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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

1488. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членот 43 став 2 од Законот за 
народниот правобранител („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 60/2003, 114/2009, 181/16 и 
189/16), Собранието на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 11  јули 2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОПШТИТЕ АКТИ 
НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

 
Член 1 

Собранието на Република Македонија дава соглас-
ност на: 

- Правилникот за организација и делокруг на рабо-
тата на Стручната служба, Тимот на Националниот 
превентивен механизам, Посебните одделенија и 
Канцелариите на народниот правобранител и на 

- Правилникот за систематизација на работните 
места во Стручната служба, Тимот на Националниот 
превентивен механизам, Посебните одделенија и 
Канцелариите на народниот правобранител. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
             

Бр. 08-2102/1 Претседател на Собранието 
11 јули 2017 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1489. 

Врз основа на член 40 став 1 и став 2 алинеја 2 од 
Законот за користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во општинска соп-
ственост („Службен  весник  на Република Македо-
нија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 4.7.2017 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ СТВА-
РИ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА КОМОРА 
НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА ЗА  ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

НА ЛИЦА И ИМОТ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука недвижните ствари: кабинет, број на 
зграда 8, намена на зграда и други објекти B1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, внат-
решна површина од 236,52 м2, лоциран на КП бр. 522, 
КО Идризово, ИЛ бр. 1085, затворена спортска сала, 
број на зграда 8, намена на зграда и други објекти B1, 
влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ, внатрешна површина од 1456 м2, лоцирана 
на КП бр. 522, КО Идризово ИЛ.бр. 1085 и стрелиште, 
број на зграда 28, намена на зграда и други објекти Д3–
8, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Т, отворена површина 3691 м2, лоцирано на КП 
бр.522, КО Идризово, ИЛ бр.1084, сопственост на Ре-
публика Македонија, досегашен корисник Министер-
ството за внатрешни работи се даваат во закуп со 
непосредна спогодба на Комората  на Република  Ма-
кедонија  за  обезбедување  на  лица и имот - Скопје, со 
услов за користење на недвижните ствари за научни, 
културни и образовни потреби. 
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Член 2 
Недвижните ствари од членот 1 од оваа одлука се 

даваат во закуп на Комората на Република Македонија 
за обезбедување на лица и имот - Скопје за време од  
пет години од денот на влегување во сила на оваа од-
лука, со месечна закупнина  и тоа:    

- кабинет - 6.000,00 денари;  
- затворена спортска сала - 6.000,00 денари; 
- стрелиште - 4.000,00 денари, 
или  во вкупен износ од 16.000,00 денари. 
 

Член 3 
Договор за закуп на недвижностите од член 1 од 

оваа одлука, со закупнина  во висина определена од 
член 2 од оваа одлука ќе се склучи помеѓу министерот 
за внатрешни работи и претседателот на Комората на 
Република Македонија за обезбедување на лица и имот 
- Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегување во 
сила  на оваа одлука. 

 
Член  4 

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

 
Број 44-2523/1 Претседател на Владата 

4 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

_________ 
1490. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
4.7.2017 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  ИСПРА-
ЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖ-
БОВНАТА  АКТИВНОСТ  „PLATINIUM  LION   17”,  

ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 
 
1. Во Одлуката за испраќање на припадници на Ар-

мијата на Република Македонија за учество во вежбов-
ната активност „PLATINIUM LION 17”, во Република 
Бугарија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.45/17), во точката 1 зборовите „ 24 јули до 2 август“ 
се заменуваат со зборовите „30 јули до 12 август“. 

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

 
Број 44-2884/1 Претседател на Владата 

4 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

_________ 
1491. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за основа-
ње на јавно претпријатие македонска радиодифузија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/1998, 98/2000 и 48/2009), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 4 јули 2017 година, 
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР  НА  ЈП   МАКЕДОНСКА  РАДИОДИФУЗИЈА  

СКОПЈЕ 
 
1. Розета Видоеска се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Јавното претпријатие Македон-
ска радиодифузија – Скопје, на нејзино барање.  

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

 
Број 24-3107/2 Претседател на Владата 

4 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

_________ 
1492. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 4 јули 2017 година, 
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОД-
БОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО – ФИ-
НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ДРЖАВНИ 

ПАТИШТА 
 
1. Осман Мислими се разрешува од должноста член 

на Надзорниот одбор за контрола на материјално – фи-
нансиското работење на Јавното претпријатие за 
Државни патишта, на негово барање. 

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

 
Број 24-3205/1 Претседател на Владата 

4 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

_________ 
1493. 

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 4 јули 2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА 
НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА  

СОЦИЈАЛНА РАБОТА НЕГОТИНО 
 
1. Никола Зафиров се разрешува од должноста член 

на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа Неготино, на негово барање. 

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

 
Број 24-3206/1 Претседател на Владата 

4 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1494. 
Mинистерството за труд и социјална политика врз 

основа на член 213-г од Законот за работните односи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 
106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 
11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 
33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето 
на Синдикатот за градежништво, индустрија и проекти-
рање на Република Македонија, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 
НА СИНДИКАТ НА  НИВО  НА  ГРАНКА ЗАРАДИ 

УЧЕСТВО ВО КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат за 

градежништво, индустрија и проектирање на Републи-
ка Македонија (скратен назив “СГИП„) на ниво на 
гранка „Градежништво“ заради учество во колективно 
договарање на ниво на гранка. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува и 
важи до исполнувањето на условите за репрезентатив-
ност од член 212 став 4 од Законот за работните од-
носи, но не подолго од три години, од денот на донесу-
вањето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија“). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Синдикат за градежништво, индустрија и проекти-

рање на Република Македонија, со седиште на ул. „12 
Ударна бригада“ бр. 2-А, Скопје, на ден 09.01.2017 го-
дина под  бр.08-146/1 до Комисијата за утврдување на 
репрезентативност (во понатамошниот текст: Коми-
сија) поднесе барање за утврдување на репрезентатив-
ност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел за-
ради учество во колективно договарање на ниво на 
гранка. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, заради учество 
во колективно договарање на ниво на гранка, односно 
оддел согласно член 210 став 2 од Законот за работните 
односи. 

