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2215. 

Врз основа на член 5 од Законот за државниот ис-

питен центар („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 142/2008, 148/2009 и 41/2014), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 5 април 

2016 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-

ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

НА ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН ЦЕНТАР 

 

1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Државниот испитен центар, поради ис-

тек на мандатот, се разрешуваат: 

 

а) од претседател: 

- Елена Ивановска 

 

б) од членови: 

- Трајанка Аврамоска, 

- Даниела Јорданова, 
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на барање до министерот за култу-

ра за исполнување на посебните ус-

лови за работа ...................................... 17 

2229. Правилник за престанување на ва-

жењето  на Правилникот за форма-

та и содржината на образецот на 

барање за почеток со работа на му-

зеј и за формата и содржината на 

образецот на барање за донесување 

на решение за исполнување на по-

себните услови за почеток со рабо-

та на музејот ......................................... 17 

2230. Одлука на Уставниот суд на Ре-

публика Македонија, У.бр.147/2014 

од 13 април 2016 година...................... 18 

2231. Објава за висината на минималната 

плата во бруто износ за 2016 година ..  20 

2232. Објава за стапката на трошоците 

на живот и платите за месец март 

2016 година .......................................... 20 

 Огласен дел....................................... 1-124 

 

 
 

- Иванка Мијиќ, 

- Маја Величковска, 

- Ридван Зеќири и 

- проф. д-р Саша Митрев. 

 

2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Државниот испитен центар, се именуваат: 

 

а) за претседател: 

- Eмилија Угриновска. 

 

б) за членови: 

- Наим Демири, 

- Назухтере Сулемани, 

- Маја Величковска, 

- Иванка Мијиќ, 

- Ридван Зеќири и 

- Ицко Ѓоргоски. 

 

3. Со донесувањето на ова Решение престанува да 

важи Решението бр. 24-76/1 од 22 декември 2015 го-

дина. 
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4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 3178/2 Заменик на претседателот 

5 април 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

________ 

2216. 

Врз основа на член 7 став 2 и член 15 од Законот за 

основање на Агенцијата за енергетика на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 62/2005 и 41/2014), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата одржана на 6 април 2016 го-

дина, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВ-

НИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Љума Исмаиљ се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Ре-

публика Македонија. 

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за 

енергетика на Република Македонија се именува Ми-

лица Андонов. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 3671/1 Претседател на Владата 

6 април 2016 година на Република Македонија, 

Скопје Емил Димитриев, с.р. 

________ 

2217. 

Врз основа на член 7 од Законот за основање на 

Македонската академска истражувачка мрежа („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 124/2010, 

47/2011 и 41/2014), Владата на Република Македонија, 

на седницата одржана на 6 април 2016 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА МАКЕДОНСКАТА 

АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА 

 

1. Мартин Тодевски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Македонската академска 

истражувачка мрежа на негово барање. 

2. За член на Управниот одбор на Македонската 

академска истражувачка мрежа, се именува Гоце Гав-

рилов. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24 – 3672/1 Претседател на Владата 

6 април 2016 година на Република Македонија, 

Скопје Емил Димитриев, с.р. 

________ 

2218. 

Врз основа на член 70 од Законот за високото обра-

зование („Службен весник на Република Македо-

нија“бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 

115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013, 

41/2014, 116/2014, 130/2014, 10/2015, 20/2015, 98/2015, 

145/2015, 154/2015 и 30/2016 ), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 6 април 2016 го-

дина, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА И ЕВАЛУАЦИЈА 

НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. д-р Фестим Халили се отповикува од должноста 

член на Одборот за акредитација и евалуација на висо-

кото образование. 

2. За член на Одборот за акредитација и евалуација 

на високото образование се именува д-р Башким Зи-

бери. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 3674/1 Претседател на Владата 

6 април 2016 година на Република Македонија, 

Скопје Емил Димитриев, с.р. 

________ 

2219. 

