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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

3884. 

Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10,51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 

142/16 и 142/18 и „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр.98/19) а во врска со членот 17 од  

Законот за склучување, ратификација и извршување на 

меѓународните договори („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.5/98), Владата на Република Се-

верна Македонија, на седницата одржана на 26 ноем-

ври 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА НА  АМАНДМАНОТ КОН МОН-

ТРЕАЛСКИОТ ПРОТОКОЛ ЗА СУПСТАНЦИИТЕ 

ШТО ЈА ОСИРОМАШУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА 

 

1. Република Северна Македонија да пристапи на 

Амандманот кон Монтреалскиот протокол за суп-

станциите што ја осиромашуваат озонската обвивка, 

усвоен во Кигали, на 15 октомври 2016 година.  

2. Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти да ја спроведе oваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-8119/1 Заменик на претседателот 

26 ноември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

3885. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за консо-

лидација на земјоделско земјиште („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.187/13, 61/16 и 83/18), Вла-

дата на Република Северна Македонија, на седницата 

одржана на 26 ноември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА КОН-

СОЛИДАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

СО РАСПРЕДЕЛБА СО ПРОМЕНА НА ГРАНИ-

ЦИТЕ НА КАТАСТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ПРЕТЕЖ-

НО ВО КАТАСТАРСКА  ОПШТИНА OПТИЧАРИ,  

ОПШТИНА БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се определува спроведување на по-

стапка за консолидација на земјоделско земјиште на 

дел од подрачјето на катастарската општина (КО) Oп-

тичари и незначително на дел од катастарската општи-

на Кравари-вон град, општина Битола (накратко пре-

тежно во КО Oптичари). 

 

Член 2 

Границите на консолидационото подрачје се опре-

делени со границите на соседните катастарски парцели 

кои граничат со консолидационото подрачје во КО Oп-

тичари, општина Битола и тоа: 

-на исток граничи со: КП бр.1006 во сопственост на 

РМ ПОС ЗИК Пелагонија РЕ Новаци (16582/18603), 

Талевска Домника (28/18603), Јовчев Тоде (126/18603), 

Весне Илиевска (126/18603), Ѓорѓиевски Велко 

(28/18603), Илиевска Драгица (28/18603), Георгиевска 

Јелена (28/18603), Пановски Јосиф (36/18603), Панов-

ски Бранко (36/18603), Кушовска Олга (32/18603), Ди-

митриевска Марика (84/18603), Пановски Благој 

(32/18603), Дочовска Спасија (32/18603), Ефтимовска 

Милица (32/18603), Анѓелеска Маргарита (14/18603), 

Димитриевска Марика (42/18603), Пановска Софка 

(84/18603), Пановски Томе (84/18603), Ѓорѓиевски Ме-

тодија (28/18603), Пановски Сотир (84/18603), Ѓорѓи-

евски Мирослав (28/18603), Пановски Борис 

(36/18603), Пановски Коста (32/18603), Бакаловска Љу-

бица (32/18603), Пановски Стефче (18/18603), Панов-

ска Вера (84/18603), Ендуловска Василије (36/18603), 

Пановска Илинка (32/18603), Ѓорѓиевски Ѓорѓи 

(28/18603), Јошевска Жана (84/18603), Николовски 

Цветан (18/18603), Петровска Лилјана (32/18603), Дој-

чиновска Петра (36/18603), Јосифовски Илија 

(85/18603), Пановски Ѓорѓи (84/18603), Пановски Жив-

ко (84/18603), Ташковска Мери (14/18603), Ангелевска 

Оливера (42/18603), Станиновски Златко (42/18603), 

Јосифовска Марија (42/ 18603), Јосифовски Ѓорѓи 

(42/18603), Јошевска Жана (42/18603), Петровска Еле-

ница (14/18603), Пановски Илчо (18/18603), Буциков-

ска Данијела (9/18603), Мирчевска Емилија (9/18603), 

Хаџимитреска Валентина (14/18603) во КО Егри, КП 

бр.741 во сопственост на Талевски Трпков Павле, КП 

бр. 735  во сопственост на Стојовски Тодоров Илија, 

КП бр. 1192/1 во сопственост на Ристевска Марија, КП 

бр. 1190/2 во сопственост на  Живанка Јованов (1/3), 

Алачкоска Благица (1/3) и Стојчевски Николче (1/3), 

КП бр. 427 во сопственост на Талевски Трпков Павле, 

КП бр.1188 во сопственост на Димитровски Алексан-

дар, КП бр.721 во сопственост на Петревски Живко, 

КП бр.1187/1 во сопственост на Николовски Котев Ни-

кола, КП бр. 723 во сопственост на Ило Стојчевски, КП 

бр. 1192/2 во сопственост на Република Северна Маке-

донија, КП бр.428  во сопственост на Стеван Ѓорелиев-

ски, КП бр. 431/2 во сопственост на Николовски Васко, 

КП бр. 426 во сопственост на Мицковски Петров 

Коста, КП бр. 722 во сопственост на Петревски Живко, 

КП бр. 1313 во сопственост на Талевски Трпков Павле, 

КП бр. 864 во сопственост на Тодоровски Спасев Ван-

гел (1/2) и Тодоровски Сашо (1/2), КП бр. 1191/2 во 

сопственост на Димитровски Александар, КП бр. 
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1187/2 во сопственост на Николовски Лјубе, КП бр. 

738 во сопственост на Стојановски Алексов Душан, КП 

бр. 865 во сопственост на Ило Стојчевски, КП бр. 1383, 

КП бр. 227 во сопственост на РМ ЗИК Пелагонија 

ООЗТ на земјодел. производ. (6846/6966) и Хаџиу Бес-

ник (120/6966), КП бр. 779 во сопственост на РМ Па-

тишта, КП бр. 750 во сопственост на Јовановска Томе 

Цветанка, во КО Оптичари; 

-на југ граничи со: КП бр.41 во сопственост на РМ 

ЗИК Пелагонија во КО Егри, КП бр.50/1 во сопстве-

ност на Ристевски Спасе, КП бр.47/2 во сопственост на 

Талевски Гоце (1/2) и Станковска Славица ( 1/2)  во КО 

Кравари вон гр,  КП бр. 579 во сопственост на Стан-

ковски Борис (10993/79134), РМ Задруга Светлост 

(67919/79134), Талевска Домника (6/79134), Јовчев То-

де (9/79134) ,Илиевска Весне (9/79134), Ѓорѓиевски 

Велко (6/79134), Илиевска Драгица (6/79134), Панов-

ски Јосиф (6/79134), Пановски Бранко (6/79134), Ди-

митриевска Марика (6/79134), Пановски Сотир 

(6/79134), Горгиевска Јелена (6/79134), Кушовска Олга 

(6/79134), Дочовска Спасија (6/79134), Пановски Томе 

(6/79134), Пановски Благој (6/79134), Ефтимовска Ми-

лица (6/79134), Пановски Стевче (3/79134), Пановска 

Софка (6/79134), Ѓоргиевски Методија (6/79134), Ѓор-

ѓиевски Мирослав (6/79134), Пановски Борис 

(6/79134), Пановски Коста (6/79134), Бакаловска Љуби-

ца (6/79134), Пановска Вера (6/79134), Ендуловска Ва-

силије (6/79134), Пановска Илинка (6/79134), Ѓорѓиев-

ски Ѓорги (6/79134), Јошевска Жана (6/79134), Петров-

ска Лилјана (6/79134), Анѓелеска Маргарита (3/79134), 

Хаџимитреска Валентина (3/79134), Димитриевска Ма-

рика (3/79134), Дојчиновска Петра (6/79134), Пановски 

Ѓорѓи (6/79134), Пановски Илчо (3/79134), Пановски 

Живко (6/79134), Ангелевска Оливера (1/79134), Јо-

шевска Жана (3/79134), Николовски Цветан (3/79134), 

Буциковска Даниела (1/79134), Мирчевска Емилија 

(2/79134), Јосифовски Илија (2/79134), Стаиновски 

Златко (1/79134), Јосифовски Ѓорѓи (1/79134), Јосифов-

ска Марија (1/79134), Ташковска Мери (3/79134), Пет-

ровска Еленица (3/79134), КП бр. 590 во сопственост 

на Јошевски Цано, КП бр.172 во сопственост на Стан-

ковски Ристев Симе, КП бр. 155 во сопственост на 

Манчевски Томев Димче, КП бр.148 во сопственост на 

Наумовски Илија Томче (1/4), Наумовски Илија Ни-

колче (1/4), Наумовски Драги (1/6), Наумовски Благоја 

(1/6) и Наумовски Васил (1/6), КП бр. 589 во сопстве-

ност на Поповски Исаков Никола, КП бр. 422 во соп-

ственост на Поповски Васко (1052/10313), Поповски 

Цане (1052/10313), Магловски Љупчо (5157/10313), 

Кочишки Јован (2000/10313) и Поповски Веселин 

(1052/10313), КП бр. 547, КП бр.152, КП бр. 151, КП 

бр. 545 во сопственост на Митревски Алексо, КП бр. 

585 во сопственост на Бошевски Душан Мендо, КП бр. 

425 во сопственост на Мицковски Петров Коста, КП 

бр. 420 во сопственост на Томислав Давков (6/40), 

Бранко Микаровски (24/40), Филип Давков (3/40), Зо-

рица Давкова (3/40) и Вера Неќак (4/40), КП бр. 144/1 

во сопственост на Ристевска Марија, КП бр. 168 во 

сопственост на Манчевски Томев Димче, КП бр. 742 во 

сопственост на Гјеровски Мартинов Велјо, КП бр.1408, 

КП бр.170, КП бр. 153 во сопственост на РМ Патишта, 

КП бр. 748, КП бр. 169, КП бр. 173 во сопственост на 

Република Северна Македонија, во КО Оптичари; 

-на север граничи со: КП бр. 34, во сопственост на 

РМ Патишта во КО Кравари вон гр, КП бр.918/1 во 

сопственост на Петровска Драгутин Даница (1/7), Пет-

ровска Драгутин Зорка (1/7), Петровски Драгутин Ни-

кола (1/7), Петртовски Драгутин Славко (1/7) , Пет-

ртовски Драгутин Трајан (1/7), Грашкоска Драгутин 

Драгица од (1/7) и Трајаноска Пандора (1/7), КП бр. 

228/2 во сопственост на Јошевски Пандо Методија 

(1/5), Јошевски Пандо Борис (3/5) и Јошевски Пандо 

Дончо (1/5), КП бр. 1083/4 во сопственост на Нешков-

ска Цветанка (1/3), Нешковска Јаготка (1/3) и Нешков-

ски Ѓорѓи Лјубе (1/3),  КП бр. 431/1 во сопственост на 

Станковски Ристев Симе, КП бр. 1083/3 во сопственост 

на Нешковска Цветанка (1/3), Нешковска Јаготка (1/3) 

и Нешковски Ѓорѓи Лјубе (1/3), КП бр. 200 во сопстве-

ност на РМ ЗИК Пелагонија ООЗТ на земјодел. произ-

вод. (375/399), Пецо Симјановски (24/399), КП бр. 737 

во сопственост на Стојовски Тодоров Илија, КП бр. 

