАР ЗА ПОТРЕБАТА ОД ПОМОШ И НЕГА 

ОД ДРУГО ЛИЦЕ, НАЧИНОТ НА РАБОТА НА 

СТРУЧНАТА КОМИСИЈА, СОСТАВОТ И НАЧИ-

НОТ НА РАБОТАТА НА ВТОРОСТЕПЕНАТА КО-

МИСИЈА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА 

ЗА ИЗДАДЕНИТЕ НАОДИ И ФОРМАТА И СОД-

РЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДАВАЊЕ НА 

НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА ПОТРЕБАТА ОД  

ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ 

 

Член  1 

Со овој правилник се пропишува начинот за оства-

рување на правото на надоместок за помош и нега од 

друго лице, образецот на барањето и  потребната доку-

ментација, образецот за дадено мислење од страна на 

матичниот лекар за потребата од помош и нега од дру-

го лице, начинот на работа на стручната комисија, сос-

тавот и начинот на работата на второстепената коми-

сија, начинот на водење евиденција за издадените нао-

ди и формата и содржината на образецот за давање на 

наод, оцена и мислење за потребата од помош и нега од 

друго лице.   

 

Член  2 

(1) Барањето за остварување на право на надомес-

ток за помош и нега од друго лице се доставува до мес-

но надлежниот центар за социјална работа (во ната-

мошниот текст: Центарот).  

(2) Барањето од став (1) на овој член, се издава на 

образец „Барање за остварување на право на надомес-

ток за помош и нега од друго лице“,  кој е даден во 

Прилог бр. 1 и е составен дел на овој   правилник. 

(3) Образецот на барањето од став (1) на овој член 

се печати на хартија во бела боја  со А-4 формат.  

 

Член  3 

Кон барањето од член 2 став (1) од овој правилник, 

за барателот на правото се поднесува/обезбедува след-

ната документација: 

1. важечка лична карта за државјанин на Република 

Северна Македонија, дозвола за постојан престој на 

странецот, важечка лична карта за лице барател на пра-

во на азил, лице со статус на признаен бегалец и лице 

под супсидијарна заштита, се доставува само на увид 

за докажување на идентитетот и државјанството; 

2. мислење од матичен лекар за потребата од по-

мош и нега од друго лице со Бартелов индекс и 

3. отпусно писмо со специјалистички извештај 

и/или друга медицинска документација. 

 

Член 4 

(1) Центарот барањето  за прибавување на податоци 

за факти за кои службена евиденција води друг држа-

вен орган, односно друг субјект кој води регистар на 

податоци, по претходно дадената согласност од стран-

ката за користење на нејзините лични податоци во по-

стапката за остварување на правото на надоместок за 

помош и нега од друго лице, го поднесува на образец – 

Барање за прибавување на податоци по службена 

должност, кој е даден во Прилог бр.2  и е составен дел 

на овој правилник. 

(2) Барањето од став (1) на овој член се печати на 

хартија во бела боја со А4 формат.  

(3) Институцијата која дава одговор по поднесеното 

барање, одговорот го доставува до центарот на образец 

– Одговор на барањето за прибавување на податоци по 

службена должност, кој е даден во Прилог бр.3 и е сос-

тавен дел на овој правилник. 

(4) Одговорот од став (3) на овој член се печати на 

хартија во бела боја со А4 формат.  

 

Член 5 

(1) Писмената согласност за користење на личните 

податоци на барателот на правото на надоместок за по-

мош и нега од друго лице се дава на образец – Изјава, 

кој е даден во Прилог бр.4 и е составен дел на овој пра-

вилник. 

(2) Писмената согласност од став (1) на овој член се 

печати на хартија во бела боја со А4 формат.  

 

Член 6 

Мислењето дадено од страна на матичниот лекар за 

потребата од помош  и нега од друго лице со Бартелов 

индекс, се издава на образец „Мислење од матичниот 
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лекар за потребата од помош  нега од друго лице“, кој е 

даден во Прилог бр. 5 и е составен дел на овој правил-

ник. 

 

Член 7 

(1) Под трајни или привремени промени на здрав-

ствената состојба во смисла на овој правилник се сме-

таат вродени или стекнати заболувања или повреди на 

органите или органските системи утврдени според Ме-

ѓународната статистичка класификација на болестите и 

сродните заболувања на Светската здравствена органи-

зација при што во посебна листа се селектирани оние 

ентитети кои доведуваат до тешки оштетувања на фи-

зичките и менталните функции и намалување или губе-

ње на функционалната способност на лицето за самос-

тојно извршување на секојдневните активности за за-

доволување на основните животни потреби – Листа на 

трајни и привремени промени на здравствената сос-

тојба. 

(2) Листата на трајни и привремени промени на 

здравствената состојба од став  (1) на овој член е даде-

на во Прилог бр. 8,  кој е составен дел на овој правил-

ник.   

 

Член 8 

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

га од друго лице се дава од страна на надлежната 

стручна комисија (во натамошниот текст: стручната 

комисија) на образец „Наод, оцена и мислење за потре-

бата од помош и нега од друго лице“, кој е даден во 

Прилог бр. 6 и е составен дел на овој правилник. 

 

Член  9 

(1) Со работата на стручната комисија раководи  

претседателот  на стручната комисија.  

(2) Стручната комисија работи и одлучува во полн 

состав, а по исклучок во случај на оправдано отсуство 

на еден член, може да одлучува во состав од два члена.  

 

Член 10 

(1) Наодот, оцената и мислењето за потребата од 

помош и нега од друго лице се даваат врз основа на 

непосреден преглед на подносителот на барањето. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, во случај 

кога од приложената медицинска документација не-

сомнено може да се утврди потребата од помош и нега 

од друго лице, наодот, оцената и мислењето се даваат 

врз основа на доставена медицинска документација без 

непосреден преглед.  

   

Член 11 

(1) Во постапката по поднесена жалба против прво-

степено решение за правото на надоместок за помош и 

нега од друго лице, аод, оцена и мислење за потребата 

од помош и нега од друго лице се дава од страна на 

второстепената комисија за давање наод, оцена и мис-

лење за потребата од помош и нега од друго лице (во 

натамошниот текст: второстепената комисија). 

(2) Второстепената комисија е составена од три 

члена, од кои:  

1. доктор специјалист, претседател; 

2. доктор специјалист, член и 

3. доктор специјалист, член. 

