
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 
1592. Одлука за распишување јавен ог-

лас за избор на здруженија од об-
ласта на човековите права, поли-
циското право и правосудството .......  3 

1593. Одлука за објавување јавен кон-
курс за именување на членови на 
Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги .....  3 

1594. Одлука за објавување на јавен кон-
курс за именување на членови на 
Програмскиот совет на Македон-
ската радио-телевизија .......................  5 

1595. Одлука за објавување јавен оглас 
за именување член на Државната 
комисија за жалби по јавни набавки ..  6 

1596. Одлука за објавување јавен оглас 
за именување член на Комисијата 
на Агенцијата за електронски кому-
никации ................................................  7 

1597. Одлука за објавување јавен оглас 
за избор на членови на Државниот 
совет за превенција на детско прес-
тапништво ............................................  8 

1598. Одлука за објавување јавен оглас 
за избор на член на Комисијата за 
спречување и заштита од дискри-
минација ...............................................  9 

  Стр. 
1599. Одлука за распишување јавен ог-

лас за назначување  на претседател 
и членови на Советот за граѓански 
надзор ...................................................  10 

1600. Одлука за продажба на деловен 
простор во сопственост на АД 
„Пошта на Северна Македонија“ - 
Скопје ..................................................  10 

1601. Одлука за давање согласност за 
склучување на договор за закуп на 
земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба ........................................  11 

1602. Одлука за продажба на недвижна 
ствар во Битола ...................................  11 

1603. Одлука за давање согласност за 
склучување на договор за закуп на 
земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба ........................................  11 

1604. Одлука за престанок и за давање 
на трајно користење на движни 
ствари на Казнено-поправната уста-
нова Казнено-поправен дом Идри-
зово .......................................................  12 

1605. Одлука за престанок и за давање 
на трајно користење на движни 
ствари на Казнено-поправната уста-
нова Затвор Струмица ........................  13 

Број 102 7 мај 2021, петок година LXXVII 



 Стр. 2 - Бр. 102                                                                                             7 мај 2021 
 

  Стр. 
1606. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движна 

ствар на Казнено-поправната уста-

нова Затвор Гевгелија .........................  13 
1607. Одлука за распределба на средства 

обезбедени во потпрограма 30-Ур-

банизам и градежништво, ставка 

488-Капитални дотации до ЕЛС во 

буџетот на Министерството за 

транспорт и врски за 2021 година ......  14 
1608. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движни 

ствари на Казнено-поправната уста-

нова Затвор Охрид ..............................  14 
1609. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движни 

ствари на Казнено-поправната уста-

нова Затвор Битола .............................  14 
1610. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движни 

ствари на Воспитно-поправната ус-

танова Воспитно-поправен дом Те-

тово .......................................................  15 
1611. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движни 

ствари на Казнено-поправната уста-

нова Затвор Куманово ........................  15 
1612. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движна 

ствар на Казнено-поправната уста-

нова Затвор Тетово ..............................  16 
1613. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движна 

ствар на Казнено-поправната уста-

нова Казнено-поправен дом од от-

ворен вид Струга .................................  16 
1614. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движна 

ствар на Казнено-поправната уста-

нова Затвор Струмица ........................  16 
1615. Одлука за изменување на Одлуката 

за престанок и за давање на трајно 

користење на движни ствари на 

Здружението Библиотека АЛ-БИ 

с.Бабино, Општина Демир Хисар  .....  17 
1616. Одлука за пренесување на недвиж-

на ствар во сопственост на Град 

Скопје ...................................................  17 
1617. Одлука за престанување на важе-

њето на Одлуката за престанок и за 

давање на трајно користење на 

движни ствари на Службата за оп-

шти и заеднички работи на Владата 

на Република Северна Македонија ....  18 
1618. Одлука за пренесување во сопстве-

ост на недвижни ствари на Општи-

на Куманово .........................................  18 

  Стр. 
1619. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

урбанистички план за село Црни-

лиште за изградба на објекти со на-

мена а-домување, б-комерцијални и 

деловни намени, в-јавни институ-

ции, г-производство, дистрибуција 

и сервиси, д-зеленило и рекреација 

и е-инфраструктура КО Црни-

лиште, Општина Долнени ..................  18 
1620. Одлука за давање во закуп на нед-

вижна ствар со непосредна спогод-

ба на Културната установа Маке-

донски центар за фотографија - 

Скопје ..................................................  29 
1621. Одлука за отуѓување на градежно 

земјиште сопственост на Република 

Северна Македонија ...........................  29 
1622. Решение за избор на Национален 

координатор за имунизација на  Ре-

публика Северна Македонија ............  29 
1623. Програма за изменување на Прог-

рамата за водостопанство за 2021 

година ..................................................  30 
1624. Правилник за поблиските крите-