1396, КП бр. 1406, КП бр. 201/2 во сопственост на РМ 

Патишта, КП бр.52, КП бр. 53, КП бр. 55 во сопстве-

ност на РМ ЗИК Пелагонија ООЗТ на земјодел. произ-

вод. (6846/6966) и Хаџиу Бесник (120/6966), КП бр. 

228/1 во сопственост на РМ ЗИК ПЕЛАГ.ООЗТ за зем. 

произ. (27557/33372), Станоевска Оливера (19/33372), 

Наумовски Андреја (43/33372), Талевска Домника 

(40/33372), Наумовски Михаило (43/33372), Жоргиев-

ски Велко (43/33372), Илиевска Драгица (43/33372), 

Ѓоргиевски Живко (43/33372), Пановски Бранко 

(56/,33372), Кушовска Олга (47/33372), Пановски Бла-

гој (47/33372), Дочовска Спасија (47/33372), Николов-

ски Цветан (26/33372), Ефтимовска Милица (47/33372), 

Самарџиќ Роксанда (136/33372), Пановски Стефче 

(284/33372), Костовска Нада (36/33372), Наумовски 

Миливој (43/33372), Станоевски Димитар (19/33372), 

Ѓоргиевски Методија (43/33372), Ѓоргиевски Мирослав 

(43/33372), Наумовска Елена (43/33372), Андервска Ве-

лика (56/33372), Кабровски Пандо (36/33372), Бакалов-

ска Љубица (47/33372), Николовски Мирче (26/33372), 

Ѓоргиевски Ѓорги (43/33372), Петровска Лилјана 

(47/33372), Самарџиќ Лилјана (136/33372), Самарџиќ 

Душан (136/33372), Ѓоревски Спиро (36/33372), Панов-

ски Борис (56/33372), Пановска Вера (120/33372), Па-

новски Живко (128/33372), Пановски Ѓорги 

(128/33372), Пановски Илчо (284/33372), Станоевска 

Веселинка (19/33372), Самерџиќ Јован (136/33372), Па-

новски Сотир (132/33372), Пановски Михајло 

(4/33372), Хаџиу Бесник (472/33372), Ѓореска Стано-

јоска Веселинка (20/33372), Анѓелеска Маргарита 

(43/33372), Хаџимитреска Валентина (43/33372), Нау-

мовски Томе (104/33372), Ристевска Дивна (148/33372), 

Пановски Коста (47/33372), Микаровски Бранко 
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(544/33372), Давков Томислав (272/33372), Неќак Вера 

(544/33372), Давков Филип (136/33372), Јосифовски 

Ѓорѓи (64/33372), Божиновска Давкова Зорица 

(136/33372), Ташковска Мери (21/33372), Петровска 

Еленица (21/33372), Талевска Доница (3/33372), Темел-

ковска Митреа (4/33372), Ендуловска Василија 

(56/33372), Пановски Томе (128/33372), Пановски Јо-

сиф (56/33372), Дојчиновска Петра (56/33372), Панов-

ска Илинка (47/33372), Наумовска Софка (132/33372), 

Илиевска Весне (192/33372), Јовчев Тоде (192/33372), 

Димитриевска Марика (192/33372), Јософовски Илија 

(128/33372), Станиновски Златко (64/33372), Јосифов-

ска Марија (64/33372), Ангелевска Оливера (64/33372), 

Јошевска Жана (192/33372),  КП бр.1242 во сопстве-

ност на Тренески Љубо, КП бр. 1226, КП бр. 1225 во 

сопственост на Јовановски Благоја (1/2) и Јовановски 

Миле (1/2), КП бр. 430/2 во сопственост на Станковски 

Ристев Симе, КП бр.743 во сопственост на Гјеровски 

Мартинов Велјо, КП бр. 1083/5 во сопственост на Неш-

ковски Петрев Стеван (1/2)  и Нешковски Ѓорѓи Лјубе 

(1/2), КП бр. 1098 во сопственост на Трајановски Ристо 

(2/6), Стевиќ Анета (2/6), Трајановски Томе (2/6), КП 

бр. 1090 во сопственост на Крстевска Стојмирка (1/2), 

Крстевски Благоја (1/8), Крстевски Васко (1/8), Крстев-

ски Лефко (1/8), Крстевска Јелена (1/8), КП бр. 198 во 

сопственост на Бошевска Вера (1/3), Филипова Мирја-

на (1/3) и Размовска Катерина (1/3), КП бр.1076/1, КП 

бр. 1076/2 во сопственост на Димовска Снежана, КП 

бр.724, КП бр.739 во сопственост на Стојановски Алек-

сов Душан, КП бр. 926/1, КП бр.923 во сопственост на 

Домазетовски Диме, КП бр.1229 во сопственост на 

Марковски Јованов Павле, КП бр.1079 во сопственост 

на Петровски Ванчов Милан, КП бр. 1070/1 во сопстве-

ност на Марковски Велев Ѓорѓи, КП бр. 1081 во соп-

ственост на Степаноски Стојан, КП бр. 429 во сопстве-

ност на Станковски Николов Ристо, КП бр. 423 во соп-

ственост на Мицковски Петров Коста, КП бр.868 во 

сопственост на Грујовски Петар Ѓорѓи, КП бр.1094 во 

сопственост наТрајановска Анѓелина, КП бр. 918/2, КП 

бр. 926/2 во сопственост на Република Северна Маке-

донија во КО Оптичари и КП бр.736/1 во сопственост 

на  РМ ООЗТ земј. произ. Новаци (974/1074), Петио Је-

лена (30/1074), Самарџиќ Љиљана (10/1074), Самарџиќ  

Роксана (10/1074), Самарџиќ Душан (10/1074), Самар-

џиќ Јован (10/1074) и Бамбол Даниела (30/1074) во КО 

Поешево; 

-на запад граничи со: КП бр.25 во сопственост на 

Ташковски Ристов Сашо, КП бр.47/1 во сопственост 

на Станковска Славица, КП бр.308, КП бр.309 во 

сопственост на Тасевска Мирјана, КП бр.311 во соп-

ственост на Ристовски Талев Драги, КП бр.24 во 

сопственост на Горшески Костов Сотир (1/2) и 

Горшески Крсте Петер (1/2), КП бр.46 во сопстве-

ност на Кожевски Љупчо (1/2) и Кожевски Борис 

(1/2), КП бр.38 во сопственост на Димовски Оливер, 

КП бр.26 во сопственост наТашковски Љупчо, КП 

бр.49, КП бр.467 во сопственост на РМ Патишта, КП 

бр.310 во сопственост на Јелица Балтова Николов-

ска, во КО Кравари вон гр, со КП бр.1070/2 во соп-

ственост на Марковски Велев Ѓорѓи, КП бр.146/4 во 

сопственост на Лозановска Стеван Лидија (1/2) и Ло-

зановска Стеван Ивана (1/2), КП бр.1072 во сопстве-

ност на Петковска Богданова Ристана, КП бр.913 во 

сопственост на Маркова Лилјана, КП бр.146/1 во 

сопственост на Лозановски Димков Тодор, КП 

бр.584 во сопственост на Поповски Исаков Никола, 

КП бр.146/2 во сопственост на Лозановски Димков 

Кирил, КП бр.550 во сопственост на Тасевска Мито 

Магдалена, КП бр.582 во сопственост на РМ ЗИК 

Пелагонија ООЗТ на земјодел. производ. (6846/6966) 

и Хаџиу Бесник (120/6966), КП бр.914 во сопстве-

ност на Петровска Драгутин Даница (1/12), Петров-

ска Драгутин Драгица (1/12), Петровска Драгутин 

Пандора (1/12), Петровска Драгутин Зорка (6/12), 

Петровски Драгутин Никола (1/12), Петровски Дра-

гутин Славко (1/12), Петровски Драгутин Трајан 

(1/12), КП бр.578, КП бр.1399 во сопственост на РМ 

ЗИК Пелагонија ООЗТ Канински Породин, КП 

бр.583 во сопственост на Ило Стојчевски, КП бр.915, 

КП бр.916, КП бр.917 во сопственост на Петровска 

Драгутин Даница (1/7), Петровска Драгутин Драгица 

(1/7), Трајановска Пандора (1/7), Петровска Драгу-

тин Зорка (1/7), Петровски Драгутин Никола (1/7), 

Петровски Драгутин Славко (1/7), Петровски Драгу-

тин Трајан (1/7), КП бр.551, во сопственост на По-

повски Благоја (1/2) и Горгиевска Верка (1/2), КП 

бр.1237/2, КП бр.1238 во сопственост на Даскалов-

ска Бошкова Флоринка (2/6), Даскаловски Бошков 

Симе (1/6), Даскаловски Бошков Гјоргји (1/6), Дас-

каловски Бошков Петар (1/6), Даскаловски Бошков 

Стево (1/6), КП бр.1138 во сопственост на Даскалов-

ски Бошков Петар, КП бр.146/3 во сопственост на 

Маркова Лилјана, КП бр.1074 во сопственост на 

Стопанска Банка АД Скопје, и КП бр.1091 во соп-

ственост на Крстевска Стојмирка (1/2), Крстевска Је-

лена (1/8), Крстевски Благоја (1/8), Крстевски Васко 

(1/8) и Крстевски Левко (1/8),  во КО Оптичари.  

   

Член 3 

Земјоделското земјиште кое влегува во консолида-

ционото подрачје во вкупна површина од 5.762.137 м2 

е со следните катастарски индикации: 
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Член 4 
(1) Средствата потребни за спроведување на постапката за консолидација во висина од 14.990.074,00 дена-

ри се обезбедени од Проектот “Воведување на национална програма за консолидација на земјиште“ 
(GCP/MCD/002/EU), финансиран од ИПА на ЕУ и спроведен од страна на Организацијата на Обединетите На-
ции за храна и земјоделство – ФАО, како и од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој.   

(2) Средствата од став (1) на овој член се наменети за покривање на следните трошоци: 

 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 
 

         Бр. 45-8800/1                            Заменик на претседателот 
26 ноември 2019 година                             на Владата на Република 
              Скопје                                 Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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3886. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за консо-

лидација на земјоделско земјиште („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.187/13, 61/16 и 83/18), Вла-

дата на Република Северна Македонија, на седницата 

одржана на 26 ноември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА КОН-

СОЛИДАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

СО РАСПРЕДЕЛБА СО ПРОМЕНА НА ГРАНИЦИТЕ 

НА КАТАСТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ПРЕТЕЖНО ВО 

КА ТАС ТАРСКА ОП ШТИНА СПАН ЧЕВО ,   

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се определува спроведување на по-

стапка за консолидација на земјоделско земјиште на 

дел од подрачјето на катастарската општина (КО) 

Спанчево и незначително на дел од катастарските оп-

штини Спанчево-вон град, Соколарци, Облешево и Че-

шиново, општина Чешиново-Облешево (накратко пре-

тежно во КО Спанчево). 