При разгледување на барањето и приложената до-
кументација, Комисијата на седница одржана на ден 
15.05.2017 година ја утврди следната фактичка сос-
тојба: 

Бројот на вработените во гранката “Градежништво” 
во Република Македонија согласно податоците од 
Државниот завод за статистика на Р.М. Статистички 
преглед бр.2.1.16.04 од 09.03.2016 "Т-07: Вработени 
според економскиот статус, секторите и одделите на 
дејност, IV тримесечје 2015 година” изнесува 40121 
вработени. Согласно приложените списоци на  члено-
вите на “Синдикат за градежништво, индустрија и про-
ектирање на Република Македонија”, бројот на члено-
ви во гранката “Градежништво”  изнесува 3554 врабо-
тени, односно 8.85% на ниво на гранка. 

Согласно член 212 став 4 репрезентативен синдикат 
на ниво на гранка, односно оддел, согласно со Нацио-
налната класификација на дејности е синдикат кој е за-
пишан во регистарот кој го води министерството над-
лежно за работите од областа на трудот и во кој се зач-
ленети најмалку 20% од бројот на вработени во гран-
ката, односно одделот и кои плаќаат членарина.    

Оттука, Комисијата утврди дека подносителот ги 
исполнува условите за утврдување на репрезентатив-
ност заради учество во колективно договарање на ниво 

на гранка, односно оддел согласно член 210 став 2 од 
Законот и даде Предлог бр. 08-146/2 за утврдување на 
репрезентативност на синдикат, заради учество во ко-
лективно договарање на ниво на гранка, односно од-
дел. 

Со оглед на тоа што Синдикатот за градежништво, 
индустрија и проектирање на Република Македонија, 
не ги исполнува условите за репрезентативност на син-
дикат на ниво на гранка, односно оддел согласно член 
212 став 4, со ова решение се утврдува репрезентатив-
ност на синдикат, согласно член 210 став 2, која важи 
до исполнувањето на условите за репрезентативност од 
член 212 став 4 од Законот за работните односи, но не 
подолго од три години од денот на  донесувањето на 
ова решение. 

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во 
диспозитивот на ова решение. 

 
Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 
приемот на ова решение. 

 
Бр. 08-146/4 Министер 

16 јуни 2017 година за труд и социјална политика, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 
1495. 

Mинистерството за труд и социјална политика врз 
основа на член 213-г од Законот за работните односи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 
106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 
47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 
20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по ба-
рањето на Синдикатот за градежништво, индустрија и 
проектирање на Република Македонија, го донесе след-
ното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 
НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО  

ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат за 

градежништво, индустрија и проектирање на Републи-
ка Македонија (скратен назив “СГИП„) на ниво на 
гранка, односно оддел „Производство на други неме-
тални и минерални производи“. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија“). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Синдикат за градежништво, индустрија и проекти-

рање на Република Македонија, со седиште на ул. „12 
Ударна бригада“ бр. 2 А, Скопје, на ден 09.01.2017 го-
дина под бр. 08-146/1 до Комисијата за утврдување на 
репрезентативност (во понатамошниот текст: Коми-
сија) поднесе барање за утврдување на репрезентатив-
ност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел 
„Производство на други неметални и минерални произ-
води“. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
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ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот за работните односи 
и даде Предлог бр. 08-146/3 за утврдување на репрезен-
тативност на ниво на гранка, односно оддел „Произ-
водство на други неметални и минерални производи“. 

Вкупниот број на членови на Синдикатот за гра-
дежништво, индустрија и проектирање на Република 
Македонија кои плаќаат членарина во одделот „Произ-
водство на други неметални и минерални производи“ 
изнесува 992 вработени, односно 28.86% на ниво на 
гранка, односно оддел.  

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во 
диспозитивот на ова решение. 

 
Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 
приемот на ова решение. 

 
Бр. 08-146/5 Министер 

16 јуни 2017 година за труд и социјална политика, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 
1496. 

Mинистерството за труд и социјална политика врз 
основа на член 213-г од Законот за работните односи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 
106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 
47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 
20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по ба-
рањето на Синдикат на работниците од Шумарството, 
Дрвната индустрија и Енергетика на Република Маке-
донија, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 
НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО  

ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на 

работниците од Шумарството, Дрвната индустрија и 
Енергетика на Република Македонија (скратен назив 
“СШДЕ„) на ниво на гранка, односно оддел „Шумар-
ство и искористување на шуми“. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија“). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Синдикат на работниците од Шумарството, Дрвна-

та индустрија и Енергетика на Република Македонија, 
со седиште на ул. „12 Ударна бригада “ бр. 2 А, Скопје, 
на ден 03.04.2017 година под бр.08-2087/1 до Комиси-
јата за утврдување на репрезентативност (во поната-
мошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдува-
ње на репрезентативност на синдикат на ниво на 
гранка, односно оддел „Шумарство и искористување 
на шуми“. 

 Кон барањето приложени се и докази за исполну-
вање на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 

година, по разгледување на барањето и приложената 

документација, утврди дека подносителот ги исполну-

ва условите за утврдување на репрезентативност сог-

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

и даде Предлог бр. 08-2087/2 за утврдување на репре-

зентативност на ниво на гранка, односно оддел „Шу-

марство и искористување на шуми“. 

Вкупниот број на членови на СШДЕ кои плаќаат 

членарина во гранката, односно одделот - Шумарство и 

искористување на шуми изнесува 1652 вработени, од-

носно 39.29% на ниво на оддел.  

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во 

диспозитивот на ова решение. 

 

Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен 

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

приемот на ова решение. 

 

Бр. 08-2087/4 Министер 

16 јуни 2017 година за труд и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 

1497. 