Врз основа на член 19 од Законот за заштита и 

спасување („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010, 18/2011, 

41/2014 и 129/2015), Владата на Република Македони-

ја, на седницата одржана на 29 март 2016 година, до-

несе  
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИ-

ЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

 

1. За вршител на должноста директор на Дирекција-

та за заштита и спасување се именува Шабан Салиу, 

досегашен директор на Дирекцијата. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 3759/1 Заменик на претседателот 

29 март 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

________ 

2220. 

Врз основа на член 16 и 17 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 

160/2014, 97/2015 и 148/2015), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 6 април 2016 

година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 

 

1. За вршител на должноста директор на Агенцијата 

за управување со одземен имот се избира Арсим 

Азири. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 3760/1 Претседател на Владата 

6 април 2016 година на Република Македонија, 

Скопје Емил Димитриев, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

2221. 

Врз основа на член 394 алинеја 19 од Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 

55/16), министерот за внатрешни работи донесе   

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ 

НА БАРАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОД-

НАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕ ЗА УП-

РАВУВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО 

СТРАНСТВО, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНА-

ТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВОЗАЧ-

КА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕТО ЗА УПРАВУВАЊЕ  

СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и сод-

ржината на обрасците на барањата за издавање меѓуна-

родна возачка дозвола и одобрение за управување со 

туѓо моторно возило во странство, како и формата и 

содржината на образецот на меѓународната возачка 

дозвола и одобрението за управување со туѓо моторно 

возило во странство.  

 

Член 2 

(1) Барањето за издавање на меѓународна возачка 

дозвола содржи: 

- назив на органот кој го издава барањето; 

- наслов на барањето; 

- податоци за подносителот на барањето; 

- податоци од возачката дозвола; 

- податоци од лична карта; 

- датум и место на поднесување на барањето; 

- потпис на подносителот на барањето; 

- податоци од меѓународната возачка дозвола; 

- потпис на возачот; 

- потпис на службеното лице кое го примило бара-

њето;  

- место за печат и 

- прилози кон барањето. 

(2) Барањето за издавање меѓународна возачка доз-

вола се печати на бела хартија во А4 формат. 
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(3) Образецот на барањето од ставот (2) од овој 

член е даден во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој 

правилник.  

 

Член 3 

(1) Барањето за издавање на одобрение за управува-

ње со туѓо моторно возило во странство содржи: 

- назив на органот кој го издава барањето; 

- наслов на барањето; 

- податоци за подносителот на барањето; 

- податоци за сопственикот на возилото (физичко 

или правно лице); 

- прилози кон барањето; 

- потпис на сопственикот на возилото; 

- потпис на корисникот на возилото; 

- потпис на овластеното правно лице; 

- место за печат; 

- датум и 

- забелешка за странец. 

(2) Барањето за издавање одобрение за управување 

со туѓо моторно возило во странство се печати на бела 

хартија во А4 формат. 

(3) Образецот за барањето од ставот (2) од овој 

член е даден во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој 

правилник.  

 

Член 4 

(1) Меѓународната возачка дозвола ги содржи сле-

диве податоци: 

- име на државата; 

- име на документот; 

- број на меѓународната возачка дозвола; 

- рок на важење; 

- име на органот кој ја издава  меѓународната возач-

ка дозвола; 

- место на издавање; 

- датум на издавање; 

- број на националната возачка дозвола; 

- потпис на службеното лице и 

- место за печат. 

(2) Образецот на меѓународната возачка дозвола се 

печати на троделна хартија во сина боја, во правоагол-

на форма, со димензии на 148x315 mm, а кога ќе се 

превитка на три дела изнесува 148x105 mm. Образецот 

има вградено заштитен знак „МКД“, вертикално поста-

вен во горниот десен агол на образецот, отпечатен на 

рефлектирачка фолија во сребрена боја. 

(3) Образецот од ставот (1) на овој член е даден во 

Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој правилник.  