риуми за формирање и работа на 

советувалиштето за деца и родите-

ли во Јавна детска градинка/Јавен 

центар за ран детски развој ................  31 
1625. Решение од Комисија за хартии од 

вредност на Република Северна 

Македонија ..........................................  32 
1626. Решение за обновување на дозвола 

за работење на инвестиционен со-

ветник ..................................................  32 
1627. Решение за давање одобрение за из-

давање на долгорочни хартии од 

вредност по пат на приватна понуда ....  33 
1628. Решение на Уставниот суд на Ре-

публика Северна Македонија 

У.бр.247/2020..................................... 34 
1629. Издвоено мислење од Уставниот 

суд на Република Северна Македо-

нија.................................................. 38 
1630. Kолективен договор за високо об-

разование и наука ...............................  41 
 Огласен дел ........................................  1-100 



7 мај 2021  Бр. 102 - Стр. 3 

 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

1592. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Северна Македонија и членот 11-д од Законот 
за Народниот правобранител („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 60/2003, 114/2009, 181/16, 
189/16 и 35/18), Собранието на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 5 мај  2021 година,  
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА 
ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА ЧОВЕКОВИТЕ 
ПРАВА, ПОЛИЦИСКОТО ПРАВО И ПРАВОСУДСТВОТО 

 
I. Собранието на Република Северна Македонија 

распишува јавен оглас за избор на три здруженија од 
областа на човековите права, полициското право и пра-
восудството. 

II. Избраните здруженија номинираат по еден прет-
ставник за надворешен член во Народниот правобрани-
тел - механизам за граѓанска контрола, со мандат од 
една година. 

 III. Надворешните членови треба да ги исполнува-
ат следниве услови: 

- да е државјанин на Република Северна Македо-
нија, 

- со правосилна судска пресуда да не им е изречена 
казна или прекршочна санкција забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, 

- да имаат стекнато најмалку 240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII степен на образование и 

- да имаат пет години работно искуство кај невла-
дини организации (здруженија) во областа на човеко-
вите права, полициското право и правосудството. 

 IV. Пријавата за учество на овој оглас и потребни-
те документи за докажување дека здружението е од об-
ласта на човековите права, полициското право и право-
судството и дека има лицa кои ги исполнуваат услови-
те од точката  III.  на оваа одлука, во оригинал или за-
верена копија на нотар, заинтересираните здруженија 
треба да ги поднесат до Собранието на Република Се-
верна Македонија во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на оваа одлука во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

V. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ и во дневните весни-
ци „Нова Македонија“, „Вечер“ и „Koha“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

 МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08 – 2226/1 Претседател на Собранието 
5 мај 2021  година на Република Северна  

Скопје Македонија, 
 м-р Талат Џафери, с.р. 

 
Në bazë të nenit 65 paragrafi 2 të Kushtetutës së 

Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nenit 11-d të 
Ligjit të Avokatit të Popullit (“Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut” numër 60/2003, 114/2009, 
181/16, 189/16 dhe 35/18), Kuvendi i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 5 maj 
2021, mori  

V E N D I M 
PËR SHPALLJEN E KONKURSIT PUBLIK PËR 
ZGJEDHJEN E SHOQATAVE NGA FUSHA E TË 
DREJTAVE TË NJERIUT, TË TË DREJTËS POLICORE  

DHE TË GJYQËSORIT 
  
I. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall 

konkurs publik për zgjedhjen e tre shoqatave nga fusha e të 
drejtave të njeriut, të drejtës policore dhe të gjyqësorit. 

II. Shoqatat e zgjedhura emërojnë nga një përfaqësues 
për anëtar të jashtëm në Avokatin e Popullit  – mekanizmi 
për kontrollin civil, me mandat prej një viti. 

III. Anëtarët e jashtëm duhet t’i plotësojnë kushtet në 
vijim: 

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,  
- me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor, të mos i jetë 

shqiptuar dënim ose sanksion ndalesë për kryerjen e 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës,  

- të ketë fituar së paku 240 kredi sipas SETK-së ose të 
ketë përfunduar shkallën VII të arsimit  

- të ketë pesë vjet përvojë pune në organizatat 
joqeveritare (shoqata) në fushën e të drejtave të njeriut, të 
drejtës policore ose gjyqësorit. 

IV. Fletëparaqitja për pjesëmarrje në këtë konkurs dhe 
dokumentet e nevojshme për dëshmimin se shoqata është 
nga fusha e të drejtave të njeriut, të drejtës policore dhe 
gjyqësorit dhe persona të cilët i përmbushin kushtet sipas 
pikës III. të këtij vendimi, në origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter, shoqatat e interesuara duhet t'i paraqesin 
në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat 
prej 30 ditëve nga botimi i këtij vendimi në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.  