 

Член 2 

Границите на консолидационото подрачје се опре-

делени со границите на соседните катастарски парцели 

кои граничат со консолидационото подрачје во КО 

Спанчево, општина Чешиново-Облешево и тоа: 

-на исток граничи со: КП бр. 1405/7, КП бр. 1505/1, 

КП бр. 1404, КП бр. 1418, КП бр. 1509/2, КП бр. 2748 

во сопственост на Република Северна Македонија, КП 

бр.1441 во сопственост на Глигоров Ацо, КП бр. 1442 

во сопственост на Герасимова Јасмина, КП бр. 1444 во 

сопственост на Јованов Јован Тони, КП бр. 1421 во 

сопственост на Манилов Лазо, КП бр. 1420 во сопстве-

ност на Магделена Ристова (1/3), Злата Павловска (1/3) 

и Илчо Ефремов (1/3), КП бр 1443 во сопственост на 

Митров Грозде во КО Облешево; КП бр.3013/2 во соп-

ственост на Митев Благоев Раде, КП бр.3007 во соп-

ственост на Ангелов Стојков Лјупчо, КП бр.2928 во 

сопственост на Анастасов Горанчо , КП бр.3005 во соп-

ственост на Драган Глигоров (1/3), Драгана Глигорова 

(1/3) и Глигорова Стојна (1/3), КП бр.2762 во сопстве-

ност на Колев Јордан , КП бр.2757 во сопственост на 

Монев Дејанчо, КП бр.2756 во сопственост на Блаже 

Данилов (1/2) и Влатко Данилов (1/2), КП бр.3006 во 

сопственост на Зоран Минов, КП бр.3831 во сопстве-

ност на Горгиева Љубе Маре, КП бр.3732 во сопстве-

ност на Миладинов Јаким Ванче, КП бр.2765 во соп-

ственост на Миховска Драга, КП бр.3013/3 во сопстве-

ност на Митев Блажев Драги, КП бр.2760 во сопстве-

ност на Бранко Митров, КП бр.2759 во сопственост на 

Горан Гичов, КП бр.3012 во сопственост на Ангелов 

Стојков Љупчо, КП бр.2755/2 во сопственост на Анас-

тасов Гјоргиов Крсто, КП бр.3731 во сопственост на 

Миладинов Страхил Марјончо, КП бр.3708 во сопстве-

ност на Наков Миле, КП бр. 2755/1 во сопственост на 

Илиевска Ленче, КП бр.2750, КП бр.2749, КП бр. 2747, 

КП бр. 2752, КП бр.2751, КП бр.2755/3, КП бр.2748, 

КП бр.2753 и КП бр.2754   во сопственост на Републи-

ка Северна Македонија во КО Спанчево – вон г.р; 

- на југ граничи со: КП бр.1576 во сопственост на 

Бобан Стојов, КП бр.1562/2,  КП бр.1567, КП бр.1566,  

КП бр. 1581 и КП бр.1562/1   во сопственост на Додев 

Ванчо, КП бр.1577 во сопственост на Стојчов Томис-

лав, КП бр.1506, КП бр.1410/1, КП бр. 2761/2, КП бр. 

2770, во сопственост на Република Северна Македо-

нија, КП бр.1578 во сопственост на Атанасовски Јоце 

(1/2) и Атанасовски Стевчо Зоран (1/2), КП бр.1402 во 

сопственост на Јорданчо Иванов, КП бр.1579/1 во соп-

ственост на Војо Марков, КП бр.1564 во сопственост 

на Крстевска Мара, КП бр.1403 во сопственост на То-

досиева Татјана (1/2) и Цоцева Лозена (1/2), КП бр. 

1579/2  во сопственост на Ќиров Јован Злата, КП бр. 

1401 во сопственост на Цоцев Војчо, КП бр.1565 во 

сопственост на Николов Ацо, КП бр. 1588 во сопстве-

ност на Личков Ангел, КП бр.1580/1 во сопственост на 

Наков Миле Драган, КП бр.1563 во сопственост на Кр-

стевска Мара, КП бр.1587 во сопственост на Јулијана 

Маркова, КП бр.1571/1 во сопственост на Стојка Анге-

лова (2147/8456), Гоце Горгиев (2146/8456), Венцо Ан-

гелов (2017/8456) и Тони Ѓоргиев (2146/8456) во КО 

Облешево; КП бр.5128/1 во сопственост на Драган 

Глигоров (1/3), Драгана Глигорова (1/3) и Глигорова 

Стојна (1/3), КП бр. 5006, КП бр. 5067  и  КП бр. 4984 

во сопственост на Миленкова Снежана, КП бр.5009 во 

сопственост на Нацова Стојан Стојанка, КП бр. 4977 и 

КП бр. 4978  во сопственост на Анчов Трајан, КП бр. 

5068/2 во сопственост на Наков Јован (1/2) и Накова 

Светлана (1/2), КП бр. 5115 во сопственост на Стојов 

Благој Јордан, КП бр.5050 и  КП бр. 5047 во сопстве-

ност на Крстев Јорданов Горанчо, КП бр.5119 во соп-

ственост на Симијонов Гоше Лазар, КП бр. 5114 во 

сопственост на Мијалче Јорданов, КП бр.5118 во соп-

ственост на Алексов Стојанче, КП бр. 5004 во сопстве-

ност на Костов Сребров Стојчо, КП бр. 4983 во соп-

ственост на Саздо Ризов, КП бр. 5093 во сопственост 

на Горгиев Дени, КП бр. 5131/2 во сопственост на 

Митрева Рајна, КП бр. 5062 во сопственост на Ѓераси-

мов Крсто Душко (1/2) и Герасимова Јасмина (1/2), КП 

бр. 4981 во сопственост на Минов Сандев Јордан, КП 

бр. 5132 во сопственост на Нацов Трајчо Орце, КП 

бр.5181 во сопственост на Лазо Трајанов, КП бр. 5182 

и КП бр. 5028 во сопственост на Република Северна 

Македонија, КП бр. 5136 во сопственост на Арсов 

Миле, КП бр. 5117 во сопственост на Алексов Постол 

Стојанче, КП бр. 5092 во сопственост на Иванов 

Стојанче, КП бр.5128/2 во сопственост на Драган Гли-

горов (1/3), Драгана Глигорова (1/3) и Глигорова Стој-

на (1/3), КП бр. 5135 во сопственост на Јорданов Бор-

ков Атанас, КП бр. 5030, КП бр. 5046 и КП бр.5003 во 
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сопственост на Миленкова Снежана, КП бр.5116 во 

сопственост на Манева Зафир Блашка (1/2) и Стојов За-

фиров Тоде (1/2), КП бр. 5005 во сопственост на Сал-

тиров Санде Венцо, КП бр. 5007 во сопственост на Рат-

ка Диванисова, КП бр.5029 во сопственост на Ангелов 

Делче, КП бр. 5027 во сопственост на Анастасов Тра-

јан, КП бр. 4982 во сопственост на Цоцев Војчо, КП бр. 

5094 во сопственост на Крстева Зора, КП бр.5130 во 

сопственост на Гичев Блажов Симеон, КП бр. 5131/1 во 

сопственост на Сандев Јордан Блаже, КП бр. 5063 и КП 

бр.5064  во сопственост на Монев Игорчо, КП бр.5138 

во сопственост на Миле Тасов, КП бр. 5133 во сопстве-

ност на Нацов Трајчо Орце , КП бр. 5008 во сопстве-

ност на Јованов Стојан Киро, КП бр. 5137 во сопстве-

ност на Митрев Неделков Трајан, КП бр. 4979 во соп-

ственост на Јордан Арсов, КП бр. 5051 во сопственост 

на Крстев Јордан Зоранчо (1/2) и Крстев Јордан Горан-

чо (1/2) во КО Спанчево–вон г.р; КП бр. 72 во сопстве-

ност на Горгиев Љубе, КП бр.71 во сопственост на Ми-

ки Ѓоргиев, КП бр. 70 во сопственост на Никола Хари-

занов и КП бр. 66 во сопственост на Република Север-

на Македонија  во КО Чешиново; 

-на север граничи со: КП бр. 3836 во сопственост на 

Митев Трајчо Пецо, КП бр.3789 во сопственост на Ар-

сов Благојчо, КП бр.3036 во сопственост на Серафимов 

Благоја Ване , КП бр.2682 во сопственост на Фиданчо 

Донев , КП бр.3709 во сопственост на Митков Гошев 

Русе, КП бр.3040 во сопственост на Донев Здравко, КП 

бр.3832 во сопственост на Горгиева Љубе Маре, КП 

бр.2701 во сопственост на Звонко Тодоров, КП бр.3728 

во сопственост на Стојов Тоше, КП бр.3795 во сопстве-

ност на Филип Арсов, КП бр.3823 во сопственост на 

Живко Зашов, КП бр.3725 во сопственост на Горгиев 

Миладинов Јован , КП бр.3025 во сопственост на Или-

евска Ленче, КП бр.2699/2 во сопственост на Јорданова 

Пецо Ленче, КП бр.5308 во сопственост на Република 

Северна Македонија, КП бр. 3826 во сопственост на 

Серафимов Савчо, КП бр.3039 во сопственост на Донев 

Здравко, КП бр.3794 во сопственост на Стојан Јованов, 

КП бр.3797 во сопственост на Трендафилов Тони, КП 

бр.3822 во сопственост на Миладинов Јосиф, КП 

бр.3037 во сопственост на Мите Серафимов, КП 

бр.3038 во сопственост на Донев Здравко, КП бр.3828 

во сопственост на во сопственост на Наков Миле, КП 

бр.3018/2 во сопственост на Анкица Спасова (1/2) и Зо-

рица Макаренко (1/2), КП бр.3835 во сопственост на 

Станков Стојанов Станко, КП бр.2698 во сопственост 

на Јосифов Петар Блаже, КП бр.2700/2 во сопственост 

на Арсова Нада, КП бр.2581 во сопственост на Спасова 

Трајанка, КП бр.3016 и КП бр.3017 во сопственост на 

Милосов Живко, КП бр.2703 во сопственост на Сими-

јонов Ванчо (12/24) и Ѓоргиев Ивица (12/24), КП 

бр.3798 во сопственост на Арсов Благојчо, КП 

бр.3018/1 во сопственост на Василев Душко, КП 

бр.2699/3 во сопственост на Миладинов Горанчо, КП 

бр.3724 во сопственост на Ацо Николов, КП бр.2681 во 

сопственост на Донев Ацо, КП бр.3712 во сопственост 

на Ванчо Минов, КП бр.3796 во сопственост на Јаки-

мова Бранка, КП бр.2582 во сопственост на Цанко Ми-

нов, КП бр.2702 во сопственост на Симеонов Митев 

Бранко и КП бр. 2704 во сопственост на Милосов Сте-

ванов Живко во КО Спанчево-вон г.р; 

-на запад граничи со: КП бр. 4210 и КП бр. 4214 во 

сопственост на Андонов Анче Миле (1/3), Андонов Ан-

че Зоран (1/3) и Андонова Методи Нада (1/3), КП бр. 

4208 во сопственост на Тенев Делчо, КП бр. 4220 во 

сопственост на  Тодоров Цоне, КП бр. 4173 во сопстве-

ност на Алексов Милош, КП бр. 4209 во сопственост 

на Јанева Елизабета, КП бр. 4228 во сопственост на Јо-

ванов Пано Краљо, КП бр.4230 во сопственост на Ване 

Василев, КП бр.4221 во сопственост на Анастасов 

Живко, КП бр. 4211 во сопственост на Петрушев 

Владо, КП бр. 4231 во сопственост на  Монев Тоде Ла-

де (1/3) и Монев Моне (2/3), КП бр. 4218 и КП бр. 4219 

во сопственост на Митев Далибор, КП бр. 4205, КП бр. 