 

Член 5 

(1) Одобрението за управување со туѓо моторно во-

зило во странство ги содржи следниве податоци: 

- лого и назив на правното лице; 

- наслов на одобрението; 

- потпис на службеното лице; 

- број на одобрението; 

- податоци за сопственикот на возилото; 

- податоци за корисникот на возилото; 

- податоци за возилото; 

- потпис на сопственикот на возилото и 

- потпис на корисникот на возилото. 

(2) Образецот на одобрението за управување со ту-

ѓо моторно возило во странство се печати на дводелна 

хартија во сина боја, во правоаголна форма, со димен-

зии на 148x210 mm, а кога ќе се превитка на два дела 

изнесува 148x105 mm. Образецот има вградено зашти-

тен знак „МКД“, вертикално поставен во горниот десен 

агол на образецот, отпечатен на рефлектирачка фолија 

во сребрена боја. 

(3) Образецот од ставот (1) на овој член е даден во 

Прилог бр. 4, кој е составен дел на овој правилник. 

  

Член 6 

(1) Одредбите од членот 4 од овој правилник ќе от-

почнат да се применуваат по една година од денот на 

влегување во сила на овој правилник. 

(2) Одредбите од членот 5 од овој правилник ќе от-

почнат да се применуваат по три месеци од денот на 

влегување во сила на овој правилник. 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 131.1-24437/1 Министер 

14 април 2016 година за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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2222. 

Врз основа на член 394 алинеја 14 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 169/15,  226/15 и 55/16), министерот за внатрешни работи, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОКАНАТА  

ЗА СООБРАЌАЈНА ПОУКА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на поканата за сообраќајна 

поука. 

 

Член 2 

Образецот на поканата за сообраќајна поука се печати во А6 формат и содржи три идентични примероци 

изработени од тенка индиго хартија во бела боја, на која податоците се испишани со црни букви. 

 

Член 3 

Образецот на поканата за сообраќајна поука ги содржи следните податоци: 

1. назив и седиште на органот што ја издава поканата; 

2. наслов на поканата; 

3. име и презиме на сторителот на прекршокот; 

4. адреса и место на живеење на сторителот на прекршокот; 

5. регистерски број на документ за идентификација на сторителот на прекршокот; 

6. причина за повикување; 

7. место, датум и време на повикување; 

8. правна поука и 

9. место за датум, печат и потпис на полицискиот службеник на  Министерството за внатрешни работи 

што ја врачува поканата. 

 

Член 4 

Образецот на поканата за сообраќајна поука е даден во Прилог, кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   Бр. 1311-24458/1 Министер 

 14 април 2016 година за внатрешни работи, 

              Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 

2223. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11),  министерот за култура 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКА-

НАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕ-

ДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И ЗА НАЧИНОТ НА 

ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА 

ЕДУКАЦИЈА                                                                                   

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за формата и содржината на поканата за едукација, 

начинот на спроведување на едукацијата и за начинот 

на водење евиденција за спроведената едукација 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

93/11). 

  

Член 2 

Овој правилник влегува во сила од наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

Бр.58-5072/1  

7 април 2016 година Министер за култура, 

Скопје д-р Елизабета Канческа Милевска, с.р. 

_________ 

2224. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11),  министерот за култура 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО  НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РА-

БОТА НА БИБЛИОТЕКА И ЗА ФОРМАТА И 

СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИСПОЛНУВА-

ЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПОЧЕТОК СО  

РАБОТА НА БИБЛИОТЕКАТА 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за формата и содржината на образецот на барање за 

почеток со работа на библиотека и за формата и сод-

ржината на образецот на барање за донесување на ре-

шение за исполнување на посебните услови за почеток 

со работа на библиотеката („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 86/11). 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила од наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

Бр.58-5073/1  

7 април 2016 година Министер за култура, 

Скопје д-р Елизабета Канческа Милевска, с.р. 