Mинистерството за труд и социјална политика врз 

основа на член 213-г од Законот за работните односи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 

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

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

20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по ба-

рањето на Самостоен синдикат за здравство, фармација 

и социјална заштита на Република Македонија, го до-

несе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 

НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО  

ОДДЕЛ 

 

1. Се утврдува репрезентативност на Самостоен 

синдикат за здравство, фармација и социјална заштита 

на Република Македонија (скратен назив “ССФЗ„) на 

ниво на гранка „Дејности на здравствена и социјална 

заштита“. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 

временски период од три години, од денот на донесува-

њето на ова решение. 

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

Република Македонија“). 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 

Самостоен синдикат за здравство, фармација и со-

цијална заштита на Република Македонија, со седиште 

на ул. „Мирче Ацев“ бр. 6, Скопје, на ден 29.09.2016 

година под бр.08-7123/1 до Комисијата за утврдување 

на репрезентативност (во понатамошниот текст: Коми-

сија) поднесе барање за утврдување на репрезентатив-

ност на синдикат на ниво на гранка „Дејности на здрав-

ствена и социјална заштита“. 
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 Кон барањето приложени се и докази за исполну-

вање на условите за репрезентативност, согласно член 

213-в од Законот за работните односи. 

 Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 

година, по разгледување на барањето и приложената 

документација, утврди дека подносителот ги исполну-

ва условите за утврдување на репрезентативност сог-

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

и даде Предлог бр. 08-7123/3 за утврдување на репре-

зентативност на ниво на гранка „Дејности на здрав-

ствена и социјална заштита“. 

Вкупниот број на членови на Самостоен синдикат 

за здравство, фармација и социјална заштита на Репуб-

лика Македонија кои плаќаат членарина во гранката 

„Дејности на здравствена и социјална заштита“ изнесу-

ва 9159 вработени, односно 26.95% на ниво на гранка.  

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во 

диспозитивот на ова решение. 

 

Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен 

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

приемот на ова решение. 

 

Бр. 08-7123/4 Министер 

16 јуни 2017 година за труд и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 

1498. 

Mинистерството за труд и социјална политика врз 

основа на член 213-г од Законот за работните односи 

(„Сл. весник на РМ“ 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 

и 27/16), постапувајќи по барањето на Организацијата 

на работодавачи на Македонија, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 

ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ ЗА ТЕРИТО-

РИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Се утврдува репрезентативност на Организација-

та на работодавачи на Македонија (скратен назив 

ОРМ) за територијата на Република Македонија, зара-

ди учество во трипартитни тела за социјално партнер-

ство и трипартитни делегации на социјалните пар-

тнери. 

2. Репрезентативноста на здружението на работода-

вачи се утврдува за временски период од три години, 

од денот на донесувањето на ова решение. 

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

Република Македонија“). 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 
Организацијата на работодавачи на Македонија 

(скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чу-
повски“ бр. 13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под 
бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезен-

тативност (во понатамошниот текст: Комисија), подне-
се барање за утврдување на репрезентативност на здру-
жение на работодавачи за територијата на Република 
Македонија. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 213 став (1) од Законот и даде Предлог бр. 
08-2552/2 за утврдување на репрезентативност на здру-
жение на работодавачи за територијата на Република 
Македонија. 

Вкупниот број на вработени кај работодавачите 
членки на здружението на работодавачи, Организација-
та на работодавачи на Македонија, изнесува 65 132 од-
носно 20,49% од вкупниот број  на вработени во при-
ватниот сектор на Република Македонија. 

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во 
диспозитивот на ова решение. 

 
Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 
приемот на ова решение. 

 
Бр. 08-2552/18 Министер 

16 јуни 2017 година за труд и социјална политика, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 
1499. 

Mинистерството за труд и социјална политика врз 
основа на член 213-г од Законот за работните односи 
(„Сл. весник на РМ“ 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 
и 27/16), постапувајќи по барањето на Организацијата 
на работодавачи на Македонија, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ ЗА ТЕРИ-
ТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 
НИВО НА ПРИВАТЕН СЕКТОР ОД ОБЛАСТА НА 

СТОПАНСТВОТО 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Организација-

та на работодавачи на Македонија (скратен назив 
ОРМ) за територијата на Република Македонија, зара-
ди учество  во колективно договарање  на ниво на при-
ватен сектор од област на стопанството. 

2. Репрезентативноста на здружението на работода-
вачи се утврдува за временски период од три години, 
од денот на донесувањето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија“). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

  
Организацијата на работодавачи на Македонија 

(скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чу-
повски“ бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под 
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бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезен-
тативност (во понатамошниот текст: Комисија), подне-
се барање за утврдување на репрезентативност на здру-
жение на работодавачи на ниво на приватен сектор од 
областа на стопанството. 

Кон барањето се приложени и докази за исполнува-

ње на условите за репрезентативност, согласно член 

213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 

година, по разгледување на барањето и приложената 

документација, утврди дека подносителот ги исполну-

ва условите за утврдување на репрезентативност сог-

ласно член 213 став (2) од Законот и даде Предлог бр. 

08-2552/3 за утврдување на репрезентативност на здру-

жение на работодавачи на ниво на приватен сектор од 

областа на стопанството бр. бр.08-6233/10  од 

18.03.2014 година. 

 Вкупниот број на вработени кај работодавачите 

членки на здружението на работодавачи, Организација-

та на работодавачи на Македонија, изнесува 65 132 

вработени, односно 20,49% од вкупниот број на врабо-

тени во приватниот сектор од областа на стопанството 

во Република Македонија. 

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во 

диспозитивот на ова решение. 

 

Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен 

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

приемот на ова решение. 

 

Бр. 08-2552/19 Министер 

16 јуни 2017 година за труд и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 

1500. 

Mинистерството за труд и социјална политика врз 

основа на член 213-г од Законот за работните односи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 

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

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

20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по ба-

рањето на Организацијата на работодавачи на Македо-

нија, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ  

НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО  

НА ГРАНКА 

 

1. Се утврдува репрезентативност на Организација-

та на работодавачи на Македонија (скратен назив 

ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“  бр.13 

Скопје, на ниво на гранка „Снабдување со електрична 

енергија, гас, пареа и климатизација“. 