(3) Со работата на второстепената комисија раково-

ди претседателот  на комисијата.  

(4) Второстепената комисија работи и одлучува во 

полн состав на работни седници, а по исклучок во слу-

чај на оправдано отсуство на еден член, комисијата мо-

же да одлучува во состав од два члена.  

(5) Второстепената комисија дава наод, оцена и 

мислење за потребата од помош и нега од друго лице 

врз основа на медицинската документација и списите 

во предметот. 

 

Член 12 

Наодот, оцената и мислењето од член 11 од овој 

правилник се издава на образец кој е даден во Прилог 

бр. 7 и е составен дел на овој правилник.  

 

Член 13 

(1) Евиденцијата на издадените наоди, оцени и 

мислења на стручната комисијата за утврдување на 

потребата од помош и нега од друго лице се води во 

книга и електронски и содржи: реден број, број и да-

тум на предметот на центарот, име, презиме и 

единствен матичен број на барателот, број на наодот, 

оцената и мислењето, оцена и мислење за потребата 

од помош и нега од друго лице, дијагноза на основна-

та болест со назначување на шифрата, контролен 

преглед и забелешка. 

(2) Евиденцијата која се однесува на лице со статус 

на признат бегалец и лице под супсидијарна заштита, 

не се разменува на каков било начин со нивната земја 

на потекло. 

 

Член 14 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот  за начинот на оства-

рување на правото на паричен надоместок за помош и 

нега од друго лице („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.150/14 и 184/17). 

 

Член 15 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија”.  

 

Бр. 10-4046/3 Министер за труд 

17 јуни 2019 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

1811. 

Врз основа на член 73 став (4) од Законот за јавните патишта  („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 

116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16), министерот за транспорт и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА ЛЕ-

ГИТИМАЦИИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ИНСПЕКТОРИ ЗА ПАТИШТА И НА ОВЛАСТЕНИТЕ ИНСПЕК-

ТОРИ ЗА ПАТИШТА НА ОПШТИНИТЕ, ОДНОСНО НА ГРАДОТ СКОПЈЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА 

НИВНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на обрасците на легитимациите на државните инспектори 

за патишта и на овластените инспектори за патишта на општините, односно на градот Скопје, како и на-

чинот на нивното издавање и одземање(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 129/08) во чле-

нот 2 во ставовите 3 и 4 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Се-

верна Македонија“. 

  

Член 2 

Во членот 3 во ставот 3 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Се-

верна Македонија“. 

 

Член 3 

Во членот 4 во ставот 3 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Се-

верна Македонија“. 

 

Член 4 

Прилозите 1, 2 и 3 се заменуваат со нови Прилози 1, 2 и 3 кои се составен дел на овој правилник. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

      Бр. 01-4235/1                                                       Министер 

10 мај 2019 година                                                         за транспорт и врски, 

          Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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1812. 

Врз основа на член 8-ѕ став 10 од Законот за превоз 

во патниот сообраќај („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 

17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 

112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 

37/16, 71/16, 64/18, 140/18 и 163/18), министерот за 

транспорт и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ 

НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ 

ЗА АВТОТАКСИ ВОЗАЧ, ФОРМАТА И СОДРЖИ-

НАТА НА ЗАПИСНИКОТ ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ 

И НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА АВТО-ТАКСИ ВОЗАЧ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува постапката и 

програмата за полагање на испитот за добивање на сер-

тификат за автотакси возач, формата и содржината на 

записникот за положен испит и на сертификатот за 

авто-такси возач. 

 

Член 2 

Пријавувањето за полагање на испитот се врши со 

поднесување на пријава до општината, односно градот 

Скопје, најдоцна два дена пред денот на одржување на 

испитот. 

Кон пријавата задолжително се приложува и пот-

врда за завршена обука од правно лице овластено од 

општината или градот Скопје за стручно оспособување 

на кандидатот. 

 

Член 3 

Испитот за добивање на сертификатот за авто такси 

возач се одржува најмалку еднаш месечно. 

Испитот нема да се одржи во определениот термин 

доколку за истиот се пријавиле најмногу три канди-

дати, но задолжително ќе се одржи во наредниот тер-

мин определен за одржување на испитот. 
 

Член 4 

Пред почетоткот на полагањето на испитот Коми-

сијата го проверува и утврдува идентитетот на канди-

датите преку проверка на документите за идентифика-

ција. 

По утврдувањето на точниот идентитет на кандида-

тот, истиот се упатува на полагање на испитот. 

  

Член 5 

Испитот за добивање на сертификатот се состои од 

теоретски дел кој се полага писмено во форма на тест. 

 

Член 6 

Тестот за полагање на испитот од член 6 на овој 

правилник се состои од 45 прашања од тематските об-

ласти определени во член 12 став 1 од овој правилник, 

на кои одговорот се дава со заокружување на точниот 

од трите можни одговори. 

Испитот трае 120 минути. 

Член 7 

Успехот на кандидатот Комисијата го оценува со 

оценка "положил" или "не положил". Се смета дека ис-

питот го положил оној кандидат кој постигнал најмал-

ку 60% од вкупниот број на предвидени позитивни по-

ени. 

 

Член 8 

Кандидатот кој не го положил испитот може пов-

торно да се пријави за полагање на истиот, но не пора-

но од 30 дена од денот на претходното полагање. 

 

Член 9 

На кандидатот кој го положил испитот му се издава 

уверение за положен испит за авто-такси возач. 

 

Член 10 

Програмата за полагање на испитот за добивање на 

сертификат за авто-такси возач ги опфаќа следните те-

матски области: 

1. безбедност на сообраќајот на патиштата и 

2. превоз на патници. 

Програмата од став 1 на овој член е дадена во При-

лог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 11 

За резултатите од испитот за добивање на сертифи-

кат за професионална компетентност за автотакси во-

зач Комисијата за полагање на испит за автотакси во-

зач изготвува записник за положен испит на образец во 

А4 формат на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на записникот од ставот 1 на 

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

овој правилник. 

 

Член 12 

Сертификатот за авто-такси возач се издава на об-

разец А4 формат на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на образецот на сертифика-

тот од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 13 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за постапката и прог-

рамата за полагање на испитот за добивање на серти-

фикат за автотакси возач, формата и содржината на 

уверението за положен испит и на сертификатот за 

авто-такси возач (,,Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 98/14). 