_________ 

2225. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11),  министерот за култура 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО  НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ШТО ТРЕБА ДА 

БИДАТ СОДРЖАНИ ВО ПРОГРАМИТЕ И ПРОЕК-

ТИТЕ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за елементите што треба да бидат содржани во 

програмите и проектите од национален интерес во кул-

турата („Службен весник на Република Македонија” 

бр. 79/00). 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила од наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

Бр.58-5074/1  

7 април 2016 година Министер за култура, 

Скопје д-р Елизабета Канческа Милевска, с.р. 

_________ 

2226. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11),  министерот за култура 

донесе 
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П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО  НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РА-

БОТА НА КИНОТЕКА И ЗА ФОРМАТА И СОД-

РЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ДО-

НЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ 

НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА  

НА КИНОТЕКАТА 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за формата и содржината на Образецот на барање 

за почеток со работа на кинотека и за формата и сод-

ржината на Образецот на барање за донесување на ре-

шение за исполнување на посебните услови за почеток 

со работа на кинотеката („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 86/11). 

  

Член 2 

Овој правилник влегува во сила од наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

Бр.58-5075/1  

7 април 2016 година Министер за култура, 

Скопје д-р Елизабета Канческа Милевска, с.р. 

_________ 

2227. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11),  министерот за култура 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ФИНАНСИ-

РАЊЕ НА ПРОГРАМИТЕ ОДНОСНО ПРОЕКТИТЕ  

ПО ОДДЕЛНИ ДЕЈНОСТИ ВО КУЛТУРАТА 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за критериумите за финансирање на програмите 

односно проектите по одделни дејности во културата 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 70/11 

и 16/13). 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила од наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

Бр.58-5076/1  

7 април 2016 година Министер за култура, 

Скопје д-р Елизабета Канческа Милевска, с.р. 

2228. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за култура до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРА-

ЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕ-

НИЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛО-

ВИ ЗА РАБОТА ВО ВРШЕЊЕТО ОДДЕЛНА ДЕЈ-

НОСТ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА И ЗА ФОР-

МАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРА-

ЊЕ ДО МИНИСТЕРОТ ЗА КУЛТУРА ЗА ИСПОЛ-

НУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТА 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за формата и содржината на образецот на барање за 

донесување на решение за исполнување на посебните 

услови за работа во вршењето одделна дејност од об-

ласта на културата и за формата и содржината на обра-

зецот на барање до министерот за култура за исполну-

вање на посебните услови за работа („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 86/11). 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила од наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

Бр.58-5077/1  

7 април 2016 година Министер за култура, 

Скопје д-р Елизабета Канческа Милевска, с.р. 

_________ 

2229. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за култура до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО  НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РА-

БОТА НА МУЗЕЈ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНА-

ТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВА-

ЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПО-

СЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА  

МУЗЕЈОТ 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за формата и содржината на образецот на барање за 

почеток со работа на музеј и за формата и содржината 
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на образецот на барање за донесување на решение за 

исполнување на посебните услови за почеток со работа 

на музејот („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 86/11). 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила од наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

Бр.58-5078/1  

7 април 2016 година Министер за култура, 

Скопје д-р Елизабета Канческа Милевска, с.р. 

 

 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2230. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 

Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” број 70/1992), на седницата одржана 

на 13 април 2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ УКИНУВА член 36 став 2 алинеја 3 од Зако-

нот за административни службеници („Службен весник 

на Република Македонија” број 27/2014, 199/2014, 

48/2015, 154/2015 и 5/2016).           

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.  

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-

вод поднесена иницијатива од Стамен Филипов од 

Скопје, со Решение У.бр.147/2014 од 18 февруари 2016 

година, поведе постапка за оценување на уставноста на 

одредбата на членот од Законот, означен во точката 1 

од оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 

основано се постави прашањето за согласноста на ос-

порената законска одредба со одредбите на Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според оспоре-

ниот член 36 став 2 алинеја 3 од Законот за админис-

тративни службеници, кон пријавата кандидатите за-

должително треба да прикачат и доказ за неизречена 

казна забрана на вршење на професија, дејност или 

должност. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Ре-

публика Македонија, владеењето на правото е темелна 

вредност на уставниот поредок на Република Македо-

нија. 