2. Репрезентативноста на здружението на работода-

вачи се утврдува за временски период од три години, 

од денот на донесувањето на ова решение. 

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

Република Македонија“). 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 
Организацијата на работодавачи на Македонија 

(скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чу-
повски“ бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под 
бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезен-
тативност (во понатамошниот текст: Комисија), подне-
се барање за утврдување на репрезентативност на здру-
жение на работодавачи на ниво на гранка „Снабдување 
со електрична енергија, гас, пареа и климатизација“.  

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, на ниво на 
гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од За-
конот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 
година, при разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог бр. 
08-2552/4 за утврдување на репрезентативност на здру-
жение на работодавачи на ниво на гранка. 

Вкупниот број на вработени кај работодавачите 
членки на здружението на работодавачи, Организација-
та на работодавачи на Македонија, во областа на  
„Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и кли-
матизација“ изнесува 8854 вработени, односно 88%  на 
ниво на гранка.  

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

 
Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 
приемот на ова решение. 

 
Бр. 08-2552/20 Министер 

16 јуни 2017 година за труд и социјална политика, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 
1501. 

Mинистерството за труд и социјална политика врз 
основа на член 213-г од Законот за работните односи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 
106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 
47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 
20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по ба-
рањето на Организацијата на работодавачи на Македо-
нија, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ  
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО  

НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Организација-

та на работодавачи на Македонија (скратен назив 
ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“  бр.13, 
Скопје, на ниво на гранка, односно оддел „Производ-
ство на тутунски производи“. 

2. Репрезентативноста на здружението на работода-
вачи се утврдува за временски период од три години, 
од денот на донесувањето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија“). 
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О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 
Организацијата на работодавачи на Македонија 

(скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чу-
повски“ бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под 
бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезен-
тативност (во понатамошниот текст: Комисија), подне-
се барање за утврдување на репрезентативност на здру-
жение на работодавачи на ниво на гранка, односно од-
дел „Производство на тутунски производи“.    

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, на ниво на 
гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од За-
конот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 
година, при разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог бр. 
08-2552/6 за утврдување на репрезентативност на здру-
жение на работодавачи на ниво на гранка, односно од-
дел. 

Вкупниот број на вработени кај работодавачите 
членки на здружението на работодавачи, Организација-
та на работодавачи на Македонија, во одделот „Произ-
водство на тутунски производи“ изнесува 1879 врабо-
тени, односно 83%  на ниво на гранка, односно оддел.  

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

 
Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 
приемот на ова решение. 

 
Бр. 08-2552/21 Министер 

16 јуни 2017 година за труд и социјална политика, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 
1502. 

Mинистерството за труд и социјална политика врз 
основа на член 213-г од Законот за работните односи 
(„Сл. весник на РМ“ 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 
и 27/16), постапувајќи по барањето на Организацијата 
на работодавачи на Македонија, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ  
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО  

НА ГРАНКА 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Организација-

та на работодавачи на Македонија (скратен назив 
ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“  бр.13, 
Скопје, на ниво на гранка „Финансиски дејности и деј-
ности на осигурување“. 

2. Репрезентативноста на здружението на работода-
вачи се утврдува за временски период од три години, 
од денот на донесувањето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија“). 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 
Организацијата на работодавачи на Македонија 

(скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чу-
повски“ бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под 
бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезен-
тативност (во понатамошниот текст: Комисија), подне-
се барање за утврдување на репрезентативност на здру-
жение на работодавачи на ниво на гранка „Финансиски 
дејности и дејности на осигурување“.  

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, на ниво на 
гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од За-
конот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 
година, при разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог бр. 
08-2552/5 за утврдување на репрезентативност на здру-
жение на работодавачи на ниво на гранка. 

Вкупниот број на вработени кај работодавачите 
членки на здружението на работодавачи, Организација-
та на работодавачи на Македонија, во гранката „Фи-
нансиски дејности и дејности на осигурување“ изнесу-
ва 3547 вработени, односно 37,68%  на ниво на гранка.  

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

 
Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 
приемот на ова решение. 

 
Бр. 08-2552/22 Министер 

16 јуни 2017 година за труд и социјална политика, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 
1503. 

Mинистерството за труд и социјална политика врз 
основа на член 213-г од Законот за работните односи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 
106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 
47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 
20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по ба-
рањето на Организацијата на работодавачи на Македо-
нија, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ  
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО  

НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Организација-

та на работодавачи на Македонија (скратен назив 
ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“  бр.13, 
Скопје, на ниво на гранка, односно оддел „Производ-
ство на прехрамбени производи и пијалоци“.  

2. Репрезентативноста на здружението на работода-
вачи се утврдува за временски период од три години, 
од денот на донесувањето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија“). 
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О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 

Организацијата на работодавачи на Македонија 

(скратен назив ОРМ), со седиште на ул. "Димитрие Чу-

повски " бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под 

бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезен-

тативност (во понатамошниот текст: Комисија), подне-

се барање за утврдување на репрезентативност на здру-

жение на работодавачи на ниво на гранка, односно од-

дел „Производство на прехрамбени производи и пија-

лоци“. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-

ње на условите за репрезентативност, на ниво на 

гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од За-

конот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 

година, при разгледување на барањето и приложената 

документација, утврди дека подносителот ги исполну-

ва условите за утврдување на репрезентативност сог-

ласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог бр. 

08-2552/7 за утврдување на репрезентативност на здру-

жение на работодавачи на ниво на гранка, односно од-

дел. 

Вкупниот број на вработени кај работодавачите 

членки на здружението на работодавачи, Организација-

та на работодавачи на Македонија, во одделите „Про-

изводство на прехрамбени производи и пијалоци“ из-

несува 3170 вработени, односно 14.88%  на ниво на 

гранка, односно оддел.  