4206 и КП бр. 4207 во сопственост на Ѓорѓев Димче, 

КП бр. 4215 во сопственост на Андонов Петар, КП 

бр.4232  во сопственост на  Монев Моне во КО Соко-

ларци; КП бр.2731/1 во сопственост на Арсов Благојчо, 

КП бр. 2731/2, КП бр. 2736/2, КП бр. 5314 и КП бр. 

2743/3 во сопственост на Република Северна Македо-

нија, КП бр.3324 во сопственост на Тодоров Цоне, КП 

бр. 3013/1 во сопственост на Митев Блажев Јован, КП 

бр. 3031 во сопственост на Панов Благојчо, КП бр. 

2716 во сопственост на Наков Блажев Јордан, КП 

бр.2728 во сопственост на Спасов Мијалов Томе, КП 

бр.2714 и КП бр. 2715 во сопственост на Алексов Пос-

тол Стојанче, КП бр. 2743/1, КП бр. 2743/2 и  КП бр. 

3029 во сопственост на Анастасов Трајан, КП бр.3325 

во сопственост на Диванисов Санде Николчо (1/2) и 

Диванисов Санде Трајче (1/2), КП бр.3028 во сопстве-

ност на Донев Здравко, КП бр.3030 во сопственост на 

Петрова Блашка, КП бр.2729 во сопственост на Стојов 

Душан Драганчо, КП бр.3026 во сопственост на Сера-

фимов Благоје Ване, КП бр.2746 во сопственост на До-

нев Здравко (1/2) и Донев Фиданчо (1/2), КП бр.3814 во 

сопственост на Миладинов Драго Љубомир, КП 

бр.2717 во сопственост на Лефков Ѓорги Јорданчо, КП 

бр. 3734 во сопственост на Драгица Трпковска, КП бр. 

3736 во сопственост на Стојанов Добре, КП бр. 2730/1 

во сопственост на Јованов Славе, КП бр. 2736/1 во соп-

ственост на Јордан Арсов (1/2) и Миќи Арсов (1/2), КП 

бр. 2730/2, КП бр. 4234, КП бр. 4227, КП бр. 5451, КП 

бр. 5305, КП бр. 5273 и  КП бр. 5274 во сопственост на 

Република Северна Македонија во Спанчево вон –г.р; 

КП бр. 6 во во сопственост на Република Северна Ма-

кедонија во КО Чешиново. 

 

Член 3 

Земјоделското земјиште кое влегува во консолида-

ционото подрачје во вкупна површина од 2.810.050 м2 

е со следните катастарски индикации: 
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Член 4 

(1) Средствата потребни за спроведување на постапката за консолидација во висина од 33.584.920,00 дена-

ри се обезбедени од Проектот “Воведување на национална програма за консолидација на земјиште“ 

(GCP/MCD/002/EU), финансиран од ИПА на ЕУ и спроведен од страна на Организацијата на Обединетите На-

ции за храна и земјоделство – ФАО, како и од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој.   

(2) Средствата од став (1) на овој член се наменети за покривање на следните трошоци:  
 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 
 

         Бр. 45-8803/1                     Заменик на претседателот 
26 ноември 2019 година                       на Владата на Република 
            Скопје                         Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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3887. 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 
154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана на 26 ноември 2019 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА  ЛИНИСКИ 
ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЈЕКТ-КОЛЕКТОРИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ ФЕКАЛНИ ОТПАДНИ ВОДИ ОД 
ГРАДОТ ТЕТОВО, Н.М. ГОЛЕМА РЕЧИЦА, МАЛА РЕЧИЦА, ФАЛИШЕ,  ПОРОЈ  И  ЏЕПЧИШТЕ  ДО  

ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА С.ФАЛИШЕ,  ОПШТИНА ТЕТОВО 
   

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект-колектори за одведување фекал-
ни отпадни води од градот Тетово, н.м. Голема Речица, Мала Речица, Фалише, Порој и Џепчиште до пречисти-
телна станица с.Фалише,  Општина Тетово. 

  
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена е со површина од 64310,65 м2 и ги 
има следните катастарски индикации: 
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Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
         Бр. 45-9214/1                                Заменик на претседателот 
26 ноември 2019 година                                 на Владата на Република 
              Скопје                                      Северна Македонија, 

                     м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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3888. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 
154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана на 26 ноември 2019 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН  

ПАТ ОД МААЛО КАПЕТАНЦИ - БАЛИНЦИ ДО МААЛО ВИТЛАРИ, ОПШТИНА ВИНИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Проект за инфраструктура за изградба на локален пат од Маало Капетанци-Балинци до Маало Витлари, Оп-
штина Виница. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 110397 м2, ги 
има следните катастарски индикации: 
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Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

                  

         Бр. 45-9272/1                           Заменик на претседателот на Владата 

26 ноември 2019 година                                   на Република Северна Македонија, 

            Скопје                     м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3889. 
Врз основа на член 182 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.104/19 и 146/19),  министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА ЈУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА  

НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ-СКОПЈЕ 
 
1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за из-

мена и дополнување на Статутот на ЈУ Завод за реха-
билитација на деца и младинци-Скопје, број 02-491/3, 
донесен од Управниот одбор на Установата  на седни-
цата одржана на ден 26.11.2019 година. 

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

 
Бр. 04-8831/2 Министер за труд 

26 ноември 2019 година и социјална политика, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 

 

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 

3890. 
Врз основа на член 32 од Уставот на Република Се-

верна Македонија и член 203 од Законот за работни од-
носи („Службен весник на Република Северна Македо-
нија“  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) и согласно член 5 од Општиот колективен до-
говор за јавниот сектор на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 10/08 и 85/09), Министерството за труд и социјална 
политика претставуван од министерката Мила Царов-
ска и Самостојниот синдикат за здравство, фармација и 
социјална заштита на Република Македонија претста-
вуван од д-р Љубиша Каранфиловски на година склу-
чија 

 
К О Л Е К Т И В Е Н  Д О Г О В О Р 

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

I  ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со Колективниот договор за социјална заштита на 

Република Северна  Македонија (во понатамошниот 
текст: Колективен договор) поблиску се уредуваат пра-
вата, обврските и одговорностите на работниците и на 
работодавачот од работен однос во дејноста социјална 
заштита, обемот и начинот на остварување на правата, 
обврските и другите одредби од интерес на работници-
те и работодавачот, како и начинот и постапката за ре-
шавање на меѓусебните спорови.  

 
Член 2 

“Работодавач” во смисла на овој колективен дого-
вор се јавните установи основани од Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, општините, општините на 
градот Скопје.  

Член 3 
“Работник” во смисла на овој колективен договор е 

секое физичко лице кое е во работен однос на неопре-
делено и определено работно време во социјалната 
заштита, со полно, со пократко од полното работно 
време и со скратено работно време, врз основа на склу-
чен договор за вработување со работодавач од член 2 
на овој договор.  

 
Член 4 

Овој колективен договор се применува непосредно 
и е задолжителен за сите работодавачи и работници од 
член 2 и 3, во чие име е склучен. Колективниот дого-
вор е задолжителен и за новооснованите работодавачи 
и работници кои дополнително станале членови и 
пристапиле на Самостојниот синдикат за здравство, 
фармација и социјална заштита на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Самостоен синдикат). 

 
Член 5 

Доколку со Колективен договор на ниво на работо-
давач се утврдени помали права или понеповолни ус-
лови за работа од правата односно условите за работа 
утврдени со овој договор, се применуваат одредбите од 
овој договор. 

Со Колективен договор на ниво на работодавач мо-
же да се утврдат поголеми права од правата утврдени 
со овој договор, ако тоа не е во спротивност со закон. 

 
Член 6 

Овој договор се применува и непосредно доколку 
не е склучен Колективен договор на ниво на работода-
вач или со склучениот Колективен договор на ниво на 
работодавач не се опфатени сите права утврдени со 
овој договор. 

 
II  ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

 
I Засновање на работен однос 

 
1. Посебни услови за засновање на работен однос 
 

Член 7 
Работен однос може да заснова секое лице што ги 

исполнува условите утврдени со закон, овој договор, 
Колективен договор на ниво на работодавач и акт на 
работодавач. 

Посебните услови се предвидуваат како услов за 
засновање на работниот однос само ако се потребни за 
извршување на работите на одредено работно место и 
се утврдени со правилникот за организација и система-
тизација на работата, Закон за работни односи, Закон 
за административни службеници и Закон за социјална 
заштита.  

 
2. Начин на засновање на работен однос 

 
Член 8 

Одлука за потребата за засновање на работен однос  
донесува директорот на установата, согласно со актот 
за организација и систематизација. 

Со одлуката од ставот (1) на овој член се определу-
ва дали пополнувањето на слободното работно место 
во установата се врши преку вработување на лице по 
пат на објавување на јавен оглас, објавување на инте-
рен оглас и мобилност, распоредување на вработените 
во установата или со преземање на работник од друга 
институција согласно Законот за вработените во јавни-
от сектор. 
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Во јавната установа од областа на социјалната заш-
тита работно место може да се пополни преку постапка 
согласно Законот за вработените во јавен сектор, Закон 
за социјална заштита, Законот за административни 
службеници и Законот за работни односи. 

Постапката за вработување и унапредување  за ад-
министративните службеници се врши согласно Зако-
нот за административни службеници и Законот за вра-
ботените во јавниот сектор. 

Постапката за вработување и унапредување  за да-
ватели на услуги се врши согласно Законот за социјал-
на заштита и  Законот за вработените во јавниот сек-
тор. 

Постапката за вработување и унапредување  за по-
мошно техничките лица се врши согласно Законот за 
вработените во јавниот сектор, Законот за работни од-
носи и овој колективен договор. 

Во случаи кога пополнувањето на слободно работ-
но место се врши по пат на објавување на интерен ог-
лас за помошно – техничките лица, истиот се објавува 
на огласната табла на установата и на веб страницата 
на установата. Постапката за унапредување има за цел 
да им  овозможи  на помошно техничките лица кариер-
но напредување. При постапката за унапредување се 
почитува начелото за правична застапеност. Поста-
пката за унапредување може да започне откако ќе се 
добие известување за обезбедени финасиски средства.  

Интерниот оглас не може да трае пократко од три 
работни дена и подолго од 5 работни дена.  

Директорот донесува одлука за вршење избор или 
неизбор на кандидат, во рок од осум дена по приемот 
на ранг-листата од комисијата за селекција, која се об-
јавува на огласната табла на установата и на веб стра-
ницата на установата.  

Работодавачот е должен потребата од од вработува-
ње на помошно-технички лица, условите што треба да 
ги исполнува работникот и рокот во кој ќе се врши из-
борот да ги објави во јавен оглас, најмалку во два днев-
ни весника од кои најмалку во по еден од весниците 
што се издаваат на македонски јазик и во весниците 
што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 
20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик разли-
чен од македонскиот јазик. 

Јавниот оглас неможе да трае пократко од три ра-
ботни дена и  подолго од 10 работни дена. 

Во јавниот оглас се наведува потребата од провер-
ката на способност на кандидатите, доколку има таква 
потреба. 