V. Ky vendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në gazetat ditore 
“Nova Makedonija”, “Veçer” dhe “Koha”. 

 
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË 

VERIUT 
 

Nr. 08 – 2226/1 Kryetari i Kuvendit të 
5 maj 2021 viti Republikës së Maqedonisë së Veriut 

Shkup m-r Talat Xhaferi, d.v. 
__________ 

1593. 
Врз основа на членот 14 ставови (1), (2) и (3) а во 

врска со членот 16 од Законот за аудио и аудиовизуел-
ни медиумски услуги („Службен весник на Република 
Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 
142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19 и „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ број 42/20 и 
77/21), Собранието на Република Северна Македонија, 
на седницата одржана на 5 мај 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИМЕНУВА-
ЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ  

УСЛУГИ 
 
1. Собранието на Република Северна Македонија 

објавува јавен конкурс за именување на членови на Со-
ветот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги (во натамошниот текст: Совет на Агенција). 

2. Членови на Советот на Агенцијата може да бидат 
лица државјани на Република Северна Македонија со 
високо образование, работно искуство од најмалку 
осум години во струката и кои во јавноста се истакнале 
во областа на комуникологијата, новинарството, ин-
форматиката, културата, економијата или правото. 
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Кандидатите доставуваат изјава заверена на нотар 
дека ги исполнуваат условите од ставот 1 на оваа 
точка, односно од членот 16 став (1) од Законот за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги и документи 
како докази со кои ќе го докажат нивното  исполну-
вање. 

3. Кандидатите за членови на Советот на Агенција-
та кои се пријавиле на јавниот конкурс се должни да 
достават кандидатура во која детално ќе го наведат 
своето работно искуство и достигнувања во областа за 
која се стручни и писма за поддршка од: 

- две граѓански организации кои се активни подол-
го од пет години и кои постигнале резултати во сфера-
та на медиумите и човековите права  или 

- најмалку едно новинарско здружение  или 
- релевантно здружение, асоцијација или комора од 

областа на информатичко-комуникациски технологии 
и услуги  или 

- две високо-образовни установи кои имаат студис-
ки програми од областа на комуникологијата, новинар-
ството, културата, економијата или правото. 

Кандидатите треба да достават акти за основање и 
регистарција на организациите, здруженијата и устано-
вите кои дале поддршка за нив и документи дека ги ис-
полнуваат барањата од ставот 1 на оваа точка. 

4. При кандидирањето треба да се имаат предвид 
ставовите (2) и (3) на членот 16 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги кои се однесуваат на 
тоа кој не може да биде член на Советот на Агенцијата, 
односно условите за спречување на конфликт на инте-
реси. Кандидатите со кандитатурата доставуваaт изјава 
заверена на нотар во која наведуваат дека ги исполну-
ваат сите услови за спречување на конфликт на интере-
си од ставовите (2) и (3) на членот 16 од Законот. 

5. Во пријавата со која ја доставува својата канди-
датура кандидатот задолжително ги наведува следниве 
информации: 

-  број на неговиот мобилен телефон; меил адреса и  
адреса на живеење;  

- контакт лице од организациите, здруженијата 
и/или од установите кои му дале писма за поддршка, 
мобилен телефон на  контакт лицето и негова меил ад-
реса, како и  адреса на седиштето на организациите, 
здруженијата и установите и  

- сите документи кои ги доставува заедно со прија-
вата: кандидатура; писма за поддршка; кратка биогра-
фија (најмногу до пет страни); изјави заверени на но-
тар; други документи што ги доставува како докази за 
исполнување на условите (диплома или уверение за 
завршено високо образование, потврда за работно ис-
куство од институција каде работи и/или преглед од 
Фондот за ПИОСМ и/или преглед од Агенција за вра-
ботувње на Република Северна Македонија и слично); 
документите за организациите, здруженијата и устано-
вите кои дале поддршка за него и другите документи 
што ги доставува кандидатот како докази за исполну-
вање на условите. 

6. При разгледувањето на кандидатурите ќе се зе-
мат предвид оригиналните документи или копиите за-
верени на нотар. 

7. Кандидатите за именување на членови на Сове-
тот на Агенцијата се пријавуваат во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“.  

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна  Ма-
кедонија“, а ќе се објави и во дневните весници „Нова 
Македонија“, „Вечер“ и „Koha“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08 – 2227/1 Претседател на Собранието 
5 мај 2021 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 
 м-р Талат Џафери, с.р. 