 

Член 14 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 01-4955/1 Министер 

31 мај 2019 година за транспорт и врски, 

Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1813. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 

107/05), член 42 од Законот за судовите („Службен вес-

ник на РСМ“ бр. 58/06, 35/08, 150/10, 83/18 и 96/19) и 

член 36 став 1 алинеја 4 и член 53 од Законот за Судски 

совет на Република Северна Македонија („Службен 

весник на РСМ“ бр. 102/19), Судскиот совет на Репуб-

лика Северна Македонија на седницата одржана на ден 

18.6.2019 година, ја донесе следната 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН  

КРИВИЧЕН СУД  СКОПЈЕ 

 

За судии поротници на Основен кривичен суд 

Скопје се избрани:  

1. Олга Крстевска од Скопје, 

2. Славица Методиева од Скопје, 

3. Весна Георгиева од Скопје,  

4. Коне Кузмановски од Скопје  

5. Билјана Димулкова од Скопје,  

6. Славица Симоновска ос Скопје, 

7. Соња Костовска од Скопје, 

8. Гордана Гашоска од Скопје, 

9. Бранка Николовска од Скопје, 

10. Музафера Кофрц од Скопје, 

11. Соња Ѓорѓевиќ од Скопје, 

12. Румена Михајлова од Скопје,  

13. Весна Цветковска од Скопје, 

14. Елена Минчева од Скопје, 

15. Светлана Богдановска од Скопје, 

16. Сузана Цилевска од Скопје, 

17. Верица Цолиќ од Скопје и 

18. Катерина Митковска од Скопје. 

Оваа одлука влегува во сила од 19.6.2019 година. 

 

 Судски совет на Република 

Бр. 02-1079/1 Северна Македонија 

19 јуни 2019 година Претседател, 

Скопје Киро Здравев, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 

ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

1814. 

Врз основа на член 44 став (7) од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 

155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), ди-

ректорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство 

донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-

ЧИНОТ И ПРАВИЛАТА НА ЛЕТАЊЕ СО УЛ-

ТРАЛЕСНИТЕ ЛЕТАЛА  (МИКРОЛЕСНИТЕ) И  

МОТОРИЗИРАНИТЕ КРИЛА 

 

Член 1 

Во Правилникот  за начинот и правилата на летање 

со ултралесните летала (микролесните) и моторизира-

ните крила („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 106/07 и 170/16), во член 4 зборовите: “Репуб-

лика Македонија“ се заменуваат со зборовите: “Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

         Бр. 10-692/3 Директор на Агенцијата 

31мај 2019 година за цивилно воздухопловство, 

              Скопје Томислав Тунтев, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1815. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 12 

и член 128, став (1) од Законот за енергетика („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и вод-

ни услуги на Република Северна Македонија на седни-

цата одржана на ден 18 јуни 2019 донесе 

 

П Р А В И Л А  

ЗА ПАЗАР НА ПРИРОДЕН ГАС 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Предмет на уредување 

 

Член 1 

(1) Со овие Правила за пазар на природен гас (во 

понатамошниот текст: Правила) се уредува: 

1) начинот на регистрација и идентификација на 

учесниците на пазарот, 

2) елементи на договорите за учество на пазарот на 

природен гас, 

3) организацијата и функционирањето на пазарот 

на природен гас со билатерални договори (во поната-

мошниот текст: пазар),  
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4) условите што треба да ги исполнуваат учесници-

те на пазарот, 

5) правата и обврските на учесниците на пазарот, 

6) воспоставувањето, организирањето и контролата 

на тргувањето со природен гас и помошни услуги, 

вклучувајќи го и прекуграничното тргување, во соглас-

ност со обврските од членувањето во меѓународните 

организации, 

7) постапката и начинот за собирање и доставување 

на податоци до Регулаторната комисија за енергетика и 

водни услуги на Република Северна Македонија во од-

нос на состојбите и појавите на пазарот на природен 

гас, и 

8) други прашања поврзани со организацијата и 

функционирањето на пазарот. 

(2) Целта на овие Правила е да се обезбеди транспа-

рентен и недискриминаторен начин на организацијата 

и управувањето со пазарот заради обезбедување ефика-

сен, конкурентен и одржлив пазар. 

(3) Овие Правила ги применуваат сите учесници на 

пазарот, како и сите субјекти кои учествуваат во поста-

пки и преземаат дејствија пропишани со овие Правила. 

(4)  Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија ја следи при-

мената на овие Правила. 

 

Дефиниции 

 

Член 2 

(1) Дефинициите за одделните изрази, содржани во 

Законот за енергетика, се применуваат и во овие Пра-

вила. 

(2) Одделни изрази употребени во овие Правила го 

имаат следното значење: 

1) „EIC“ - енергетски идентификационен код е 

единствена ознака на учесникот на европскиот пазар на 

природен гас која ја издава институцијата за издавање 

на EIC, 

2) „виша сила“ се сите непредвидливи природни 

појави, како и настани и околности кои што се надвор 

од влијанието на учесниците на пазарот и кои не може-

ле да ги предвидат и да ги спречат со примена на ра-

зумно прифатлив напор, а поради кои учесниците на 

пазарот не биле во состојба да ги исполнат обврските 

утврдени со овие Правила и/или меѓусебните договори, 

3) „виртуелна точка за тргување“ е точка која се на-

оѓа помеѓу точката на влез и точката на излез во која 

учесниците на пазарот, освен операторот на пазар со 

природен гас, можат да купуваат или продаваат приро-

ден гас.   

4) „интервал за порамнување“ е временски интер-

вал во кој се врши пресметка на размената на природен 

гас (предавање и испорака) и/или системски услуги,  

5) „период на испорака“ е специфициран временски 

период во кој се испорачуваат физичките количини на 

природен гас, 

6) „период на порамнување“ е период за кој се 

врши пресметка на трансaкцијата на пазарот, вклучу-

вајќи ја и пресметката на отстапувањата, и претставува 

основа за плаќање, 

7) „точка на излез“ е физичка точка во која природ-

ниот гас се испорачува од преносниот систем кон ко-

рисниците, како што се потрошувачи директно поврза-

ни на системот и дистрибутивни системи поврзани на 

системот за пренос на природен гас, , 

8) „точка на влез“ е физичка точка во која учесни-

ците на пазарот внесуваат природен гас во системот за 

пренос, како што се интерконекциите со соседните сис-

теми за пренос на природен гас, 

9) „трговски интервал“ е основен временски интер-

вал за кој се склучени пазарните трансакции, 

10) „трансакција“ е купување или продажба на оп-

ределени количини на природен гас и системски услу-

ги во одреден временски период помеѓу учесниците на 

пазарот. 