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-

зитивот на ова решение. 

 

Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен 

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

приемот на ова решение. 

 

Бр. 08-2552/23 Министер 

16 јуни 2017 година за труд и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 

1504. 
Mинистерството за труд и социјална политика врз 

основа на член 213-г од Законот за работните односи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 
106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 
47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 
20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по ба-
рањето на Организацијата на работодавачи на Македо-
нија, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ  
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО  

НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ 

 

1. Се утврдува репрезентативност на Организација-

та на работодавачи на Македонија (скратен назив 

ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“  бр.13, 

Скопје, на ниво на гранка, односно оддел „Производ-

ство на текстил и Производство на облека“. 

2. Репрезентативноста на здружението на работода-

вачи се утврдува за временски период од три години, 

од денот на донесувањето на ова решение. 

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

Република Македонија“). 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 

Организацијата на работодавачи на Македонија 

(скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чу-

повски“ бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под 

бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезен-

тативност (во понатамошниот текст: Комисија), подне-

се барање за утврдување на репрезентативност на здру-

жение на работодавачи на ниво на гранка, односно од-

дел „Производство на текстил и Производство на об-

лека“.  

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-

ње на условите за репрезентативност, на ниво на 

гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од За-

конот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 

година, при разгледување на барањето и приложената 

документација, утврди дека подносителот ги исполну-

ва условите за утврдување на репрезентативност сог-

ласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог бр. 

08-2552/8 за утврдување на репрезентативност на здру-

жение на работодавачи на ниво на гранка, односно од-

дел. 

Вкупниот број на вработени кај работодавачите 

членки на здружението на работодавачи, Организација-

та на работодавачи на Македонија, во одделите „Про-

изводство на текстил и Производство на облека“ изне-

сува 17 577 вработени, односно 47,2% на ниво на 

гранка, односно оддел.  

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-

зитивот на ова решение. 

 

Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен 

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

приемот на ова решение. 

 

Бр. 08-2552/24 Министер 

16 јуни 2017 година за труд и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 

1505. 

Mинистерството за труд и социјална политика врз 

основа на член 213-г од Законот за работните односи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 

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

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

20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по ба-

рањето на Организацијата на работодавачи на Македо-

нија, го донесе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ  
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО 

НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Организација-

та на работодавачи на Македонија (скратен назив 
ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“  бр.13, 
Скопје, на ниво на гранка, односно оддел „Производ-
ство на кожа и слични производи од кожа“. 

2. Репрезентативноста на здружението на работода-
вачи се утврдува за временски период од три години, 
од денот на донесувањето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија“). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Организацијата на работодавачи на Македонија 

(скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чу-
повски“ бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под 
бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезен-
тативност (во понатамошниот текст: Комисија), подне-
се барање за утврдување на репрезентативност на здру-
жение на работодавачи на ниво на гранка, односно од-
дел „Производство на кожа и слични производи од 
кожа“. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, на ниво на 
гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од За-
конот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 
година, при разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог за ут-
врдување на репрезентативност на здружение на рабо-
тодавачи на ниво на гранка, односно оддел. 

Вкупниот број на вработени кај работодавачите 
членки на здружението на работодавачи, Организација-
та на работодавачи на Македонија, во одделот „Произ-
водство на кожа и слични производи од кожа“  изнесу-
ва 1281 вработени, односно 15,76%  на ниво на гранка, 
односно оддел.  

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

 
Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 
приемот на ова решение. 

 
Бр. 08-2552/25 Министер 

16 јуни 2017 година за труд и социјална политика, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 
1506. 

Mинистерството за труд и социјална политика врз 
основа на член 213-г од Законот за работните односи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 
106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 
47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 
20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по ба-
рањето на Организацијата на работодавачи на Македо-
нија, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ  

НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО 

НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ 

 

1. Се утврдува репрезентативност на Организација-

та на работодавачи на Македонија (скратен назив 

ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“  бр.13, 

Скопје, на ниво на гранка, односно оддел „Производ-

ство на хартија и производи од хартија, печатење и 

репродукција на снимени медиуми“.  

2. Репрезентативноста на здружението на работода-

вачи се утврдува за временски период од три години, 

од денот на донесувањето на ова решение. 

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

Република Македонија“). 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 

Организацијата на работодавачи на Македонија 

(скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чу-

повски“ бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под 

бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезен-

тативност (во понатамошниот текст: Комисија), подне-

се барање за утврдување на репрезентативност на здру-

жение на работодавачи на ниво на гранка, односно од-

дели „Производство на хартија и производи од хартија, 

печатење и репродукција на снимени медиуми“.  

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-

ње на условите за репрезентативност, на ниво на 

гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од За-

конот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 

година, при разгледување на барањето и приложената 

документација, утврди дека подносителот ги исполну-

ва условите за утврдување на репрезентативност сог-

ласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог бр. 

08-2552/10 за утврдување на репрезентативност на 

здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно 

оддел. 

Вкупниот број на вработени кај работодавачите 

членки на здружението на работодавачи, Организација-

та на работодавачи на Македонија, во одделите „Про-

изводство на хартија и производи од хартија, печатење 

и репродукција на снимени медиуми“ изнесува 344 

вработени, односно 10,9%  на ниво на гранка, односно 

оддел.  

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-

зитивот на ова решение.  

 

Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен 

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

приемот на ова решение. 

 

Бр. 08-2552/26 Министер 

16 јуни 2017 година за труд и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 
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1507. 
Mинистерството за труд и социјална политика врз 

основа на член 213-г од Законот за работните односи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 
106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 
47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 
20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по ба-
рањето на Организацијата на работодавачи на Македо-
нија, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ  
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО 

НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Организација-

та на работодавачи на Македонија (скратен назив 
ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“  бр.13, 
Скопје, на ниво на гранка, односно оддел „Производ-
ство на хемикали и хемиски производи“, „Производ-
ство на основни фармацевтски производи и фармацевт-
ски препарати“ и „Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси“. 