Избор од пријавените кандидати врши директорот, 
најдоцна во рок од 8 работни дена од денот на завршу-
вањето на јавниот оглас. 

Известувањето за избраниот кандидат се доставува 
до сите кандидати во рок од три дена од денот на доне-
сувањето на одлуката за избор. 

Директорот со избраниот кандидат склучува дого-
вор  за вработување. Кандидатот кој не е избран има 
право на жалба до Државната комисија за одлучување 
во управна постапка и постапка од работен однос во 
втор степен. 

 
3. Договор за вработување за помошно-техничките 

лица 
 

Член 9 
Работен однос се заснова со склучување на договор 

за вработување меѓу помошно-техничкото лице  и ра-
ботодавачот. 

Договор  за вработување се склучува во писмена 
форма по конечноста на одлуката за избор. 

Примерок од договор  за вработување работодава-
чот му врачува на работникот на денот на потпишува-
њето. 

Член 10 
Работникот  не може да стапи на работа пред да се 

склучи договорот за вработување и пред да биде прија-
вен во задолжително социјално осигурување, согласно 
со законот. 

Заверена фотокопија од пријавата во задолжително 
социјално осигурување му се врачува на работникот во 
рок од три дена од денот на стапување на работа. 

 
Член 11 

Работникот стапува на работа на денот утврден во 
договорот за вработување.  

По исклучок од став 1 на овој член, работникот не 
мора да стапи на работа на денот утврден во актот за 
вработување поради оправдани причини. 

 
Член 12 

Оправдани причини за нестапување на работникот 
на работа на денот определен со договорт  за вработу-
вање, односно датумот на потпишување на актот за 
вработување се: 

- болест на работникот; 
- смртен случај на член на семејство; 
- елементарна непогода  (пожар, поплава и сл.) и 
- други случаи од објективна природа утврдени во 

договорот за вработување. 
За причините од став 1 на овој член, работникот е 

должен писмено да го извести директорот во рок од 
два работни дена од времето кога требало да се јави на 
работа. 

 
4. Содржина на договорот за вработување за 

 помошно-техничките лица 
 

Член 13 
Договорот за вработување содржи: 
- податоци за договорните страни, нивното живеа-

лиште, односно седиште; 
- датум на стапување на работа; 
- назив на работното место, односно податоци за 

видот на работата за која што работникот склучува до-
говор за вработување, со краток опис на работата што 
ќе ја врши според актот за вработување; 

- место на вршење на работата. Доколку не е наве-
дено точното место, се смета дека работникот ја врши 
работата во седиштето на работодавачот и објектите на 
установата; 

- време на траење на работниот однос, кога е склу-
чен договор на определено време; 

- одредба за тоа дали се работи за работен однос со 
полно или пократко работно време; 

- одредба за дневно и неделно редовно работно вре-
ме и распоредување на работното време; 

- одредба за висината на основната плата, која му 
припаѓа на работникот за вршење на работата според 
закон, колективен договор и акт за вработување; 

- одредба за надоместоци кои му припаѓаат на ра-
ботникот за вршење на работата според закон и колек-
тивен договор; 

- одредба за годишниот одмор, односно начинот на 
определување на годишниот одмор и 

- наведување на општите акти на работодавачот во 
кои се определени условите за работа на работникот; 

- одредба дека за време на штрајк работникот има 
право на придонеси од плата на најниска плата за пла-
ќање на придонеси  утврдени со закон, има право да 
стапи во организиран штрајк согласно закон 

- одредба дека има право синдикално да биде орга-
низиран и да додбие синдикална заштита 
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Член 14 
Доколку работникот биде упатен на стручно оспо-

собување и усовршување за потребите на работодава-
чот, работникот и работодавачот со меѓусебен акт ќе 
утврдат одредби за правата и обврските на работодава-
чот и работникот и времето во кое работникот треба да 
остане на работа кај работодавачот, по стручното оспо-
собување и усовршување. 

 
6. Распоредување на работникот и промена на дого-
ворот за вработување на помошно-техничките лица 

 
Член 15 

Работникот работи на работното  место за  кое 
склучил договорот за вработување за вработување. 

 
Член 16 

За времетраењето на работниот однос, на иниција-
тива на работодавачот или на работникот може да се 
изврши промена на актот за вработување и распореду-
вање на работно место во рамките на ист степен на об-
разование, со акт во писмена форма потпишан од двете 
страни  во следниве случаи:  

- ако работното место се укинува или е намален  
обемот  на работа; 

- ако работното место на кое се распоредува  работ-
никот  е слободно, односно испразнето и ако условите 
за работа се  соодветни на претходното работно место; 

- кога се врши реорганизација и усовршување на 
постојната работа ; 

- подобро користење на капацитетите и работните 
способности на работникот; 

- преквалификација на работникот; 
- кога на друго работно место  ќе  се  зголеми  обе-

мот  на работа; 
- привремена отсутност на работник; 
- ако се оцени дека на друго работно  место  ќе  ос-

тварува подобри резултати и 
- во други случаи утврдени со Колективен договор 

на ниво на работодавач. 
Работникот е должен да врши и друга работа која 

не е предвидена во договорот за вработување во случаи 
на зголемување на обемот на работа, рационално иско-
ристување на работното време и отстранување на 
штетни последици кои би можеле да настанат при 
вршење на дејноста.  

 
Член 17 

Распоредување се врши со писмен акт кој го доне-
сува работодавачот или од него овластен работник. 

 
Член 18 

Работодавачот не може да распореди работник од 
едно на друго место, надвор од седиштето на работода-
вачот за време на бременост, раѓање и родителство, ро-
дител кој сам живее со дете до 7 години возраст, роди-
тел на потешко хендикепирано дете кој поради тоа ра-
боти со скратено работно време, односно инвалид, 
спротивно на договорот за вработување. 

 
Член 19 

По исклучок од член 16 од овој договор, поради ит-
ни и неодложни работи,  работодавачот може работни-
кот да го упати на работа на друго работно место, во 
друга институција, согласно неговиот степен на струч-
на подготовка, односно квалификација, најмногу до 30 
дена. 

III. ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И НИВНА  
ПОЛОЖБА 

 
1. Работно време 

 
Член 20 

Работното време на работникот изнесува 40 часа во 
работната недела (полно работно време). 

Работно време по правило е распоредено во пет ра-
ботни дена од понеделник до петок. 

 
Член 21 

Работодавачот може да утврди работно време пок-
ратко од полното работно време – скратено работно 
време за извршување на секојдневни работи од помал 
обем или за работи кога потребата или природата на 
работата тоа го бара. 

Работникот кој засновал работен однос во смисла 
на став (1) на овој член има право на плаќање на рабо-
тата според вистинските работни обврски. 

 
Член 22 

Работното време на работникот може да трае по-
долго од 40 часа во рабтната недела (прекувремена ра-
бота), но не подолго од 8 часа неделно, а најмнoгу 190 
часа годишно, во случаите утврдени со закон. 

Одлука за работа подолга од полното работно вре-
ме донесува работодавачот или работникот кого тој ќе 
го овласти. 

 
Член 23 

Почетокот, распоредот и завршувањето на работно-
то време се уредува со акт на министерот за труд и со-
цијална политика. 

Работодавачот со одлука врши распоредување на 
работниците во рамки на вкупнто годишно работно 
време. 

 
2. Одмори и отсуства 

 
Член 24 

Работникот има право на одмор во текот на дневна-
та работа и право на дневен, седмичен и годишен од-
мор во согласност со Закон, овој договор и друг општ 
акт на ниво на работодавач. 

Работникот за време на дневното работно 
време,има право на пауза во текот на работниот ден во 
траење од 30 минути. 

Паузата од став 1 на овој член ја утврдува работо-
давачот при што истата не смее да се користи два часа 
работа по почетокот на работното време и најдоцна три 
часа пред крајот на работното време, согласно распоре-
дот за користење на паузата  по работни места од стра-
на на работодавачот.  

 
2.1. Годишен одмор 

 
Член 25 

Должината на годишниот одмор на работникот го 
одредува установата со решение, на основа на критери-
умите утврдени со закон и овој договор.  

Работникот има право на годишен одмор во една 
календарска година во траење од најмалку 20, а нај-
многу 26 работни дена.  

Ако во календарската година во која засновал рабо-
тен однос нема право на цел годишен одмор, работни-
кот има право на два работни дена годишен одмор за 
секој месец поминат на работа. 

Должината на годишниот одмор, во рамките на став 
2 на овој член, се зголемува  врз основа на:  

- времето поминато во работен однос;   
- нивото на класификацијата/образование; 
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- условите за работа;  
- возраста и 
- здравствената состојба на работникот. 
  

Член 26 
На работниците по основ на времето поминато во 

работен однос (работен стаж) годишниот одмор се зго-
лемува: 

- од 1-10 години се зголемува за 1 работен ден; 
- од 11-20 години се зголемува за 2 работни дена;  
- над 20 години се зголемува за 3 работни дена. 
 

Член 27 
На работниците  според нивото на класификаци-

јата/образование, годишниот одмор се зголемува за: 
- работи од  I - III  степен на образование – 1 рабо-

тен ден 
- работи од  IV - V степен на образование – 2 работ-

ни дена 
- работи од VI, VII1 и VII2 степен на образование – 

3 работни дена. 
 

Член 28 
На работниците кои работат со лица со умерени, 

тешки  и најтешки пречки во психичкиот развој и лица 
со трајна телесна попреченост, по основа на услови за 
работа годишниот одмор им се зголемува за еден рабо-
тен ден. 

 
Член 29 

На работниците по основ на возраста и здравстве-
ната состојба на работникот годишниот одмор се зго-
лемува за три работни дена за: 

- работник-жена над 57 години возраст и работник-
маж над 59 години возраст;  

- работник-инвалид; 
- работник со најмалку 60% телесно оштетување; 
- работник кој негува и чува дете со посебни пот-

реби. 
 

Член 30 
Во деновите на годишен одмор не се вклучуваат: 
- неделите, празниците и неработните денови сог-

ласно закон, како и саботите согласно распоредот на 
работното време утврден во колективниот договор на 
ниво на работодавачи.  

- период на привремена неспособност за работа ут-
врдено од овластен лекар. 

 
Член 31 

Планот за користење на годишниот одмор го под-
готвува работодавачот и го истакнува на огласна табла 
или со писмено известување 30 дена пред користење на 
годишниот одмор на работниците. 

Секој работник во рок од 15 дена од известувањето 
за планот може да побара промена на распоредот за ко-
ристење на годишниот одмор.  

Барањето од став 2 на овој член се одобрува од 
страна на работодавачот доколку нема пречки за фун-
кционирање на дејноста.  

За користење на боледување и други оправдани от-
суства за време на годишниот одмор, работникот го из-
вестува директорот во рок од 48 часа, доколку за тоа 
постојат објективни околности. 