 
Në bazë të nenit 14 paragrafët (1), (2) dhe (3) dhe në 

lidhje me nenin 16 të Ligjit të Shërbimeve të Medieve 
Audio dhe Audiovizuale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 
142/16, 132/17, 168/18, 248/18 dhe 27/19 dhe "Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 
42/20 dhe 77/21) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, në seancën e mbajtur më 5 maj 2021, mori 

 
V E N D I M 

PËR SHPALLJEN E KONKURSIT PUBLIK PËR 
EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË 

AGJENCISË SË SHËRBIMEVE TË MEDIEVE 
AUDIO DHE AUDIOVIZUALE 

 
1. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut 

shpall konkurs publik për emërimin e anëtarëve të Këshillit 
të Agjencisë së Shërbimeve të Medieve Audio dhe 
Audiovizuale (në tekstin e mëtejmë: Këshilli i Agjencisë). 

2. Anëtarët e Këshillit të Agjencisë mund të jenë 
persona shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut me 
arsim të lartë, me përvojë pune të paktën tetë vite në 
profesion dhe të cilët janë dalluar në publik në fushën e 
komunikologjisë, gazetarisë, informatikës, kulturës, 
ekonomisë ose drejtësisë. 

Kandidatët dorëzojnë deklaratë të vërtetuar nga noteri 
se i përmbushin kushtet sipas paragrafit (1) të kësaj pikë, 
përkatësisht sipas nenit 16 paragrafi (1) të Ligjit të 
Shërbimeve të Medieve Audio dhe Audiovizuale dhe 
dokumentet si prova me të cilat do ta dëshmojnë 
përmbushjen e tyre. 

 
3. Kandidatët për anëtarë të Këshillit të Agjencisë, që 

kanë aplikuar në konkursin publik kanë për detyrë të 
dorëzojnë kandidaturë, në të cilën do ta shprehin në 
mënyrë të hollësishme përvojën e tyre të punës dhe arritjet 
në fushën për të cilën janë profesionalë dhe letra të 
përkrahjes: 

- dy organizata civile që janë aktive për më shumë se 
pesë vite dhe që kanë arritur rezultate në fushën e medieve 
dhe të drejtave të njeriut, ose 

- të paktën një shoqatë e gazetarëve ose 
- shoqatë relevante, asociacion ose dhomë nga fusha e 

teknologjive informatike dhe të komunikimit ose 
- dy institucione të arsimit të lartë që kanë programe 

studimore në fushën e komunikologjisë, të gazetarisë, të 
kulturës, të ekonomisë ose të drejtësisë. 

Kandidatët duhet të dorëzojnë akte për themelimin dhe 
regjistrimin e organizatave, të shoqatave dhe institucioneve 
që kanë dhënë mbështetje për ta dhe dokumente që i 
përmbushin kërkesat sipas paragrafit (1) të kësaj pike. 

4. Gjatë kandidimit duhet të merren parasysh paragrafët 
(2) dhe (3) të nenit 16 të Ligjit të Shërbimeve të Medieve 
Audio dhe Audiovizuale, të cilat kanë të bëjnë me atë se 
kush nuk mund të jetë anëtar i Këshillit të Agjencisë, 
përkatësisht kushtet për parandalimin e konfliktit të 
interesave. Kandidatët me kandidaturën dorëzojnë 



7 мај 2021  Бр. 102 - Стр. 5 

 
 

deklaratë të vërtetuar nga noteri, në të cilën theksojnë se i 
plotësojnë të gjitha kushtet për parandalimin e konfliktit të 
interesave sipas paragrafëve (2) dhe (3) të nenit 16 të ligjit. 

5. Në fletëparaqitjen me të cilin e dorëzon kandidaturën 
e tij, kandidati detyrimisht i shënon informacionet në vijim: 

- numrin e tij të celularit; e-mail adresën dhe adresën e 
banimit; 

- personin për kontakt nga organizatat, shoqatat dhe / 
ose institucionet që i kanë dhënë letër të përkrahjes, 
celularin e personit të kontaktit dhe e-mail adresën e tij, si 
dhe adresën e selisë së organizatave, shoqatave dhe 
institucioneve; dhe 

- të gjitha dokumentet që i dorëzon së bashku me 
fletëparaqitjen: kandidaturën; letrën e përkrahjes; 
biografinë e shkurtër (deri në pesë faqe); deklaratat e 
vërtetuara nga noteri; dokumentet e tjera që i dorëzon si 
dëshmi për plotësimin e kushteve (diplomë ose vërtetim 
për arsim të lartë të mbaruar, vërtetim për përvojën e punës 
nga institucioni ku punon dhe / ose pasqyrë nga FSPIMV-
ja dhe / ose pasqyrë nga Agjencia e Punësimit e RMV-së 
etj.); dokumentet për organizatat, shoqatat dhe institucionet 
që kanë dhënë përkrahje për të dhe dokumentet e tjera që i 
dorëzon kandidati si dëshmi për plotësimin e kushteve. 