2. Репрезентативноста на здружението на работода-
вачи се утврдува за временски период од три години, 
од денот на донесувањето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија“). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Организацијата на работодавачи на Македонија 

(скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чу-
повски“ бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под 
бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезен-
тативност (во понатамошниот текст: Комисија), подне-
се барање за утврдување на репрезентативност на здру-
жение на работодавачи на ниво на гранка, односно од-
дели „Производство на хемикали и хемиски произ-
води“, „Производство на основни фармацевтски произ-
води и фармацевтски препарати“ и „Производство на 
производи од гума и производи од пластични маси“. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, на ниво на 
гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од За-
конот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 
година, при разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог бр. 
08-2552/11 за утврдување на репрезентативност на 
здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно 
оддел. 

Вкупниот број на вработени кај работодавачите 
членки на здружението на работодавачи, Организација-
та на работодавачи на Македонија, во одделите „Про-
изводство на хемикали и хемиски производи“, „Произ-
водство на основни фармацевтски производи и фар-
мацевтски препарати“ и „Производство на производи 
од гума и производи од пластични маси“ изнесува 1542 
вработени, односно 32,49%  на ниво на гранка, односно 
оддел.  

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение.  

Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен 

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

приемот на ова решение. 

 

Бр. 08-2552/27 Министер 

16 јуни 2017 година за труд и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 

1508. 

Mинистерството за труд и социјална политика врз 

основа на член 213-г од Законот за работните односи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 

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

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

20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по ба-

рањето на Организацијата на работодавачи на Македо-

нија, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ  

НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО 

НА ГРАНКА 

 

1. Се утврдува репрезентативност на Организација-

та на работодавачи на Македонија (скратен назив 

ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“  бр.13, 

Скопје, на ниво на гранка „Други услужни дејности“ 

(заштитни друштва кои вработуваат инвалидизирани 

лица). 

2. Репрезентативноста на здружението на работода-

вачи се утврдува за временски период од три години, 

од денот на донесувањето на ова решение. 

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

Република Македонија“). 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 

Организацијата на работодавачи на Македонија 

(скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чу-

повски“ бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под 

бр.08-5511/3 до Комисијата за утврдување на репрезен-

тативност (во понатамошниот текст: Комисија), подне-

се барање за утврдување на репрезентативност на здру-

жение на работодавачи на ниво на гранка „Други ус-

лужни дејности“ (заштитни друштва кои вработуваат 

инвалидизирани лица). 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-

ње на условите за репрезентативност, на ниво на 

гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од За-

конот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 

година, при разгледување на барањето и приложената 

документација, утврди дека подносителот ги исполну-

ва условите за утврдување на репрезентативност сог-

ласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог бр. 

08-2552/12 за утврдување на репрезентативност на 

здружение на работодавачи на ниво на гранка. 
Вкупниот број на вработени кај работодавачите 

членки на здружението на работодавачи, Организација-
та на работодавачи на Македонија, во гранката  „Други 
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услужни дејности“ (заштитни друштва кои вработуваат 
инвалидизирани лица) изнесува 7564 вработени, однос-
но 50,31%  на ниво на гранка.  

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

 
Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 
приемот на ова решение. 

 
Бр. 08-2552/28 Министер 

16 јуни 2017 година за труд и социјална политика, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 
1509. 

Mинистерството за труд и социјална политика врз 
основа на член 213-г од Законот за работните односи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 
106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 
47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 
20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по ба-
рањето на Организацијата на работодавачи на Македо-
нија, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ  
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО 

НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Организација-

та на работодавачи на Македонија (скратен назив 
ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“  бр.13, 
Скопје, на ниво на гранка, односно оддел „Производ-
ство на фабрикувани метални производи, освен маши-
ни и опрема“. 

2. Репрезентативноста на здружението на работода-
вачи се утврдува за временски период од три години, 
од денот на донесувањето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија“). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Организацијата на работодавачи на Македонија 

(скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чу-
повски“ бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под 
бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезен-
тативност (во понатамошниот текст: Комисија), подне-
се барање за утврдување на репрезентативност на здру-
жение на работодавачи на ниво на гранка, односно од-
дел „Производство на тутунски производи“.    

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, на ниво на 
гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од За-
конот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 
година, при разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог бр. 
08-2552/13 за утврдување на репрезентативност на 
здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно 
оддел. 

Вкупниот број на вработени кај работодавачите 
членки на здружението на работодавачи, Организација-
та на работодавачи на Македонија, во одделот „Произ-
водство на фабрикувани метални производи, освен ма-
шини и опрема“ изнесува 2730 вработени, односно 
27,55%  на ниво на гранка, односно оддел.  

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

 
Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 
приемот на ова решение. 

 
Бр. 08-2552/29 Министер 

16 јуни 2017 година за труд и социјална политика, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 

1510. 
Министерството за труд и социјална политика врз 

основа на член 213-г став (2) од Законот за работните 
односи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 
124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 
113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувај-
ќи по барањето на Организацијата на работодавачи на 
Македонија, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО 

НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ ЗАРАДИ УЧЕСТВО  
ВО КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ 

 
1. Се утврдува  репрезентативност на Организација-

та на работодавачи на Македонија (скратен назив 
ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“  бр.13, 
Скопје, заради учество во колективно договарање на 
ниво на гранка, односно оддел „Трговија на големо, ос-
вен трговија со моторни возила и мотоцикли“ и „Трго-
вија на мало, освен трговија со моторни возила и мото-
цикли“. 