 

Кратенки и поими 

 

Член 3 

(1) Листата на кратенки кои се користат во овие 

Правила се: 

1) БОС  Балансно одговорна страна, 

2) ОСД Оператор на систем за дистрибуција на 

природен гас, 

3) ОСП Оператор на системот за пренос на приро-

ден гас, 

4) ПС Систем за пренос на природен гас, 

5) ДС Дистрибутивен систем на природен гас, 

6) БРУП Барање за регистрација за учесник на паза-

рот, 

7) ОППГ Оператор на пазарот на природен гас, 

8) РКЕ Регулаторна комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија, 

9) РУП Регистар на учесниците на пазарот на била-

терални договори, 

(2) Општо прифатени поими (конвенции) во овие 

Правила се: 

1) ОСП и ОСД го вршат мерењето на количините 

на природен гас во точките на влез и во точките на из-

лез, вклучувајќи ги и мерењата на природен гас со со-

седните системи за пренос на природен гас, 

2) сите времиња се однесуваат на временската зона 

(CET) GMT+1, независно од тоа дали станува збор за 

зимски или летен период на сметање на времето, 
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3) количините природен гас се изразуваат во нор-

мални метри кубни и kWh, а стандардниот квалитет на 

природниот гас е содржан во Прилог 1 кој што е соста-

вен дел од овие правила, 

4) „ден Д“ е временски период од 08:00 часот од би-

ло кој календарски ден до 08:00 часот во следниот ка-

лендарски ден, 

5) „месец М“ е временски период од 08:00 часот, од 

првиот ден на календарскиот месец до 08:00 часот, од 

првиот ден на идниот календарски месец, 

6) диспечерскиот интервал изнесува еден ден Д, 

7) трговскиот интервал изнесува еден ден Д, 

8) интервал за порамнување изнесува 1 час, 

9) период на порамнување изнесува еден календар-

ски месец М. 

 

II. УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ 

 

Учесници на пазарот 

 

Член 4 

(1) Учесници на пазарот се: 

1) трговците со природен гас, 

2) снабдувачите со природен гас, 

3) потрошувачите на природен гас што ги исполну-

ваат условите за самостојно учество на пазарот дефи-

нирани во Член 7 од овие Правила, 

4) операторот на систем за пренос на природен гас, 

5) операторот на систем за дистрибуција на приро-

ден гас, 

6) операторот на затворен систем за дистрибуција 

на природен гас, и 

7) операторот на пазарот на природен гас. 

(2) Учесниците на пазарот, освен учесникот од став 

(1), точка 3) на овој член, потребно е да имаат лиценца 

издадена од РКЕ, односно да имаат решение за упис во 

регистарот на странски трговци и снабдувачи со при-

роден гас кој го води РКЕ.  

 

Трговец со природен гас 

 

Член 5 

(1) Трговецот со природен гас купува природен гас 

од снабдувач, друг трговец, организираниот пазар на 

природен гас или од странство. 

(2) Трговецот со природен гас ја продава количина-

та на природен гас на други трговци, снабдувачи, ОСП, 

ОСД, потрошувачите на природен гас што ги исполну-

ваат условите за самостојно учество на пазарот, орга-

низираниот пазар на природен гас или ја продава во 

странство.  

(3) Трговецот со природен гас до ОСП и ОППГ нав-

ремено доставува информации за количините на при-

роден гас, соодветните временски распореди од сите 

договори за купопродажба на природен гас,  во соглас-

ност со овие Правила и Правилата за доделување на 

прекугранични преносни капацитети.  

 

Снабдувач на природен гас 

 

Член 6 

(1) Снабдувачот со природен гас купува природен 

гас од друг снабдувач, трговец, организираниот пазар 

на природен гас и/или од странство. 

(2) Снабдувачот со природен гас може да ја продаде 

количината на природен гас на своите потрошувачи, 

други снабдувачи, трговци, организираниот пазар на 

природен гас, ОСП и ОСД.  

(3) Снабдувачот со природен гас кој се обврзал да 

испорача природен гас го обезбедува неопходниот ка-

пацитет за пренос и/или дистрибуција од соодветните 

оператори. 

(4) Снабдувачот на природен гас со обврска за јавна 

услуга набавува природен гас по пазарни услови со из-

бор на најповолна понуда. 

(5) Снабдувачот со природен гас во краен случај 

може да ги продава вишоците на природен гас на орга-

низираниот пазар на природен гас на транспарентен и 

недискриминаторен начин, со цел да го оптимизира 

своето работење. 

(6)  Снабдувачот со природен гас во краен случај, 

во случаи утврдени во закон, врши снабдување на пот-

рошувачите на природен гас, кои останале без снабду-

вач. 

 

Потрошувач на природен гас 

 

Член 7 

Потрошувачите кои се приклучени на преносниот 

систем можат самостојно да учествуваат на пазарот, 

односно да купуваат природен гас од снабдувач, трго-

вец со природен гас, организираниот пазар на приро-

ден гас или од снабдувач или трговец со природен гас 

од странство.  

 

Оператор на систем за пренос на природен гас 

 

Член 8 

(1) ОСП:  

1) обезбедува системски услуги за балансирање на 

систем за пренос на природен гас, согласно Правилата 

за балансирање на системот за пренос на природен гас, 

и 

2) набавува природен гас за покривање на загубите 

во мрежата за пренос на природен гас, и природен гас 

за сопствени потреби, со цел да се обезбеди сигурно и 

доверливо функционирање на систем за пренос на при-
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роден гас, по пазарни услови, на транспарентен и не-

дискриминаторен начин, согласно правилата за набав-

ка на природен гас за покривање на загубите во систем 

за пренос на природен гас претходно одобрени од РКЕ. 

(2) ОСП може да го продаде вишокот на природен 

гас набавен за покривање на загубите во мрежата за 

пренос на природен гас, на организираниот пазар на 

природен гас или на пазарот на балансна енергија и за 

секоја таква продажба ја известува РКЕ. 

(3) ОСП учествува на регионалниот пазар на балан-

сна енергија. 