6. Gjatë shqyrtimit të kandidaturave do të merren 
parasysh dokumentet origjinale ose kopjet e vërtetuara nga 
noteri. 

7. Kandidatët për emërimin anëtarë të Këshillit të 
Agjencisë paraqiten në afat prej 30 ditë nga botimi i këtij 
vendimi në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut".         

8. Ky vendim hyn në fuqi ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut", ndërkaq 
do të botohet edhe në gazetat ditore "Nova Makedonija", 
"Veçer" dhe "Koha". 

 
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË 

VERIUT 
 
Nr. 08 – 2227/1 Kryetari i Kuvendit të 
5 maj 2021 viti Republikës së Maqedonisë së Veriut 

Shkup m-r Talat Xhaferi, d.v. 
__________ 

1594. 
Врз основа на членот 117 ставови (1), (2) и (3) а во 

врска со членот 119 од Законот за аудио и аудиовизу-
елни медиумски услуги („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 
132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ број  
42/20 и 77/21), Собранието на Република Северна Ма-
кедонија, на седницата одржана на 5 мај  2021 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ПРОГРАМСКИОТ СО-
ВЕТ НА МАКЕДОНСКАТА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА  

 
1. Собранието на Република Северна Македонија 

објавува јавен конкурс за именување на членови на 
Програмскиот совет на Македонската радио-телевизија 
(во натамошниот текст: Програмскиот совет на МРТ). 

2. Кандидатите за членови на Програмскиот совет 
на МРТ треба да бидат државјани на Република Север-
на Македонија со високо образование, да имаат работ-
но искуство од најмалку 8 (осум) години во струката, 
кои во јавноста се истакнале во областа на комунико-
логијата, новинарството, информатиката, културата, 
економијата или правото, од значење за Програмскиот 
совет. 

Кандидатите доставуваат изјава заверена на нотар 
дека ги исполнуваат условите од ставот 1 на оваа 
точка, односно од членот 117 став (2) од Законот за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги и документи 
како докази со кои ќе го докажат нивното  исполну-
вање.  

3. Кандидатите за членови на Програмскиот совет 
на МРТ кои учествуваат на јавниот конкурс се должни 
да достават кандидатура во која детално го наведуваат 
своето работно искуство и писма на поддршка од:    

- најмалку две граѓански организации кои се актив-
ни подолго од пет години во областа на унапредување-
то на човековите права, медиумите и демократијата и 
кои постигнале релевантни резултати во областа во ко-
ја дејствуваат или  

- најмалку едно новинарско здружение или  
- најмалку две здруженија од областа на културата 

(здруженија на ликовни уметници, писатели, филмски 
работници и слично) или  

- релевантно здружение, асоцијација или комора од 
областа на информатичко-комуникациски технологии 
и услуги или 

-  најмалку две високо-образовни установи кои има-
ат студиски програми од областа на комуникологијата, 
новинарството, уметноста, економијата или правото. 

Кандидатите треба да достават акти за основање и 
регистарција на организациите, здруженијата и устано-
вите кои дале поддршка за нив и документи дека ги ис-
полнуваат барањата од ставот 1 на оваа точка. 

4. При кандидирањето треба да се има предвид чле-
нот 119 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги кој се однесуваат на тоа кој не може да биде 
член на Програмскиот совет на МРТ, односно на нес-
поивост на функции. Кандидатите со кандитатурата 
доставуваaт изјава заверена на нотар во која наведува-
ат дека ги исполнуваат сите услови за спречување на 
конфликт на интереси од членот 119 од Законот за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

5. Во пријавата со која ја доставува својата канди-
датура, кандидатот задолжително ги наведуваат сле-
дниве информации: 

-  број на неговиот мобилен телефон; меил адреса и 
адреса на живеење;  

- контакт лице од организациите, здруженијата 
и/или од установите кои му/и дале писма за поддршка, 
мобилен телефон на контакт лицето и негова меил ад-
реса, како и  адреса на седиштето на организациите, 
здруженијата и установите и  

- сите други документи кои ги доставува заедно со 
пријавата: кандидатура; писма за поддршка; кратка би-
ографија (најмногу до пет страни); изјава/изјави заве-
рени на нотар; други документи што ги доставува како 
докази за исполнување на условите (диплома или уве-
рение за завршено високо образование, потврда за ра-
ботно искуство од институција каде работи и/или прег-
лед од Фондот за ПИОСМ и/или преглед од Агенција 
за вработувње на Република Северна Македонија и 
слично); документите за организациите, здруженијата 
и установите кои дале поддршка за него и другите до-
кументи што ги доставува кандидатот како докази за 
исполнување на условите. 

6. При разгледувањето на кандидатурите ќе се зе-
мат предвид оригиналните документи или копиите за-
верени на нотар. 