2. Репрезентативноста на здружението на работода-
вачи се утврдува и важи до исполнувањето на условите 
за репрезентативност од член 213 став 3 од Законот за 
работните односи, но не подолго од три години, од де-

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

Република Македонија“). 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

Организацијата на работодавачи на Македонија 

(скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чу-

повски“ бр. 13, Скопје, на ден 25.04.2017 година, до 

Комисијата за утврдување на репрезентативност (во 

понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање под 

бр.08-2552/1 за утврдување на репрезентативност на 

ниво на гранка, односно оддел „Трговија на големо, ос-

вен трговија со моторни возила и мотоцикли“ и „Трго-

вија на мало, освен трговија со моторни возила и мото-

цикли“. 
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 Кон барањето приложени се и докази за исполну-
вање на условите за репрезентативност, заради учество 
во колективно договарање на ниво на гранка, односно 
оддел, согласно член 210 став 2 од Законот за работни-
те односи. 

При разгледување на барањето и приложената до-
кументација, Комисијата  ја утврди следната фактичка 
состојба: Бројот на вработените на ниво на гранката, 
односно одделите „Трговија на големо, освен трговија 
со моторни возила и мотоцикли“ и „Трговија на мало, 
освен трговија со моторни возила и мотоцикли“ соглас-
но податоците од Државниот завод за статистика, Ста-
тистички преглед бр.2.1.16.04 од 09.03.2016 "Т-07: Вра-
ботени според економскиот статус, секторите и одде-
лите на дејност изнесува 73 868 вработени. 

Согласно приложените податоци бројот на вработе-
ни кај работодавачите членки на Организацијата на ра-
ботодавачи на Македонија, во гранката, односно одде-
лите „Трговија на големо, освен трговија со моторни 
возила и мотоцикли“ и „Трговија на мало, освен трго-
вија со моторни возила и мотоцикли“ изнесува 5032 
вработени, односно 6,8%  на ниво на гранка, односно 
оддели. 

Со оглед на тоа што Организацијата на работодава-
чи на Македонија не ги исполнува условите за репре-
зентативност на здружение на работодавачи на ниво на 
гранка, односно оддел согласно член 213 став 3, со ова 
решение се утврдува репрезентативноста на здружени-
ето на работодавачи, согласно член 210 став 2, која ва-
жи до исполнувањето на условите за репрезентатив-
ност од член 213 став 3 од Законот за работните од-
носи, но не подолго од три години од денот на  донесу-
вањето на ова решение. 

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност зара-
ди учество во колективно договарање на ниво на 
гранка, односно оддел согласно член 210 став (2) од За-
конот и даде Предлог бр. 08-2552/14 за утврдување на 
репрезентативност на здружение на работодавачи зара-
ди учество во колективно договарање на ниво на 
гранка, односно оддел. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

               
Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 
приемот на ова решение. 

 
Бр. 08-2552/30 Министер 

16 јуни 2017 година за труд и социјална политика, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 
1511. 

Mинистерството за труд и социјална политика врз 
основа на член 213-г од Законот за работните односи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 
106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 
47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 
20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по ба-
рањето на Организацијата на работодавачи на Македо-
нија, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ  
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО  

НА ГРАНКА 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Организација-

та на работодавачи на Македонија (скратен назив 
ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“  бр.13, 
Скопје, на ниво на гранка „Градежништво“. 

2. Репрезентативноста на здружението на работода-
вачи се утврдува за временски период од три години, 
од денот на донесувањето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија“). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Организацијата на работодавачи на Македонија 

(скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чу-
повски“ бр.13, Скопје, на ден 25.04.2017 година под 
бр.08-2552/1 до Комисијата за утврдување на репрезен-
тативност (во понатамошниот текст: Комисија), подне-
се барање за утврдување на репрезентативност на здру-
жение на работодавачи на ниво на гранка „Градежниш-
тво“. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, на ниво на 
гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од За-
конот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 
година, при разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог бр. 
08-2552/15 за утврдување на репрезентативност на 
здружение на работодавачи на ниво на гранка. 

Вкупниот број на вработени кај работодавачите 
членки на здружението на работодавачи, Организација-
та на работодавачи на Македонија, во гранката „Гра-
дежништво“ изнесува 4693 вработени, односно 11,69%  
на ниво на гранка.  

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

 

Упатство за правно средство: Против ова решение 
може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 
приемот на ова решение. 

 
Бр. 08-2552/31 Министер 

16 јуни 2017 година за труд и социјална политика, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 

1512. 
Mинистерството за труд и социјална политика врз 

основа на член 213-г од Законот за работните односи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 

106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 
47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 
20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по ба-
рањето на Организацијата на работодавачи на Македо-
нија, го донесе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 

НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО 

НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ 

 

1. Се утврдува  репрезентативност на Организација-

та на работодавачи на Македонија (скратен назив 

ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“  бр.13, 

Скопје на ниво на гранка, односно оддел „Растително и 

животинско производство, лов и услужни дејности 

поврзани со нив“. 

2. Репрезентативноста на здружението на работода-

вачи се утврдува за временски период од три години, 

од денот на донесувањето на ова решение. 

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

Република Македонија“). 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 

Организацијата на работодавачи на Македонија 

(скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чу-

повски“ бр. 13, Скопје, на ден 25.04.2017 година, до 

Комисијата за утврдување на репрезентативност (во 

понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање под 

бр.08-2552/1 за утврдување на репрезентативност на 

ниво на гранка, односно оддел „Растително и животин-

ско производство, лов и услужни дејности поврзани со 

нив“. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-

ње на условите за репрезентативност, на ниво на 

гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од За-

конот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 

година, при разгледување на барањето и приложената 

документација, утврди дека подносителот ги исполну-

ва условите за утврдување на репрезентативност сог-

ласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог за ут-

врдување на репрезентативност на здружение на рабо-

тодавачи на ниво на гранка, односно оддел. 

Вкупниот број на вработени кај работодавачите 

членки на здружението на работодавачи, Организација-

та на работодавачи на Македонија, во одделот „Расти-

телно и животинско производство, лов и услужни деј-

ности поврзани со нив“ изнесува 1043 вработени од-

носно 13,26%  на ниво на гранка, односно оддел.  

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-

зитивот на ова решение. 

 

Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен 

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

приемот на ова решение. 