 
3. Платено отсуство 

 
Член  32 

Работникот има право на отсуство од работа со на-
домест на плата вкупно до 8 работни дена, по сите ос-
нови, во текот на календарската година во следниве 
случаи: 

- за склучување на брак  - 5 дена (пет); 
- за склучување на брак на деца  - 3 дена (три); 
- за раѓање или посвојување на дете - 3 дена (три); 
- за смрт на сопружник или дете - 5 дена (пет); 
- за смрт на родител, брат, сестра - 3 дена  (три);     
- за смрт на родител на сопружник - 3 дена (три); 
- за смрт на дедо или баба - 1 ден (еден); 
- за полагање  испити за дошколување и оспособу-

вање за потребите на работодавачот или за сопствени 
потреби - 5 дена (пет); 

- за селидба на семејство од едно во друго место- 3 
дена (три); 

- за елементарни непогоди  во случај на поголема 
материјална штета во домот на живеење - 3 дена (три); 

- за селидба на семејството во исто место - 2 дена 
(два); 

- за прв училишен ден  на прваче - 1 ден (еден) и 
- за развод на брак -2 ден (два). 
По исклучок, работникот има право на платено от-

суство за секој смртен случај наведен во став 1 на овој 
член, независно од бројот на деновите кои во текот на 
годината ги има искористено по другите основи од 
став 1 на овој член. 

Во наведените случаи од став 1 и 2 од овој член от-
суство од работа се обезбедува без оглед на барањето 
на процесот на работа и се користи во деновите на тра-
ењето на основот и правото не може да му се ускрати 
од страна на работодавачот. 

Одлука за платено отсуство од став 1 и 2 од овој 
член носи работодавачот или од него овластен работ-
ник, врз основа на претходно барање.  

 
4. Неплатено отсуство 

 
Член 33 

Работникот може да користи отсуство од работа без 
надомест на плата, најдолго до 3 (три) месеци во кален-
дарската година, во следниве случаи: 

- нега на член на семејство, која е медицински ин-
дицирана; 

- за изградба или поправка на куќа или стан; 
- за лекување на своја сметка; 
- за учество на културни и спортски приредби; 
- за учество на конгреси и конференции; 
- за стручно усовршување по лично барање на ра-

ботникот; 
- други случаи кои се однесуваат за неодложни и 

итни работи. 
Барањето за отсуство од работа без надомест од 

став 1 на овој член,  работникот го поднесува најмалку 
15 дена пред времето што се бара за користење. 

Работникот не може да користи отсуство од работа 
за работа во странство, освен во случаи утврдени со за-
кон. 

Одлука по барањето за користење неплатено отсус-
тво донесува  работодавачот или од него овластен ра-
ботник. 

За време на неплатеното отсуство на работникот му 
мируваат правата и обврските од работниот однос. 

 
5.  Безбедност и здравје при работа 

 
Член 34 

На работникот му се обезбедува безбедност и 
здравје при работа, во согласност со пропишаните мер-
ки и нормативи за безбедност и здравје при работа ут-
врдени со Закон.  

 
Член 35 

Работникот има право да одбие да работи ако не му 
се обезбедени услови за работа согласно со закон, овој 
договор и колективен договор на ниво на работодавач. 
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Член 36 
Работодавачот е должен да обезбеди медицински 

преглед на работникот согласно со закон, а средствата 
ги обезбедува работодавачот. 

 
Член 37 

Работодавачот може да ги осигурува вработените за 
случај на смрт, професионално заболување, повреда на 
работа и загуба на работната способност предизвикана 
во врска со работата, според договорот за вработување. 

 
Член 38 

Работодавачот е должен да ги утврди и обезбеди 
мерките и средствата за безбедност и здравје при рабо-
та на работниците при работа, согласно закон или дру-
ги прописи. 

За мерките и средствата од став 1 на овој член за-
должително е информиран  претставникот на синдика-
тот. 

 
6. Чување на достоинството на работникот на  

работното место 
 

Член 39 
Работодавачот е должен да го заштитува физичкиот 

и психичкиот интегритет на работникот. 
Работодавачот е должен да обезбеди работна среди-

на во која работникот нема да биде злоупотребуван и 
изложен на непожелно однесување, надворешни при-
тисоци, а особено физички, сексуални, национални, по-
литички, верски и расни притисоци од вербална и не-
вербална природа. 

Работодавачот е должен да го чува достоинството 
на вработените од претпоставените, соработниците, са-
мите работодавачи и други лица. 

Во доказна постапка по пријава на работникот, ра-
ботодавачот е должен да докажува и изнесува аргумен-
ти со кои ќе го исклучи делото наведено во пријавата. 

 
7. Посебна заштита на жената, инвалидизираните 

работници, работници кои се уште не наполниле 18 
години и повозрасните работници 

 
Член 40 

Работодавачот е должен да обезбеди посебна заш-
тита на жената, младината, инвалидизираните работ-
ници, работници кои се уште не наполниле 18 годишна 
позраст и повозрасните работници согласно закон. 

 
Член 41 

Работодавачот е должен на работничката за време 
на бременост, раѓање и родителство и мајка доилка да 
обезбеди отсуство од работа според прописите утврде-
ни од областа на трудот и здравственото осигурување. 

 
Член 42 

Работодавачот е должен на инвалидизиран работ-
ник, на работникот со изменета и намалена работна 
способност да му обезбеди работно место за вршење 
друга соодветна работа или работа со скратено работно 
време според преостанатата работна способност и со-
одветен надоместок на плата, согласно прописите од 
пензиско и инвалидско осигурување. 

 
Член 43 

Работници кои се уште не наполниле 18 години 
возраст, работодавачот не смее да ги распоредува на 
работни места кои се особено тешки, напорни и штет-
ни по здравјето, односно работа изложена на висок ри-
зик и не смее да ги задолжува да работат ноќе во ноќна 
смена и со прекувремена работа. 

Член 44 
На работници повозрасни од 57 години жена и 59 

години маж, без нивна согласност, работодавачот не 
смее да им одреди да работат прекувремена и ноќна ра-
бота. 

 
IV ПЛАТА И ДОДАТОЦИ НА ПЛАТА 

 
Член 45 

Работникот има право на плата, согласно со закон, 
овој договор и акт за вработување. 

Платата се пресметува најмалку еднаш месечно. 
Платата на работникот за претходниот месец се ис-

платува во паричен износ најдоцна до 15-ти во теков-
ниот месец. 

  
Член 46 

На синдикалниот претставник, работодавачот му 
овозможува увид во документацијата на пресметка на 
платите, уплата на придонесите, данокот на платите и 
додатокот на платите  само со претходна согласност на 
работникот. 

 
Член 47 

Платата на давател на услуга, административен 
службеник и помошно-техничките лица се состои од 
следниве компоненти: 

- основна компонента; 
- исклучителна компонента 
Основна компонента на плата ја сочинуваат: 
- дел на плата за степен на образование 
- дел на плата за ниво и 
- дел на плата за работен стаж. 
Исклучителна компонента ја сочинуваат: 
- додаток на плата за ноќна работа, работа во 

смени, прекувремена работа и работа изложена на ви-
сок ризик. 

Истата, за давателите на јавни услуги се исплатува 
согласно Законот за социјална заштита, за администра-
тивните службеници се исплатува согласно Законот за 
административни службеници, додека за помошно-тех-
ничките лица се исплатува согласно Законот за врабо-
тените во јавниот сектор, општите прописи за работни 
односи и овој Колективен договор. 

 
Плата на даватели на јавни услуги 

 
Член 48 

Нивото на квалификации/образование за соодветно-
то ниво на работно место се вреднува на следниов на-
чин: 

 
 
 

НИВО НА КВАЛИФИКАЦИИ/ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

БОДОВИ 

Ниво на квалификации VI А, 240 кредити 
според ЕКТС или завешен VII/1 степен 

200 

Ниво на квалификации VI Б или 180 кре-
дити според ЕКТС  

175 

Ниво на квалификации V А, 60 до 120 
кредити според ЕКТС или вишо образо-
вание 

150 

Ниво на квалификации IV, 240 кредити 
според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири-
годишно средно образование 

100 

 
Делот на плата за ниво на работното место на кое е 

распореден давателот на јавна услуга  се вреднува на 
следниот начин: 
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Плата на административни службеници 
 

Член 49 
Нивото на квалификации/образование за соодветно-

то ниво на работно место се вреднува на следниов на-
чин: 

 
НИВО НА 

КВАЛИФИКАЦИИ/ОБРАЗОВАНИЕ 
БОДОВИ 

Ниво на квалификации VI А, 240 кредити 
според ЕКТС или завешен VII/1 степен 

200 

Ниво на квалификации VI Б или 180 
кредити според ЕКТС  

175 

Ниво на квалификации V А, 60 до 120 
кредити според ЕКТС или вишо 
образование 

150 

Ниво на квалификации IV, 240 кредити 
според ЕЦВЕТ или МКСОО или 
четиригодишно средно образование 

100 

 
Делот на плата за ниво на работното место на кое е 

распореден административниот службеик се вреднува 
на следниот начин: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Плата на помошно – технички лица 
 

Член  50 
Нивото на квалификации/образование за соодветно-

то ниво на работно место се вреднува на следниов на-
чин:  
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НИВО НА 
КВАЛИФИКАЦИИ/ОБРАЗОВАНИЕ 

БОДОВИ 

Ниво на квалификации IV, 240 според 
ЕЦВЕТ или МКСОО или четиригодишно 
средно образование 

100 

Ниво на квалификации III, 180 според 
ЕЦВЕТ или МКСОО или тригодишно 
средно образование 

90 

Ниво на квалификации основно 
образование 

80 

 
Делот на плата за ниво на работното место на кое е 

распоредено помошно техничкото лице  се вреднува на 
следниот начин: 

 
РАБОТНО МЕСТО БОДОВИ 

Хигиеничар 
Чувар 
Портир 
Курир 
Градинар 
Бравар 
Општ работник 
Сервирка 
Телефонист 
Работник во кујна 
Перачка 

179 

Шивач 
Бербер 
Ложач на парни котли 

189 

Домаќин 
Возач 
Хауз-мајстор 
Водоинсталатер 
Електричар 
Автомеханичар 

196 

Готвач 206 
 

Член 51 
Основната плата на работникот за полно работно 

време се утврдува така што бодовите за плата се мно-
жат со вредноста на бодот за пресметување на платите. 

Вредноста на бодот за пресметување на плата за 
вработените даватели на услуги и административни 
службеници се утврдува согласно закон. 

 Вредноста на бодот за вработените помошно-тех-
нички лица не смее да биде повисок од износот на 
вредноста на бодот на давателите на услуги и админис-
тративните службеници при што Министерството за 
труд и социјална политика и Самостојниот синдикат за 
здравство, фармација и социјална заштита на РМ склу-
чуваат спогодба  за висината на бодот во рамките на 
утврдениот буџет и врз основа на вкупниот број на   
помошно-техничките лица.  

 
Член 52 

Делот на плата за работниот стаж на работникот се 
вреднува во износ од 0,5%, за секоја навршена година 
работен стаж, а најмногу до 20%. 

 
1. Додаток на плата за ноќна работа, работа во  

смени и прекувремена работа 
 

Член 53 
Работникот има право на додаток на плата за: 
- ноќна работа; 
- работа во смени; 
- работа за време на неделен одмор; 
- работа за време на празници утврдени со закон и 
- работа подолго од полното работно време. 
Додатоците на плата од став 1 алинеи 1 и 2 на овој 

член треба да бидат предвидени во актот за системати-
зација на работните места на ниво на работодавач. 