 

Оператор на систем за дистрибуција на природен 

гас 

 

Член 9 

(1) ОСД обезбедува системски услуги, и набавува 

природен гас за покривање на загубите во дистрибу-

тивната мрежа по пазарни услови на транспарентен, 

недискриминаторен и конкурентен начин во соглас-

ност со Правилата за набавка на природен гас претход-

но одобрени од РКЕ. 

(2) ОСД може да го продаде вишокот на природен 

гас на организираниот пазар на природен гас со цел да 

ја оптимизира набавката на природен гас и за секоја 

таква продажба ја известува РКЕ. 

 

Оператор на пазар на природен гас 

 

Член 10 

(1) ОППГ врши:  

1) администрирање на пазарот на природен гас со 

билатерални договори, 

2)  организирање и управување на организираниот 

пазар на природен гас за трговија со природен гас во 

Република Северна Македонија и/или приклучување со 

други организирани пазари на природен гас, 

3) пресметка на количините на потребната балансна 

енергија заради одредување на цената на дебалансната 

енергија, а согласно податоците добиени од операторот 

на системот за пренос на природен гас, 

4) пресметка на дебалансите на балансно одговор-

ните страни согласно конечниот дневен распоред и ме-

рењата добиени од операторот на системот за пренос 

на природен гас, операторите на системите за дистри-

буција на природен гас, 

5) финансиско порамнување и контрола врз финан-

сиското покривање на признаените дебаланси врз осно-

ва на квантитативно порамнување на дебалансите, 

6) навремено доставување до операторот на систе-

мот за пренос на природен гас на сите информации 

потребни за изработка на конечните дневни распореди 

за купување и продажба на природен гас во и надвор 

од границите на Република Северна Македонија, 

7) водење на евиденција на сите договори склучени 

со учесниците на пазарот на природен гас, 

8) водење на евиденција на сите договори за фор-

мирање на балансни групи склучени помеѓу учесници-

те на пазарот на природен гас и операторот на пазар на 

природен гас, 

9) изработка на дневен пазарен план, 

10) воспоставување и водење на регистар на учес-

ниците на пазарот на природен гас, 

11) објавување на информации кои се неопходни за 

непречено организирање и управување на пазарот на 

природен гас, и 

12) обезбедување на потребните услуги за снабду-

вачот со природен гас во краен случај, заради соодвет-

но задоволување на потребите на неговите потрошу-

вачи. 

(2) ОППГ соработува со операторите на пазарите на 

природен гас на други земји и сите регионални и меѓу-

народни организации и асоцијации. 

(3) ОППГ обезбедува доверливост на деловните по-

датоци кои учесниците на пазарот на природен гас му 

ги доставуваат. 

 

III. РЕГИСТРАЦИЈА ЗА УЧЕСТВО НА ПАЗАРОТ 

 

Член 11 

Лицата од Член 4 став (1) од овие Правила, со ис-

клучок на ОППГ, се регистрираат за учество на пазарот 

и се стекнуваат со правото да учествуваат на пазарот 

на билатерални договори во согласност со овие Пра-

вила. 

 

Постапка за регистрација за учество на пазарот 

 

Член 12 

(1) Постапката за регистрација за учество на паза-

рот започнува со поднесување на БРУП до ОППГ, пот-

пишано од лицето овластено за застапување и заверено 

од барателот. 

(2) ОППГ го изработува образецот за БРУП од став 

(1) на овој член, и по претходно одобрување од РКЕ, го 

објавува на својата веб страница. 

(3) Пред да го поднесе барањето од став (1) на овој 

член, барателот ја уредува својата балансна одговор-

ност согласно со Правилата за балансирање.  

(4) Барателот од став (1) на овој член кон БРУП, ги 

доставува во оригинал или копија на оригиналот заве-

рена на нотар, следниве документи: 

1) тековна состојба издадена од Централниот регис-

тар на Република Северна Македонија, 

2) информација за економско финансиската сос-

тојба, издадена од страна на Централниот регистар на 

Република Северна Македонија, 
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3) лиценца за вршење на енергетска дејност или ре-

шение за упис во регистарот на странски трговци и 

снабдувачи на природен гас, освен ако БРУП поднесу-

ва потрошувач, 

4) потврда за издаден EIC, 

5) уверение од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци и други јавни давачки пропишани со закон, 

6) потврда дека не е отворена постапка за стечај 

или ликвидација,  

7) примерок од договорот за регулирана балансна 

одговорност склучен со ОСП или изјава за превземена 

балансна одговорност од страна на друг учесник на па-

зарот кој претходно ја има регулирано балансната од-

говорност, односно е впишан во регистарот на БОС од 

страна на ОСП, и 

8) изјава за веродостојност на барањето и дадените 

податоци, потпишана од лицето овластено за застапу-

вање на барателот. 

(5) Документите од став (4), точка 1), 2), 5) и 6) на 

овој член не треба да бидат постари од 30 дена. 

(6) Доколку барателот не поседува EIC, кон БРУП 

од став (1) поднесува и барање за доделување на EIC, а 

ОППГ, по службена должност во негово име ја спрове-

дува постапката за барање за издавање на EIC за бара-

телот. 

 

Дигитален сертификат 

 

Член 13 

(1) Овластеното лице на барателот од Член 12 од 

овие Правила користи квалификуван дигитален серти-

фикат издаден од регистриран издавач на сертификат, 

согласно прописот со кој се регулира електронскиот 

потпис. 

(2) Листата со регистрирани издавачи на сертифи-

кати се објавува на веб страната на ОППГ. 

 

Непотполно барање 

 

Член 14 

(1) Ако ОППГ утврди дека БРУП и/или документа-

цијата од Член 12 став (4) е непотполна, во рок од се-

дум работни дена од приемот на БРУП, го известува 

барателот и му определува рок од 15 дена да ја доуреди 

потребната документација во согласност со Член 12 од 

овие Правила. 

(2) Ако барателот не ја доуреди потребната доку-

ментација во рокот определен од став (1) на овој член, 

ОППГ донесува решение за отфрлање на БРУП.  

(3) Барателот во рок од 15 дена од денот на приемот 

на решението од став (2) на овој член, може да достави 

приговор до РКЕ. 

Договор за учество на пазар 
 

Член 15 

(1) Ако ОППГ утврди дека БРУП од Член 12 од 

овие Правила е потполно, во рок од седум работни де-

на од денот на поднесување на БРУП го известува ба-

рателот за уредноста и му доставува потпишан Дого-

вор за условите и начинот за учество на пазарот во че-

тири примероци. 