Според член 11 став 1 од Уставот, физичкиот и мо-

ралниот интегритет на човекот се неприкосновени, а 

според член 25 од Уставот на секој граѓанин му се га-

рантира почитување и заштита на приватноста на него-

виот личен и семеен живот, на достоинството и угле-

дот. 

Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-

донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-

вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 

е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Законот за административни службеници („Служ-

бен весник на Република Македонија” број 27/2014, 

199/2014, 48/2015, 154/2015 и 5/2016), ги уредува ста-

тусот, класификацијата, вработувањето, унапредува-

њето, стручното усовршување и оспособување, мере-

њето на ефектот и други прашања во врска со работни-

от однос на административните службеници (став 1), 

како и статусот и надлежноста на Агенцијата за адми-

нистрација (став 2). 

Со Законот за административни службеници, се 

уредени општите и посебните услови кои треба да ги 

исполни кандидатот за пополнување на работно место 

на административен службеник. Конкретно, членот 31 

став 1 алинеја 5 од Законот, уредува дека кандидатот 

треба да го исполни и општиот услов “со правосилна 

судска пресуда да не му е изречена казна забрана на 

вршење професија, дејност или должност”.  

Со член 36 став 2 од Законот за административни 

службеници е уредено кои задолжителни докази за по-

датоците внесени во пријавата, кандидатите треба за-

должително да ги прикачат кон истата во скенирана 

форма, а помеѓу другото законодавецот со оспорениот 

член 36 став 2 алинеја 3 уредил и дека кон пријавата 

кандидатите задолжително треба да прикачат и доказ 

за неизречена казна забрана на вршење на професија, 

дејност или должност. 

Со член 106 став 4 од Кривичниот законик 

(„Службен весник на Република Македонија“ брoј 

37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 

60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011, 

135/2011, 185/2011, 142/2012, 166/2012, 55/2013, 

82/2013, 14/2014, 27/2014, 28/2014, 115/2014, 

132/2014, 160/2014 и 199/2014) е определено дека по-

датоци од казнената евиденција можат на образложе-
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но барање да им се дадат и на државни органи, прав-

ни или физички лица ако уште траат определени 

правни последици од осудата или казни што се 

состојат во забрани или ако за тоа постои оправдан 

интерес заснован врз закон. 

Според ставот 5 од членот 106 од Кривичниот зако-

ник никој нема право да бара од граѓаните да поднесу-

ваат докази за својата осудуваност или неосудуваност. 

Од содржината на цитираните уставни одредби, 

произлегува дека истите ја истакнуваат вредноста и 

неприкосновеноста на човековата личност како основа 

и смисла на гарантирањето на човековите права, па от-

тука, почитувањето на моралниот интегритет и досто-

инството на граѓанинот во себе ја инкорпорира и уло-

гата на државата да гарантира заштита на интегритетот 

и достоинството на човекот и граѓаните на начин со кој 

ќе обезбеди заштита во случај кога овие вредности се 

загрозени од друг, но и со избегнување на поединецот 

да му се наметнуваат правни обврски кои во конкрет-

ниот случај во постапка за вработување можат службе-

но да се проверат. 

Во тој контекст одредбата од член 106 став 5 од 

Кривичниот законик со која се забранува од граѓаните 

да се бараат докази за нивната осудуваност или неосу-

дуваност, е уредена во функција на заштита на човеко-

вото достоинство.  