7. Кандидатите за именување на членови на Прог-
рамскиот совет на МРТ се пријавуваат во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на оваа одлука во „Служ-
бен весник на Република Северна  Македонија“.  
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8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“, а ќе се објави и во дневните весници „Нова 
Македонија“, „Вечер“ и „Koha“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08 – 2228/1 Претседател на Собранието 
5 мај 2021 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 
 м-р Талат Џафери, с.р. 

 
Në bazë të nenit 117, paragrafët (1), (2) dhe (3) dhe në 

lidhje me nenin 119 të Ligjit të Shërbimeve të Medieve 
Audio dhe Audiovizuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër  184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 
142/16, 132/17,168/18, 248/18 dhe 27/19 “Gazeta Zyrtare 
e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 42/20 dhe 
77/21), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
seancën e mbajtur më 5 maj 2021, mori 

 
V E N D I M 

PËR SHPALLJEN E KONKURSIT PUBLIK PËR 
EMËRIM TË ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË 
PROGRAMIT TË RADIO-TELEVIZIONIT TË 

MAQEDONISË 
  
1. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut 

shpall konkurs për emërim të anëtarëve të Këshillit të 
Programit të Radio-Televizionit të Maqedonisë (në tekstin 
e mëtutjeshëm:  Këshilli Programor i RTM-së). 

  
2. Kandidatët për anëtarë të Këshillit të Programit të 

RTM-së, duhet të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut me arsim të lartë, të kenë përvojë pune prej së 
paku tetë vjet në profesion, të cilët në publik janë dalluar 
në sferën e komunikologjisë, të gazetarisë, të informatikës, 
të kulturës, të ekonomisë ose të drejtësisë, me rëndësi për 
Këshillin e Programit.  

Kandidatët dorëzojnë deklaratë të vërtetuar nga noteri, 
se i plotësojnë kushtet sipas paragrafit (1) të kësaj pike, 
përkatësisht sipas nenit 117 paragrafi (2) të Ligjit të 
Shërbimeve të Medieve Audio dhe Audiovizuale dhe 
dokumente si dëshmi me të cilat do ta dëshmojnë 
plotësimin e tyre. 

3. Kandidatët për anëtarë të Këshillit të Programit të 
RTM-së, të cilët marrin pjesë në konkursin publik 
detyrohen të dorëzojnë kandidaturë, ku në mënyrë të 
detajuar e shënojnë përvojën e tyre të punës dhe letra të 
përkrahjes nga:  

- të paktën dy organizata civile që janë aktive më 
shumë se pesë vite në fushën e avancimit të të drejtave të 
njeriut, medieve dhe demokracisë dhe të cilat kanë arritur 
rezultate përkatëse në fushën në të cilën veprojnë, ose 

- të paktën një shoqatë gazetareske ose 
- të paktën dy shoqata nga fusha e kulturës (shoqata të 

artistëve, shkrimtarëve, punëtorëve të filmit dhe të 
ngjashme) ose 

- shoqatë relevante, asociacion ose dhomë përkatëse 
nga fusha e teknologjive informatike dhe komunikuese dhe 
shërbimeve ose 

- të paktën dy institucione të arsimit të lartë që kanë 
programe studimore nga fusha e komunikologjisë, 
gazetarisë, artit, ekonomisë ose drejtësisë. 

Kandidatët duhet të dorëzojnë akte për themelimin dhe 
regjistrimin e organizatave, shoqatave dhe institucioneve 
që kanë dhënë mbështetje për ta dhe dokumente që i 
plotësojnë kërkesat nga paragrafi (1) i kësaj pike. 

4. Gjatë kandidimit duhet të merret parasysh neni 119 i 
Ligjit të Shërbimeve të Medieve Audio dhe Audiovizuale, i 
cili ka të bëjë me atë se kush nuk mund të jetë anëtar i 

Këshillit të Programit të RTM-së, përkatësisht 
papërputhshmërinë e funksioneve. Kandidatët me 
kandidaturën dorëzojnë  deklaratë të vërtetuar nga noteri, 
në të cilën theksojnë se i plotësojnë të gjitha kushtet për 
parandalimin e konfliktit të interesave sipas nenit 119 të 
Ligjit të Shërbime të Medieve Audio dhe Audiovizuale. 