(2) Договорот од став (1) на овој член особено сод-

ржи:  

1) права и обврски на учесникот на пазарот, 

2) права и обврски на ОППГ, 

3) времетраење на договорот. 

(3) Барателот во рок од три работни дена од прие-

мот го потпишува договорот и два примерока од пот-

пишаниот договор доставува до ОППГ. 

(4) Ако барателот не достави потпишан договор во 

рокот од став (3) на овој член, ОППГ смета дека БРУП 

е повлечено. 

(5) Ако не биде потпишан договор за учество на па-

зарот на природен гас помеѓу барателот и ОППГ од 

причината наведена во став (4) на овој член, истиот ба-

рател во рок не покус од 60 денови од денот на подне-

сување на барањето може да започне нова процедура 

согласно Член 12 од овие Правила. 

(6) ОППГ по претходни консултации со лицата од 

Член 4 став (1) од овие правила, изготвува модел на 

Договор за условите и начинот за учество на пазарот и 

по претходно одобрување од РКЕ го објавува на своја-

та веб страна. 

 

Запишување во регистар на учесници на пазар 

 

Член 16 

(1) По склучување на Договорот од Член 15 од овие 

Правила, ОППГ донесува решение за упис на барате-

лот во РУП.  

(2) Со денот на уписот во РУП, барателот се стек-

нува со својство на регистриран учесник на пазарот. 

(3) Учесникот на пазарот во рок од три работни де-

на од денот на уписот во РУП, до операторот на соод-

ветниот систем, доставува барање за дефинирање на 

мерна точка со соодветен ID број, за сите мерни точки 

во кои ќе се врши испорака и/или преземање на приро-

ден гас.  

(4) Учесникот на пазарот во рок од три работни де-

на по добивањето на ID бројот за мерна точка од став 

(3) на овој член, до ОППГ доставува документот доби-

ен од операторот на соодветниот систем. 

(5) Учесникот на пазарот не може да отпочне со 

трансакции на пазарот се додека во РУП не бидат запи-

шани ID броевите на мерни точки. 
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(6) Учесникот на пазарот го известува ОППГ во рок 

од три работни дена од настанувањето на каква било 

промена во околностите кои влијаат на престанок на 

исполнувањето или промена во некој од условите за 

учество на пазарот или во однос на податоците и ин-

формациите од член 12 став (4) од овие правила. 

(7) ОППГ може во кој било момент да провери дали 

учесниците на пазарот и понатаму ги исполнуваат усло-

вите за учество на пазарот и можат да бараат дополни-

телни документи или ажурирање на веќе поднесените. 

 

Известување за нов учесник 

 

Член 17 

На денот на запишување во РУП, ОППГ ги известу-

ва ОСП и ОСД за учесникот на пазарот кој се стекнал 

со право за учество на пазарот. 

 

Регистар на учесници на пазарот 

 

Член 18 

(1) ОППГ го води и одржува РУП и го објавува на 

својата веб страница. 

(2) РУП особено ги содржи следниве податоци за 

учесниците на пазарот: 

1) назив и седиште на учесникот на пазарот и лице 

овластено за застапување, 

2) својството на учесникот на пазарот, во соглас-

ност со Член 4 од овие Правила, 

3) статус на учесникот на пазарот, 

4) датум на упис во РУП, 

5) EIC на учесникот, 

6) ID броеви на мерни точки кои му припаѓаат на 

учесникот на пазарот. 

 

Повлекување од пазарот на учесник на пазарот 

 

Член 19 

(1) Ако учесникот на пазарот сака да го прекине 

своето учество на пазарот, до ОППГ доставува Барање 

за повлекување од пазарот, во кое го наведува датумот 

и времето од кога планира да се повлече од пазарот. 

(2) Датумот од став (1) на овој член не може да би-

де покус од 30 дена од денот на поднесување на бара-

њето. 

(3) Барателот во рок од 30 дена пред поднесување 

на барањето од став (1) на овој член ги известува сите 

учесници на пазарот со кои има склучено договор за 

купопродажба на природен гас како и своите потрошу-

вачите со кои има склучено договор.    

(4) Ако барателот од став (1) на овој член е БОС, 

кон барањето од став (1) на овој член потребно е да 

достави доказ издаден од ОСП дека останатите члено-

ви на балансната група го уредиле прашањето за своја-

та балансна одговорност. 

(5) ОППГ, во рок од 30 дена од приемот на барање-

то од став (1) на овој член, донесува решение за брише-

ње на учесникот на пазарот од РУП и веднаш го обја-

вува на својата веб страница и го доставува до ОСП и 

ОСД. 

(6) Решението од став (5) на овој член влегува во 

сила на датумот наведен во барањето или датумот што 

го одредува ОППГ, со што учесникот на пазарот пове-

ќе нема право да врши физички трансакции. 

(7) Со влегување во сила на решението од став (5) 

на овој член, ОППГ го брише барателот од РУП. 

(8) Ако Барателот од став (1) на овој член е снабду-

вач, ОППГ го известува снабдувачот во краен случај за 

донесеното решение од став (5) на овој член.    

(9) Во случај на одбивање на Барањето од став (1) 

на овој член, ОППГ донесува одлука за одбивање на 

барањето во која ги образложува причините за одбива-

њето. 

(10) Барателот може да поднесе приговор до РКЕ 

против одлуката од став (9) на овој член, во рок од 15 

дена од приемот на одлуката. 

 

Суспензија на учесник на пазарот 

 

Член 20 

(1) ОППГ има право да донесе одлука за суспензија 

на учесник на пазарот доколку учесникот на пазарот: 

1) постапува спротивно на овие Правила, 

2) не го почитува договорот потпишан со ОППГ, 

3) не ги извршува обврските за плаќање во однос на 

надоместок за користење на пазар и/или дебалансите, 

или 

4) остане без балансна одговорност. 

(2) ОСП го известува ОППГ за неплатените об-

врски за направениот дебаланс од страна на балансно 

одговорната страна. 

(3) ОППГ пред да ја донесе одлуката од став (1) на 

овој член, му доставува на учесникот на пазарот опо-

мена пред суспензија.  

(4) Опомената пред суспензија содржи временски 

период, не покус од три работни дена и не подолг од 30 

дена, во кој учесникот на пазарот треба да ги отстрани 

причините поради кои му била доставена опомената. 