Тргнувајќи од содржината на оспорената законска 

одредба, која задолжително им наложува на кандида-

тите приложување на доказ за околноста дали на кан-

дидатот за вработување не му е изречена забрана за 

вршење на професија, дејност или должност, произле-

гува дека таквата обврска се сведува на барање изјава 

за негова осудуваност или неосудуваност, имајќи 

предвид дека ваквата забрана е споредна казна што се 

изрекува како дел од осудителната пресуда (член 33 

став 6 од Кривичниот законик), од кои причини Судот 

оцени дека тоа уредување е во спротивност со устав-

ната гаранција за почитување на угледот и досто-

инството на секој граѓанин, но и спротивно на пре-

зумпцијата на невиност на која се надоврзува забра-

ната од лицето да се бара било доказ за осудуваност, 

или за неосудуваност.  

Во оваа смисла, не е спорно дека забраната за врше-

ње на дејност изречена со осудителна пресуда мора да 

биде ефективна, односно дека не може да се дозволи 

лицето со таква забрана да ја врши таа дејност се доде-

ка трае забраната. Притоа, утврдувањето на тој факт не 

може да биде обврска на поединецот, туку на надлеж-

ниот орган кој врши вработување и кој што ја утврдил 

таа законска обврска и кој ја има на располагање служ-

бената казнена евиденција, како инструмент за правил-

но применување на Законот. 

Имено во член 1 став 1 од Законот за прибавување 

и размена на докази и податоци по службена долж-

ност („Службен весник на Република Македонија” 

број 79/2013), се наведува дека со овој закон е уреде-

на постапката за прибавувањето и размената на дока-

зи и податоци по службена должност од страна на ми-

нистерствата, другите органи на државната управа, 

организации утврдени со закон, други државни ор-

гани, правни и други лица на кои со закон им е дове-

рено да вршат јавни овластувања, органите на општи-

ната, на градот Скопје и на општините во градот 

Скопје (во натамошниот текст: органот надлежен за 

решавање), кога во управните работи, непосредно 

применувајќи ги прописите решаваат за правата, об-

врските или правните интереси на физички и правни 

лица или на други странки (во натамошниот текст: 

странките). 

Оттука, за Судот не е спорна потребата кандидатот 

да го исполни и општиот услов од членот 31 став 1 

алинеја 5 од Законот, а тоа е со правосилна судска пре-

суда да не му е изречена казна забрана на вршење про-

фесија, дејност или должност, туку само начинот на 

докажувањето на тој факт, односно начинот на приба-

вување на бараниот доказ, кој начин, според оспорена-

та законска одредба е на товар на кандидатот кој се 

вработува, што според Судот, не е во согласност со од-

редбите од Уставот.  

6. Имајќи го предвид погоре наведеното, Судот 

оцени дека уредувањето со оспорениот член 36 став 2 

алинеја 3 од Законот за административни службеници, 

не е во согласност со одредбите од член 8 став 1 алине-

ја 3, член 11, член 25 и член 51 од Уставот. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точката 1 од одлуката.  

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од прет-

седателот на Судот Елена Гошева и судиите: д-р На-

таша Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола 

Ивановски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, 

Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стоја-

носки.  

 

У.бр.147/2014 Претседател 

13 април 2016 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2231. 

Врз основа на членот 4 став (2) од Законот за мини-

мална плата во Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 11/12, 30/14, 180/14, 

81/15 и 129/15), Министерството за труд и социјална 

политика 

 

О Б Ј А В У В А 

 

Висината на минималната плата во бруто износ во 

Република Македонија за 2016 година изнесува 

14.739,00 денари. 

 

 Министер за труд  

 и социјална политика, 

 д-р Фросина Ташевска-Ременски, с.р. 

2232. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 

50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 

11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството 

за труд и социјална политика 

 

О Б Ј А В У В А 

 

1. Стапката на трошоците на живот за месец март 

2016 година, во однос на месец февруари 2016 година, 

е повисока за 0,1%. 

2. Правото на пораст на платите за месец март 2016, 

во однос на месец февруари 2016 година, за работода-

вачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија изнесува 0,05%. 

 

 Министер за труд  

 и социјална политика, 

 д-р Фросина Ташевска-Ременски, с.р. 
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