 

Бр. 08-2552/32 Министер 

16 јуни 2017 година за труд и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

1513. 
Министерството за труд и социјална политика врз 

основа на член 213-г став (2) од Законот за работните 
односи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 
124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 
113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувај-
ќи по барањето на Организацијата на работодавачи на 
Македонија, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО 
НА ГРАНКА ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО  КОЛЕКТИВНО 

ДОГОВАРАЊЕ 
 
1. Се утврдува  репрезентативност на Организација-

та на работодавачи на Македонија (скратен назив 
ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“  бр.13, 
Скопје, заради учество во колективно договарање на 
ниво на гранка „Објекти за сместување и сервисни деј-
ности со храна“. 

2. Репрезентативноста на здружението на работода-
вачи се утврдува и важи до исполнувањето на условите 
за репрезентативност од член 213 став 3 од Законот за 
работните односи, но не подолго од три години, од де-
нот на донесувањето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија“). 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Организацијата на работодавачи на Македонија 

(скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чу-
повски“ бр. 13, Скопје, на ден 25.04.2017 година, до 
Комисијата за утврдување на репрезентативност (во 
понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање под 
бр.08-2552/1 за утврдување на репрезентативност на 
ниво на гранка, односно оддел „Објекти за сместување 
и сервисни дејности со храна“ заради учество во колек-
тивно договарање. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, заради учество 
во колективно договарање на ниво на гранка, односно 
оддел, согласно член 210 став 2 од Законот за работни-
те односи. 

При разгледување на барањето и приложената до-
кументација, Комисијата  ја утврди следната фактичка 
состојба: Бројот на вработените на ниво на гранката 
„Објекти за сместување и сервисни дејности со храна“ 
согласно податоците од Државниот завод за статис-
тика, Статистички преглед бр.2.1.16.04 од 09.03.2016 
"Т-07: Вработени според економскиот статус, сектори-
те и одделите на дејност изнесува 24 056 вработени. 

Согласно приложените податоци бројот на вработе-
ни кај работодавачите членки на Организацијата на ра-
ботодавачи на Македонија, во гранката „Објекти за 
сместување и сервисни дејности со храна“ изнесува 
2248 вработени, односно 9,34%  на ниво на гранка. 

Со оглед на тоа што Организацијата на работодава-
чи на Македонија не ги исполнува условите за репре-
зентативност на здружение на работодавачи на ниво на 
гранка, односно оддел согласно член 213 став 3, со ова 
решение се утврдува репрезентативноста на здружени-
ето на работодавачи, согласно член 210 став 2, која ва-
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жи до исполнувањето на условите за репрезентатив-
ност од член 213 став 3 од Законот за работните од-
носи, но не подолго од три години од денот на  донесу-
вањето на ова решение. 

Комисијата на седница одржана на ден 15.05.2017 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност зара-
ди учество во колективно договарање на ниво на 
гранка, односно оддел согласно член 210 став (2) од За-
конот и даде Предлог бр. 08-2552/17 за утврдување на 
репрезентативност на здружение на работодавачи, за-
ради учество во колективно договарање на ниво на 
гранка. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

           
Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 
приемот на ова решение. 

 
Бр. 08-2552/33 Министер 

16 јуни 2017 година за труд и социјална политика, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

1514. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ПЛАНОВИ 
 
На ден 29.06.2017 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Идризово, која е во надлежност 
на одржување на  Центар за катастар на недвижности  
Скопје. 

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

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

 
Бр. 0916-16322/1  

29 јуни 2017 година в.д. Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
1515. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности   (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ  ОД ДИГИТАЛНИТЕ  КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 23.06.2017 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Трубарево, која е во надлеж-
ност на одржување на Центар за катастар на недвиж-
ности  Скопје. 

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

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

 
Бр. 0918-15972/1  

23 јуни 2017 година в.д. Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1516. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став (1) алинеја 3 од 
Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) на 
седницата одржана на ден 12.07.2017 година, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИН И УСЛОВИ ЗА РЕГУЛИ-
РАЊЕ НА ТАРИФИ ЗА ПРЕНОС, УПРАВУВАЊЕ 
СО СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈА 

НА ПРИРОДЕН ГАС 
 

Член 1 
Во Правилникот за начин и услови за регулирање 

на тарифи за пренос, управување со системот за пренос 
и дистрибуција на природен гас („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 201/16), во член 3, по став 
2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„На носителите на лиценци за комбинирано произ-
водство на електрична и топлинска енергија, за потро-
шените количини во третиот квартал од 2017 година, 
операторот на системот за пренос на природен гас мо-
же да ги намали тарифите за вршење на дејностите 
пренос на природен гас и управување со системот за 
пренос на природен гас до 50% од определените со со-
одветната Одлука за 2017 година.“ 

 
Член 2 

Во член 27, точката на крајот на реченицата се бри-
ше и се додаваат зборовите “и Правилникот за начин и 
услови за регулирање на цени за пренос, дистрибуција 
и снабдување со природен гас („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 151/11, 160/11 и 120/16).“ 

 
Член 3 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Бр. 01-1207/1  

12 јули 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
1517. 

Врз основа на член 44, став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 
27/16) Државниот завод за статистика го утврдува и об-
јавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА 

МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  
МЕСЕЦ ЈУНИ 2017 ГОДИНА 

 
Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари - јуни 2017 година, во однос 
на просечните цени на мало во 2016 година изнесува 
2.0%. 

 
                                                      в.д. Директор, 

Апостол Симовски, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

1518. 
Врз основа на член 44, став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 
27/16) Државниот завод за статистика го утврдува и об-
јавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ТРОШОЦИТЕ 
НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Индексот на трошоците на животот во Република 

Македонија во првото полугодие од 2017 година (пе-
риод: јануари - јуни 2017 година), во однос на второто 
полугодие од 2016 година (период: јули - декември 
2016 година), изнесува 0,9%. 

 
                                                      в.д. Директор, 

Апостол Симовски, с.р. 
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