(5) Ако учесникот на пазарот во рокот од став (4) на 

овој член, докаже дека ги отстранил причините поради 

која му била доставена опомената, ОППГ донесува ре-

шение за повлекување на опомената пред суспензија, 

кое го доставува до учесникот на пазарот и го објавува 

на својата веб страница. 

(6) Ако во периодот наведен во опомената пред сус-

пензија, учесникот на пазарот не ги отстрани причини-

те поради кои му била доставена истата, ОППГ донесу-

ва одлука за суспензија на учесникот на пазарот. 
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(7) Ако учесникот на пазар е снабдувач, најмалку 

три дена пред денот на влегување во сила на одлуката 

од став (6) на овој член, ги известува, своите потрошу-

вачи, снабдувачот во краен случај, и операторот на сис-

темот на којшто е приклучен секој поединечен негов 

потрошувач. 

(8) Во одлука за суспензија се утврдува времетрае-

њето на суспензијата, кое не може да е подолго од 

шест месеци и се образложуваат причините за донесу-

вањето на одлуката. 

(9) Одлуката за суспензија, односно опомената пред 

суспензија, ОППГ ја објавува на својата веб страница и 

ја доставува до учесникот на пазарот, ОСП и ОСД. Од-

луката стои објавена на веб страница на ОППГ до прес-

танување на суспензијата или до повлекување на опо-

мената пред суспензија. 

(10) Учесникот на пазар кој има добиено одлука за 

суспензија на пазар на природен гас не може да врши 

физички трансакции.  

(11) Учесникот на пазарот кој е суспендиран во рок 

од 15 дена може да достави приговор до РКЕ против 

Одлуката за суспензија. 

(12) Приговорот од став (11) на овој член, не ја од-

ложува суспензијата од пазарот на природен гас. 

 

Престанување на договорот за учество на пазарот 

 

Член 21 

(1) Договорот за учество на пазарот престанува: 

1) по истекување на лиценцата на учесникот на па-

зарот, 

2) по прифатено барање за повлекување од пазарот 

согласно одредбите од овие правила, 

3) доколку ОППГ изрекол суспензија два пати во 

тек на 18 месеци или вкупно три пати во периодот до-

дека договорот за учество на пазарот на природен гас е 

во сила,  

4) со бришење на учесникот на пазар од трговскиот 

регистар или регистарот на други правни лица, 

5) ако потрошувачот престанал да ги исполнува ус-

ловите за самостојно учество на пазарот, 

6) со раскинување од страна на ОППГ, ако учесни-

кот на пазарот: 

- при регистрацијата за учество на пазарот на при-

роден гас користел лажни податоци, 

- во текот на учеството на пазарот доставува лажни 

податоци, 

- има суштински прекршувања или повторени прек-

ршувања на обврските утврдени со овие правила.  

(2) Учесникот на пазарот без одлагање го известува 

ОППГ кога врз него е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 

(3) Престанувањето на важење на Договорот за 

учество на пазарот не го ослободува учесникот на паза-

рот од финансиски и други материјални обврските кон 

ОППГ и другите учесници на пазарот кои што ги пре-

зел за време на неговото учество на пазарот. 

 

Известување за престанување на Договорот за  

учество на пазарот 

 

Член 22 

(1) ОППГ ги известува ОСП, ОСД и БОС на балан-

сната група каде што припаѓал учесникот на пазарот, 

како и самиот учесник на пазар за денот и часот на 

престанување на Договорот за учество на пазарот.  

(2) Ако учесникот на пазар е снабдувач, ОППГ, ги 

известува и снабдувачот во краен случај. 

(3) ОППГ на денот на престанување на Договорот за 

учество на пазарот, донесува решение за бришење на 

учесник на пазарот од РУП, кое му го доставува на учес-

никот на пазарот и го објавува на својата веб страница.  

(4) Учесникот на пазарот чиј Договор за учество на 

пазарот престанал да важи, во рок од 15 дена од денот 

на известувањето од став (1) на овој член може да дос-

тави приговор до РКЕ. 

(5) Приговорот од став (4) на овој член, не го одлага 

извршувањето на решението од став (3) на овој член.  

 

Повторно барање за регистрација за учество  

на пазарот 

 

Член 23 

Учесникот на пазарот не може повторно да поднесе 

барање за регистрација за учество на пазарот пред ис-

текот на шест месеци од денот на влегување во сила на 

решението од Член 22 став (3) на овие Правила. 

 

Чување на документација 

 

Член 24 

ОППГ ја чува целокупната документација, записи и 

мерните регистри, кои се однесуваат на барател, кога 

БРУП било одбиено или учесникот на пазарот чиј Дого-

вор за учество престанал да важи, најмалку пет години од 

денот кога барателот го испратил БРУП или од денот кога 

учесникот на пазарот бил избришан од РУП, освен ако со 

закон или друг пропис не е поинаку уредено. 

 

IV.  ПАЗАР СО БИЛАТЕРАЛНИ ДОГОВОРИ 

 

Евидентирање на билатералните договори 

 

Член 25 

(1) Пазарот со билатерални договори ги вклучува 

договорите директно склучени од учесниците на паза-

рот, вклучувајќи го и увозот и извозот на природен гас. 
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(2) ОППГ врши администрирање на пазарот на при-

роден гас со билатерални договори. 

(3) Учесникот на пазарот ги пријавува до ОППГ си-

те склучени билатерални договори како и промените 

на договорите настанати во тековниот месец, до 15-ти 

во наредниот месец.  

(4) Во билатералниот договор се утврдува договор-

ната страна која ќе ја исполни обврската од став (3) од 

овој член.  

(5) Пријавата за билатерален договор содржи: 

1) податоци за договорните страни, 

2) договорената количина на природен гас,  

3) датумот и времето на почетокот и крајот на испо-

раката на природниот гас што е предмет на билатерал-

ниот договор, 

4) точката на прием и точката на испорака на при-

роден гас, и 

5)  динамика на испорака на природниот гас 

(6) ОППГ ја евидентира пријавата за билатералниот 

договор ако таа е во согласност со став (4) на овој член. 

(7) Ако ОППГ утврди дека пријавата на билатерал-

ниот договор е нецелосна, во рок од седум работни де-

на од приемот на пријавата на билатералниот договор, 

ја известува страната во билатералниот договор, и ука-

жува на недостатоците во пријавата и определува рок 

за уредување на пријавата. 