5. Në fletëparaqitjen me të cilën kandidati e dorëzon 
kandidaturën e tij, detyrimisht i shënon informacionet në 
vijim: 

- numrin e telefonit të tij celular; e-mail adresën dhe 
adresën e banimit;  

- personin për kontakt nga organizatat, shoqatat dhe / 
ose institucionet që i kanë dhënë letrat e përkrahjes, 
telefonin celular të personit për kontakt dhe adresën e tij të 
postës elektronike, si dhe adresën e selisë së organizatave, 
shoqatave dhe institucioneve dhe 

- të gjitha dokumentet e tjera të cilat i dorëzon së 
bashku me fletëparaqitjen:  kandidaturën; letrat e 
përkrahjes; biografi të shkurtër (deri në pesë faqe); 
deklaratë / deklaratat të noterizuara; dokumente të tjera të 
paraqitura si dëshmi të përmbushjes së kushteve (diplomë 
ose vërtetim për arsim të lartë të përfunduar, vërtetim për 
përvojën e punës nga institucioni ku ai punon dhe / ose 
pasqyrë nga Fondi i SPIMV-së dhe / ose pasqyrë nga 
Agjencia e Punësimit të RMV-së etj.); dokumentet për 
organizatat, shoqatat dhe institucionet që kanë dhënë 
mbështetje për të, si dhe dokumente të tjera të paraqitura 
nga kandidati si dëshmi e plotësimit të kushteve. 

6. Gjatë shqyrtimit të kandidaturave, do të merren 
parasysh dokumentet origjinale ose kopjet e vërtetuara nga 
noteri. 

7. Kandidatët për emërim të anëtarëve të Këshillit të 
Programit të RTM-së, paraqiten në afat prej 30 ditësh nga 
botimi i këtij vendimi në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut”.  

8. Ky vendim hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, ndërkaq 
do të botohet edhe në gazetat ditore “Nova Makedonija”, 
“Veçer” dhe “Koha”.  

 
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË 

VERIUT 
 

Nr. 08 – 2228/1 Kryetari i Kuvendit të 
5 maj 2021 viti Republikës së Maqedonisë së Veriut 

Shkup m-r Talat Xhaferi, d.v. 
__________ 

1595. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Северна Македонија, и членот 132 ставови (3) 
и (5) од Законот за јавните набавки („Службен весник 
на Република Македонија“ број 24/19), Собранието на 
Република Северна Македонија на седницата одржана 
на 5 мај 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ  ЧЛЕН НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА  

ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ 
 
I. Собранието на Република Северна Македонија 

објавува јавен оглас за именување на член на Државна-
та комисија за жалби по јавни набавки. 

II. За член на Државната комисија може да биде 
именувано лице кое ги исполнува следниве услови: 

1. да е државјанин на Република Северна Македо-
нија; 

2. во моментот на именувањето со правосилна суд-
ска пресуда не му е изречена казна или прекршочна 
санкција забрана за вршење на професија, дејност или 
должност; 
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3. да има стекнати најмалку 240 кредити според 
ЕКТС, односно завршен VII/1 степен образование во 
областа во која го има работното искуство од најмалку 
седум години од потточка 4; 

4. да има работно искуство од најмалку седум годи-
ни од кои најмалку пет години од областа на јавните 
набавки и 

5. да поседува еден од следниве меѓународно приз-
нати сертификати за познавање на англиски јазик не 
постар од пет години: 

- ТОЕФЕЛ (TOEFL) со најмалку 74 бода, 
- ИЕЛТС (IELTS) со најмалку 6 бода, 
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) со нај-

малку Б2 ниво, 
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен, 
- БУЛАТС (BULATS) со најмалку 60 бода или 
- АПТИС (APTIS) – најмалку ниво Б2 (B2). 
III. Пријавата за учество на овој оглас, личната би-

ографија и документите со кои се докажува исполнува-
њето на условите од точката II. на оваа одлука, во ори-
гинал или заверена копија на нотар, се поднесуваат до 
Собранието на Република Северна Македонија во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во 
„Службен весник на Република Северна Македонија“. 

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ и во дневните весни-
ци „Нова Македонија“, „Вечер“ и „Koha“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08 – 2229/1 Претседател на Собранието 
5 мај 2021 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 
 м-р Талат Џафери, с.р. 

 
Në bazë të nenit 68 paragrafit 2 të Kushtetutës së 

Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe nenit 132 
paragrafët (3) dhe (5) të Ligjit të Prokurimeve Publike 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 
24/2019), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
në seancën e mbajtur më 5 maj 2021, mori  

 
V E N D I M 

PËR SHPALLJEN E KONKURSIT PUBLIK PËR 
EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KOMISIONIT 
SHTETËROR PËR ANKESA NDAJ PROKURIMEVE  

PUBLIKE 
 
I.Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall 

konkurs publik për emërimin e një anëtari të Komisionit 
Shtetëror për Ankesa ndaj Prokurimeve Publike.  