Додатокот на плата за ноќна работа по час се вред-
нува во износ од 35% од износот на основната плата по 
час. 

Додатокот на плата за работа во смени по час се 
вреднува во износ од 5% од износот на основната плата 
пресметана по час. 

Работникот кој бил ангажиран да работи согласно 
со условите од став 1 алинеи 3, 4 и 5 на овој член има 
право на онолку слободни часови односно денови кол-
ку што бил ангажиран за работа надвор од редовното 
работно време. 

Слободните часови, односно денови во тековниот 
месец работникот ги користи до крајот на наредниот 
месец, по месецот во кој бил ангажиран. 

Доколку на работникот не му се обезбеди користе-
ње на слободни часови односно денови согласно со 
став 6 на овој член, му се исплатува додаток на плата 
во износ од 35% од износот на основната плата, 
пресметана по час. 

Додатоците на плата од став 1 на овој член не се ис-
клучуваат. 

  
2.Додаток на плата за работа изложена нависок  

ризик 
 

Член 54 
Додатокот на плата за работа изложена на висок ри-

зик се пресметува и исплатува согласно Закон. 
 

Други надоместоци 
 

Член 55 
Работникот има право на надоместоци на плата  и 

други надоместоци согласно со Законот за социјална 
заштита, Законот за административни службеници, оп-
штите прописи за работните односи и други законски 
прописи и тоа за: 

- патни, дневни и други трошоци за службени пату-
вања во земјата и странство; 

- трошоци за користење на возила во лична соп-
ственост за службени цели; 

- трошоци за одвоен живот од семејството; 
- селидбени трошоци; 
- трошоци за работа на терен; 
- трошоци за погреб во случај на смрт на работни-

кот или член на негово потесно семејство (родителите, 
брачниот другар и децата родени во брак или надвор 
од брак, посиноците, посвоените деца и децата земени 
на издржување); 

- штета при елементарни непогоди  
- отпремнина  и  
- трошок при подолго боледување на работникот. 
Висината на ставот 1 на овој член за секоја година 

се утврдуваат со Законот за извршување на Буџетот на 
Република Северна  Македонија. 

 
1. Надоместок за време на привремена неспособност 

за работа 
 

Член 56 
Ако кај работникот настапи привремена неспособ-

ност за работа има право на надоместок за плата во ви-
сина утврдена со закон. 

 
2. Плата за време на годишен одмор или  

специјализирана обука 
 

Член 57 
За време на користење на годишен одмор или спе-

цијализирана обука за стручно усовршување за потре-
бите на установата, работникот има право на  надомес-
ток на плата во висина на платата што би ја примал во 
тековниот месец кога би бил на работа. 
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Плата на работник со намалена или преостаната 
работна способност кој е 5 години пред одење во 

пензија 
 

Член 58 
Работникот со намалена или преостаната работна 

способност, а кој е 5 години пред одење во пензија и е 
распореден на помалку вреднувано работно место, до-
бива плата во висина на основната плата од претходно-
то работно место валоризирана со месечниот пораст на 
платите кај работодавачот.  

Правото од став 1  работникот го остварува не по-
долго од 5 години пред стекнување на законски ут-
врден минимум на право на старосна пензија. 

 
Член 59 

Начинот за пресметка на плата на директор на јавна 
установа за социјална заштита се врши согласно член 
208 од Законот за социјална заштита („Сл. весник на 
РСМ“ бр. 104/19). 

  
V. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ 
 

Член 60 
Работниците имаат право и должност да ги развива-

ат и усовршуваат работните и стручните способности 
во согласност со потребите на установата, врз основа 
на донесена програма за работа. 

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

Доколку стручното оспособување и образование е 
организирано од страна на работодавачот за време на 
работното време, времето поминато за тоа се смета во 
редовно работно време, така што работникот ги има 
истите права како да бил на работа. 

  
VI. ИНФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

 
Член 61 

Работодавачот обезбедува редовно и навремено ин-
формирање на работниците за: 

- годишна програма за работа и годишни финансис-
ки извештаи; 

- значајни решенија што влијаат на економската и 
социјалната положба на работниците; 

- нацрти, односно предлози на акти со кои се уреду-
ваат одредени прашања од областа на работните одно-
си во социјалната заштита -организациски промени; 

- спроведување   на  мерките   и  прописите   за  
заштитата   на работа и работната средина; 

- платите, придонесите на плати и додатоците на 
плата и другите примања на   работникот и 

- годишни извештаи за користење на средствата од 
донации, спонзорства и од средствата добиени од соп-
ствени приходи. 

Начинот и формите на информирање на работници-
те се врши писмено, за одредени работи и усно, преку 
огласна табла и други средства за информирање. 

 
VII РАБОТА НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ВО УСТАНОВАТА 
 

1. Услови за работа на синдикатот 
 

Член 62 
Синдикатот е самостојна, демократска и независна 

организација на работниците во која доброволно се 
здружуваат заради застапување, претставување, унап-
редување и заштита на своите економски, социјални и 
други поединечни и колективни интереси. 

Активностите на синдикалната организација и на 
неговиот претставник, не може да се ограничат со акт 
на установата. 

Работодавачот, директорот или некој друг oрган и 
застапникот на работодавачот не смеат да користат 
присила против Синдикатот. 

 
Член 63 

Синдикатот и синдикалните претставници имаат 
право во постапка пред работодавачот да ги штитат и 
промовираат правата и интересите на членовите на 
Синдикатот во секое време во текот на работата, до-
колку постојат индиции и потреба од заштита на пра-
вата. Промовирањето на правата и интересите на чле-
новите на Синдикатот се врши преку перманентно ин-
формирање на огласна табла, интерно информативно 
гласило, флаери, постери, синдикални состаноци и сл. 

 
Член 64 

Работодавачот е должен да му создаде услови за ра-
ботење и дејствување на синдикатот согласно законот, 
како и на барање на претседателот или на секретарот 
на синдикатот да: 

- достави податоци  и информации за сите прашања 
што имаат влијание врз  материјалната и социјалната 
положба и остварување на правата од работен однос на 
работниците доколку го застапува работникот во рабо-
тен спор или дисциплинска постапка; 

- му овозможи увид во документацијата на пресмет-
ка на платите, уплата на придонесите, данокот на пла-
тите и додатокот на платите со претходна согласност 
на работникот. 

- ги разгледа мислењата и предлозите на преставни-
кот на синдикалната организација во постапка за доне-
сување на одлуки, решенија и други акти што имаат 
влијание на материјалната и социјалната положба на 
работниците и по истите да се произнесе; 

-  овозможи  непречено комуницирање со Управни-
от одбор и други од директорот овластени лица; 

- му дозволи на претставникот на синдикалната ор-
ганизација пристап на работните места на работниците 
кога е тоа неопходно за остварување на функциите на 
синдикатот и непречено комуницирање со членството  
и 

- да овозможи стручни, административни и технич-
ки услови за работа на синдикатот за остварување на 
синдикалните функции.  

 
Член 65 

На овластениот синдикален претставник од пови-
сок облик на синдикално организирање кој е вработен 
или не е вработен кај работодавачот,  работодавачот 
мора да му овозможи непречена комуникација со член-
ството и непречена реализација на други синдикални 
активности. 

 
Член 66 

На претставникот  на синдикалната организација  
му се доставуваат покани со материјали за работа на 
Управниот одбор и му се овозможува учество кога се 
одлучува за материјалната и социјалната положба и 
правата од работен однос на работниците. 

 
Член 67 

На синдикалниот повереник и членовите на органи-
те на Самостојниот синдикат за здравство, фармација и 
социјална заштита на РМ (Совет, Извршен одбор, Над-
зорен одбор и Статутарна комисија), покрај посебната 
заштита утврдена со закон, не може: 

- да му се откаже договорот за вработување заради 
синдикални активности и членство во синдикат; 
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- да му се намали платата заради синдикални актив-
ности; 

- да се повика на одговорност и да му престане ра-
ботниот однос заради синдикални активности; 

- да биде распореден на друго работно место на по-
ниско ниво. 

Заштитата од отказ за синдикалниот претставник од 
ставот 1 на овој член трае цело време за времето на 
траењето на мандатот и најмалку две години по преста-
нување на мандатот. 

На работник кој е избран или именуван на синди-
кална функција утврдена со Статут, а чие вршење бара 
привремено да престане да работи кај работодавачот, 
му мирува работниот однос и има право во рок од пет 
дена по престанувањето на функцијата што ја вршел да 
се врати на работа и работно место за вршење на рабо-
ти кои одговараат на неговиот степен на стручна под-
готовка за што се склучува посебен договор. 

 
Член 68 

Синдикалниот претставник кај работодавачот, за 
време на вршењето на својата должност во синдикатот 
и две години по нејзиното престанување, нема да биде 
распореден во рамките на ист работодавач или премес-
тен кај друг работодавач без негова согласност. 

 
Член 69 

Директорот ги обезбедува следниве услови за рабо-
та на синдикалната организација: 

- по потреба простор за работа и одржување на сос-
таноци; 

- по потреба користење на телефон, телефакс во те-
кот на работното време на синдикалната организација; 

- слобода на синдикално информирање и распре-
делба на синдикален печат и 

- пресметка и уплата на синдикална членарина и 
синдикални кредити преку исплатни листи. 

Директорот и претставникот на репрезентативната 
синдикална организација може со договор да го уредат 
обезбедувањето на технички и админстративни услови 
за остварување на синдикалните активности. 

 
Член 70 

Синдикалните состаноци во текот на работното 
време во установата се организираат и одржуваат на 
начин и време кое не го попречува работењето на уста-
новата во договор со директорот. 

 
Член 71 

Синдикалната организација е должна писмено да го 
извести директорот за избраниот синдикален претстав-
ник во рок од три дена по изборот. 

 
Член 72 

На претставникот на синдикалната организација 
треба да му се овозможи платено отсуство од работа за 
синдикално оспособување и ефикасно вршење на фун-
кциите на синдикалната организација и повисоките об-
лици на синдикално организирање (синдикални соста-
ноци, курсеви, семинари, конгреси и конференции и 
сл.) по претходно доставена покана од организаторот. 

Ослободување од работните обврски од став 1 на 
овој член се врши по претходно писмено известување 
до директорот во рок од најмалку пет дена пред денот 
на спроведување на активностите од став 1 на овој 
член. 

 
Член 73 

Доколку синдикалната организација се согласи, по-
вереникот на синдикатот може да добива синдикален 
додаток од членарината на синдикалната организација. 

2. Остварување на право на штрајк 
 

Член 74 
Правото на штрајк работниците го остваруваат во 

согласност со закон. 
За време на штрајк работодавачот е должен да им 

уплатува придонеси и даноци од плата утврдени со по-
себните прописи на минималната основица за плаќање 
на придонесите. 

 
VIII. ПОВРЕДА НА СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ 

 
Член 75 

Вработените во јавна установа од областа на соци-
јалната заштита лично се одговорни за вршењето на ра-
ботите и работните задачи од работното место. 

За повреда на службената должност, вработениот 
од ставот (1) на овој член одговара дисциплински, за 
дисциплинска неуредност и дисциплински престап, 
согласно  Закон за работни односи,  Закон за админис-
тративни службеници и Закон за социјална заштита. 