(8) ОППГ, ОСП и ОСД обезбедуваат доверливост 

на деловните податоци од склучените договори на 

учесниците на пазарот и може да побараат од учесни-

ците на пазарот дополнителени документи и информа-

ции во однос на нивните трансакции на пазарот. 

 

V. ПРЕСМЕТКИ И ПЛАЌАЊА НА ПАЗАРОТ НА 

ПРИРОДЕН ГАС 

 

Пазарен план 

 

Член 26 

ОППГ врз основа на конечните физички распореди 

го изработува дневниот пазарен план и му го доставува 

на ОСП.  

 

Известување за трансакции 

 

Член 27 

Врз основа на физичките распореди од конечниот 

дневен распоред, ОППГ, за секој календарски месец, 

изготвува известувања во кои се содржани информаци-

ите за потврдените трансакции за секој трговски интер-

вал во месецот и известувањата ги доставува до сите 

учесници на пазарот, најдоцна три работни дена по ис-

текот на календарскиот месец.  

Член 28 

(1) Учесниците на пазарот, освен потрошувачите, 

се должни најдоцна до шестиот работен ден во секој 

календарски месец до ОППГ, врз основа на податоците 

од член 27 од овие Правила да ги достават податоците 

за физички трансакции. 

(2) Податоците за физичките трансакции се доста-

вуваат на образец изготвен од ОППГ и објавен на него-

вата веб страница. 

(3) Врз основа на доставениот образец од став (1) 

на овој член, ОППГ издава Потврда за физички тран-

сакции на образец изготвен од ОППГ и објавен на не-

говата веб страница. 

 

Член 29 

(1) Плаќањата помеѓу учесниците на пазарот се вр-

шат во согласност со склучените билатерални договори 

за купопродажба на природен гас.  

(2) Врз основа на реализираните трансакции на па-

зарот со билатерални договори, ОСП ги изготвува и ги 

доставува до договорните страни потврдите за трансак-

циите што се оствариле на пазарот. 

 

VI. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

 

Времено престанување на функционирањето  

на пазарот 

 

Член 30 

(1) Кога со одлука е прогласена енергетска кризна 

состојба, или кризна состојба прогласена во согласност 

со закон или доколку ПС се доведе во состојба на ви-

сок оперативен ризик, функционирањето на пазарот 

може делумно или целосно да се суспендира. 

(2) Во случаите од став (1) на овој член, ОСП презе-

ма една или комбинација од следниве мерки: 

1) промена на конечниот дневен распоред, 

2) бара враќање во погон на мрежна опрема, која е 

надвор од погон поради постоечките распореди на дис-

печирање или поради краткорочни планирани одржу-

вања, ако е тоа можно. 

(3) Во смисла на овие Правила како висок операти-

вен ризик на ПС се смета работа на системот дефини-

рана во прописот со кој се уредуваат критериумите и 

условите за прогласување на кризна состојба. 

(4) ОППГ најдоцна 24 часа од преземање на некоја 

од мерките од став (2) на овој член на својата веб стра-

на ги објавува причините за делумната или целосна 

суспензија на пазарот кои остануваат достапни се до 

целосното укинување на суспензијата. 

 

Суспендирање во случај на виша сила 

 

Член 31 

(1) ОСП има право во случај на виша сила, а заради 

обезбедување на сигурност на системот да ги суспендира, 

во целост или делумно, одделни трансакции на пазарот.  
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(2) Во случај на виша сила, учесниците на пазарот 

ги следат инструкциите и корекциите на одобрените 

физички распореди од страна на ОСП.  

 

Известување и објавување 

 

Член 32 

ОСП најдоцна до 10:00 часот, на својата веб стра-

на ги објавува следните информации за претходниот 

ден: 

1) збирни податоци за потрошувачката на природен 

гас во ПС, 

2) ограничувањата во ПС, 

3) информациите за работата, сигурноста и адекват-

носта на ПС и 

4) други информации поврзани со работата на ПС 

што не се од доверлив карактер. 

 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 33 

Во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на 

овие Правила, ОППГ донесува:  

1) Образец БРУП од Член 12 од овие Правила, 

2) Образец и Потврда од Член 28 од овие Правила. 

 

Член 34 

(1) Со денот на отпочнување на примената на овие 

Правила престануваат да важат Правилата за пазар на 

природен гас („Службен весник на Република  Македо-

нија“ бр.16/14, 91/14 и 115/18). 

(2) Овие Правила влегуваат во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“, а ќе се применуваат 

со денот на отпочнување на примената на Правилата 

за балансирање на системот за пренос на природен 

гас. 

 

Бр. 01-2325/1  

18 јуни 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

1816. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 11 

од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторна-

та комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 18 јуни 

2019 година донесе 

П Р А В И Л А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИ-

ЛАТА ЗА НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ЗА УНИВЕРЗАЛНИОТ СНАБДУВАЧ 

 

Член 1 

Во член 9 од Правилата за набавка на електрична 

енергија за универзалниот снабдувач (“Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 172/18), ставот (3) 

се менува и гласи: 

“(3) Избраниот понудувач го потпишува договорот 

во рок од два работни дена од приемот на договорот, 

во спротивно се смета дека се откажал од договорот, а 

универзалниот снабдувач ја наплатува гаранцијата за 

понудата.“ 

 

Член 2 

Овие Правила влегуваат во сила на денот на доне-

сувањето, а се објавуваат во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“. 

 

Бр. 01-2328/1  

18 јуни 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1817. 

Советот на јавните обвинители на Република Се-

верна Македонија согласно чл.9 ст.1 алинеа 3 чл.10 

ст.1, чл.43 и чл.47 од  Законот за Советот  на jавните 

обвинители на Република Северна Македонија („Служ-

бен  весник на РМ“ бр.150/07), на одржаната шеесет и 

осма седница на ден 13.6.2019 година ја донесе след-

ната 

 

О Д Л У К А 

 

I 

На Роска Карова - јавен обвинител во Основното 

јавно обвинителство Скопје, и се утврдува престанок 

на функцијата јавен обвинител  поради навршување на 

62 години живот, со што ги исполнува  условите за ста-

росна пензија. 

 

II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и 

престанува заклучно со 10.7.2019 година. 

  

III 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 

донесување, а ке се објави во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“. 

 

СОР бр. 1/19 Совет на јавните обвинители 

13 јуни 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Коле Штерјев, с.р. 
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