 
IX.  ОТКАЖУВАЊЕ НА АКТОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

 
Член 76 

Работниот однос на работникот престанува под ус-
ловите и на начин утврдени со Закон за работни од-
носи, Закон за административни службеници, Закон за 
социјална заштита и овој договор.  

 
Член 77 

На работникот му престанува работниот однос: 
- по негово барање 
- со спогодба 
- по сила на закон и 
- во други случаи утврдени со закон и колективен 

договор. 
 

Член 78 
На вработениот му престанува работниот однос во 

институцијата ако поднесе писмено барање за преста-
нок на работниот однос. 

Во случај на престанок на работниот однос по бара-
ње на вработениот, отказниот рок трае 30 дена од де-
нот на поднесувањето на барањето за работниот однос. 

 
Член 79 

Работниот однос на работникот му престанува со 
откажување на актот за вработување од страна на рабо-
тодавачот, поради кршење на  работниот ред и дисцип-
лина или неисполнување на обврските утврдени со За-
кон за работни односи, Закон за административни 
службеници и Закон за социјална заштита на. 

  
Член 80 

Работодавачот нема право да го откаже актот за 
вработување ако не постои оправдана причина поврза-
на со неговото однесување или ако причината не е зас-
нована на потребите на функционирањето на работода-
вачот. 

 
Член 81 

Неосновани причини за откажување на актот за 
вработување се: 

- членство на работникот  во синдикатот или учес-
тво во синдикални активности во согласност со закон и 
колективен договор; 

- поднесување на тужба  или учество во постапка 
против работодавачот заради потврдување на кршење 
на договорените и други обврски од работниот однос 
пред Управен одбор, арбитражни и  судски органи; 
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- образование на работникот заради потребите на 
работодавачот и образование од лични причини: 

- други случаи на мирување на актот за вработу-
вање, утврдени со закон.; 

- отсуство од работа за време на породилно отсус-
тво; 

- одобрено бледување; 
- користење на одобрено отсуство од работа и годи-

шен одмор и 
- отслужување или дослужување на воен рок или 

воена вежба. 
 

Член 82 
Пред донесување на решение за престанок на ра-

ботниот однос со  откажување на актот за вработување, 
работодавачот е должен да побара мислење од Синди-
катот и  неговото мислење да го разгледа и за него да 
се изјасни. 

Синдикатот задолжително доставува такво мис-
лење, најдоцна во рок од пет дена. 

 
Член 83 

Решението за престанок на работен однос на врабо-
тениот го донесува директорот. 

Решението за престанок на работниот однос се вра-
чува лично на вработениот во работните простории на 
институцијата во која работи, односно на адреса на не-
говото живеалиште. 

Ако вработениот не може да се пронајде на адреса-
та на живеалиштето или ако го одбие врачувањето, ре-
шението се објавува на огласната табла на институци-
јата и по изминувањето на 8 (осум) дена се смета дека 
решението е врачено. 

Против решението, вработениот има право во рок 
од 8 (осум) дена да поднесе жалба до Државната коми-
сија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен,односно до  Агенцијата 
за администрација. 

Жалбата го одлага извршувањето на решението за 
престанок на работниот однос.   

Работникот кој не е  задоволен  со  решението  до-
несено  по жалбата или ако такво решение не е доне-
сено, има право да поведе спор пред надлежниот суд. 

На барање на работникот, овластен претставник на 
синидкатот може да го застапува работникот во поста-
пката по приговорот. 

 
Член 84 

Одлуката за престанок на работниот однос со  отка-
жување на актот за вработување задолжително  се дава 
во писмена форма, со образложение за причините за 
давање отказ и со правна поука. 

 
Член 85 

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

 
Член 86 

За време на отказниот рок, директорот  е  должен  
да  му овозможи на работникот отсуство од работа за-
ради  барање  на  ново вработување,  четири часа  во 
текот на работната недела. 

Користењето на времето од став 1 на овој член го 
одредува работодавачот во согласност со работникот. 

За време на отсуство од работа од став 1 на овој 
член  на работникот му  следува надомест на  плата во 
висина на основната плата исплатена во претходниот 
месец пред отпочнување на отказниот рок.  

2. Откажување на договор за вработување заради 
деловни причини (економски, технолошки, органи-

зациони и слични промени) 
 

Член 87 
Откажување на договор за вработување заради де-

ловни причини, односно правата и обврските на рабо-
тодавачот и работниците се остваруваат  согласно За-
кон за работни односи, Закон за административни 
службеници, Закон за вработени во јавен сектор и За-
кон за социјална заштита.  

 
X. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ И ОДГО-

ВОРНОСТИТЕ ОД РАБОТНИОТ ОДНОС 
 

Член 88 
Заштитата на правата, обврските и одговорностите 

од работниот однос, работникот ќе ги остварува сог-
ласно со Закон за работни односи, Закон за админис-
тративни службеници, Закон за социјална заштита и 
овој колективен договор.  

 
Член 89 

Заради повредата на правата утврдени со закон и 
колективен договор, работникот има право да поднесе 
приговор до органот на управување на установата.  

Работникот и установата можат настанатите меѓусеб-
ни спорови да ги решаваат спогодбено, по постапка ут-
врдена со колективен договор на ниво на работодавач.  

Во решавањето на споровите од претходниот став 
на овој член задолжително учествува и претставник на 
синдикатот.  

 
Член 90 

Работникот има право да присуствува непосредно 
во жалбената постапка и притоа да биде застапуван од 
синдикатот или друго лице кое работникот сам ќе го 
определи. Работник кој отсуствува од работа поради 
заштита на правото од работен однос, ќе се смета како 
да бил на работа и по тој основ не може да му се нама-
лува платата.  

 
Член 91 

Установата е должна во писмена форма да му ги 
доставува на работникот, одлуките кои се битни за ра-
ботниот однос со поука за начинот и роковите за под-
несоци во однос на заштита на правата.  

Одлуката за остварување на правата му се врачува 
непосредно на работникот или му се доставува преку 
препорачана пошта на последната адреса која работни-
кот ја доставил во установата. 

Ако доставата не се изврши на начин од став 2 на 
овој член, доставувањето се извршува со истакнување 
на огласна табла која е достапна на работникот. 

Доставата на одлуката според став 3 од овој член се 
смета за објавена со истек на рокот од 8 работни дена 
од денот на објава на одлуката на огласна табла.  

Одлуката стапува на сила со истек на 8 работни де-
на од објавувањето. 

Опомената која на вработениот му ја испратил ди-
ректорот на установата поради кршење на обврските 
од работен однос се брише од евиденцијата на устано-
вата по истек на две години од врачувањето и на ниту 
еден начин по истекување на наведениот рок не може 
да се искористи против работникот доколку во предви-
дениот рок не извршил друга повреда на обврските од 
работен однос.  
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XI. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ И АРБИТРАЖА 

 

Член 92 

Индивидуален работен спор претставува спор во 

врска со остварувањето на правата утврдени со закон, 

овој договор и акт за вработување. 

Колективни работни спорови се спорови во врска 

со склучувањето, измената, дополнувањето и примене-

та на овој договор, остварување на право на синдикал-

но организирање и штрајк. 

 

Член 93 

Споровите кои не можат да се решат со меѓусебно 

спогодување можат да се решат по пат на помирување 

со медијација согласно закон или по пат на арбитража. 

Помирувањето е процес во независна трета страна 

определена од страните во спорот им помага на страни-

те 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. 

 

XII. СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА И ТОЛКУВАЊЕ 

НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР 

 

Член 94 

За следење на примената и толкување на одредбите 

на овој договор двете договорни страни  формираат ко-

мисија од 5 члена. 

Секоја од страните на овој договор именува по 2 

члена во комисијата од став 1 на овој член, во рок од 30 

дена од склучувањето на овој договор, а заеднички се 

утврдува петиот член кој воедно е и претседател на ко-

мисијата.  

Комисијата се формира најдоцна во рок од 30 дена 

од денот на  склучувањето на овој договор. 

 

XIII. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ, ДОПОЛНУВА-

ЊЕ  И ОТКАЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

 

Член 95 

Секоја од договорните страни може да поднесе 

предлог за измени и дополнувања на овој договор. 

Постапката за изменување, дополнување и откажување 

на овој договор  започнува на барање на една  од стра-

ните на овој договор и треба да заврши во рок од  60 

дена. 

Договорните страни можат во секое време  да пред-

ложат измени и  дополнувања на колективниот дого-

вор. 

Предлогот образложен за изменување и дополнува-

ње во  писмена  форма  се  доставува  до другата 

страна, која е должна да се изјасни по предлогот во рок 

од 30 дена. 

Во случај ако другата страна  го прифати или не се 

изјасни по предлогот во рокот од став 2 на овој член, 

предлагачот може да започне постапка на усогласу-

вање. 

Постапката на усогласување, треба да заврши во 

рок од 60 дена по доставување на барањето за усогла-

сување од став 3 на овој член. 

Член 96 
Во рок од 10 дена од денот на поднесување на бара-

њето за усогласување, страните на овој договор форми-
раат комисија за усогласување, која се состои од 5 
члена. 

Секоја од страните именува по два члена во коми-
сијата за усогласување, а заеднички се утврдува петиот 
член кој воедно е и претседател на комисијата. 

Секое усогласување што страните на овој договор 
ќе го постигнат мора да биде во писмена форма. 

По усогласување на ставовите, страните на овој до-
говор задолжително пристапуваат кон изменување и 
дополнување на договорот.       

Во случај едена од страните да не го прифати пред-
логот за измени и дополнувања,  или не се изјасни по 
предлогот во рокот  утврден во претходниот став  од 
овој договор, а по претходно неуспешно усогласување, 
страната - предлагач во рок од осум дена  може да за-
почне постапка пред арбитража. 

До донесување на новите измени продолжува да се 
применува овој колективен договор. 

Овој договор може писмено да се откаже со отказен 
рок од 3 месеци, а двете страни можат да го откажат во 
значајно изменети општествени околности. Пред отка-
жување на договорот, страната која го откажува дого-
ворот е обврзана да и предложи на другата страна из-
мени и дополнувања на договорот. 

 
XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 97 

Овој договор се склучува за време од 2 ( две) го-
дини, со можност за продолжување, со писмена соглас-
ност на страните потписници на овој договор. 

По истекот на рокот за кој е склучен овој договор, 
неговите одредби и понатаму се применуваат до склу-
чување  на нов колективен договора доколку не се 
склучи нов или не се продолжи важноста на истиот   
најмногу до една година.  

 
Член 98 

Овој договор, неговите измени и дополнувања, от-
кажувањето или пристапувањето кон договорот, пред 
објавување во „Службен весник на Република Северна  
Македонија“ се регистрира во Министерството над-
лежно за работите од областа на трудот. 

 
Член 99 

Со влегувањето во сила на овој договор престанува да 
важи Колективниот договор за социјална заштита 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.83/06). 

 
Член 100 

Овој договор влегува во сила со денот на објавување 
во „Службен весник на Република Северна Македонија“. 

 
Самостоен синдикат за  здравство,  
фармација и социјална заштита Министерство за труд 
на Република Северна Македонија и социјална политика 

Претседател, Министер, 
д-р Љубиша Каранфиловски, с.р. Мила Царовска, с.р. 
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