II.Anëtar i Komisionit Shtetëror mund të emërohet 
person i cili i plotëson këto kushte:  

1.shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut;   
2.në momentin e emërimit, me aktgjykim të 

plotfuqishëm gjyqësor, nuk i është shqiptuar dënim ose 
sanksion kundërvajtës për ndalimin e kryerjes së 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës;  

3.të ketë fituar së paku 240 kredi sipas SETK-së, 
përkatësisht shkallë të përfunduar VII/1, arsim në fushën 
në të cilën ka përvojë pune të paktën shtatë vjet nga 
nënpika 4;  

4.ka përvojë pune prej së paku shtatë vjet, prej të cilave 
së paku pesë vjet në fushën e prokurimeve publike  

5.Ka një nga certifikatat e pranuara ndërkombëtare 
vijuese për njohjen e gjuhës angleze, jo më të vjetra se pesë 
vjet:  

-TOEFEL (TOEFL) së paku me 74 pikë,  
-IELTS (IELTS) së paku me 6 pikë,  
-ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) së paku 

nivelin B2,  
-FCE (FCE) (Cambridge English: First) – i kaluar,  
-BULATS (BULATS) së paku me 60 pikë ose  
-APTIS (APTIS) – së paku nivelin B2 (B2).  
III. Fletëparaqitja për pjesëmarrje në këtë konkurs, 

jetëshkrimi personal dhe dokumentet me të cilat dëshmohet 
plotësimi i kushteve nga pika II. e këtij vendimi, në 
origjinal ose kopje të verifikuar në noter, parashtrohen në 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat 
prej 15 ditëve nga botimi i këtij vendimi në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

IV. Ky vendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut”, dhe në gazetat 
“Nova Makedonija”, “Veçer” dhe “Koha”. 

 
Nr. 08 – 2229/1 Kryetari i Kuvendit të 
5 maj 2021 viti Republikës së Maqedonisë së Veriut 

Shkup m-r Talat Xhaferi, d.v. 
__________ 

1596. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Северна Македонија, членот 15 став (2) и чле-
нот 16 од Законот за електронските комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ број 98/19 и 
153/19), Собранието на Република Северна Македо-
нија, на седницата одржана на 5 мај   2021 година,  до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВА-
ЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА НА АГЕНЦИЈАТА  

ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 
 
I. Собранието на Република Северна Македонија 

објавува јавен оглас за именување на еден член на Ко-
мисијата на Агенцијата за електронски комуникации 
(во натамошниот текст: Комисија). 

II. За член на Комисијата може да биде именувано 
лице, кое: 

- е државјанин на Република Северна Македонија, 
- во моментот на именувањето со правосилна суд-

ска пресуда не му е изречена казна или прекршочна 
санкција забрана за вршење на професија, дејност или 
должност, 

- активно го користи македонскиот јазик, 
- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС 

или завршен VII/1 степен образование од областа на 
информатиката, телекомуникациите, правото или еко-
номијата, 

- има најмалку пет години соодветно работно ис-
куство и посебни знаења од областа на електронските 
комуникации и 

- поседува сертификат за познавање на компјутер-
ски програми за канцелариско работење. 

Кандидатите треба да го имаат предвид членот 17 
од Законот за електронските комуникации што се одне-
сува на неспојливост на функцијата член на Комисија. 

III.Пријавата за учество на овој оглас, личната биог-
рафија и документите со кои се докажува исполнува-
њето на условите од точката II. на оваа одлука, во ори-
гинал или заверена копија на нотар, се поднесуваат до 
Собранието на Република Северна Македонија  во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во 
„Службен весник на Република Северна Македонија“. 
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IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ и во дневните весни-
ци „Нова Македонија“, „Вечер“ и „Koha“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08 – 2230/1 Претседател на Собранието 
5 мaj 2021 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 
 м-р Талат Џафери, с.р. 

__ 
Në bazë të nenit 68 paragrafi (2) të Kushtetutës së 

Republikës së Maqedonisë së Veriut, nenit 15 paragrafi (2) 
dhe nenit 16 të Ligjit të Komunikimeve Elektronike 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
39/14, 188/14 , 44/15, 193/15, 11/18 dhe 21/18 dhe 
"Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" 
numër 98/19 dhe 153/19), Kuvendi i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 5 mај  
2021, mori 

 
V E N D I M 

PËR SHPALLJEN E KONKURSIT PUBLIK PËR 
EMËRIMIN E ANËTARIT TË KOMISIONIT TË 
AGJENCISË SË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 

 
I.Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall 

konkurs publik për të emëruar një anëtar të Komisionit të 
Agjencisë së Komunikimeve Elektronike (në tekstin e 
mëtejmë: Komisioni). 

II.Si anëtar i Komisionit mund të zgjidhet personi i cili: 
-është shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,  
- në momentin e emërimit me aktgjykim të 

plotfuqishëm gjyqësor, nuk i është shqiptuar  dënim ose 
sanksion kundërvajtës ndalesë për ushtrim të profesionit, të 
veprimtarisë ose të detyrës, 

-në mënyrë aktive e përdor gjuhën maqedonase,  
-ka fituar së paku 240 kredi sipas SETK-së ose ka 

përfunduar shkallën VI1/1 të arsimit nga sfera e 
informatikës, e telekomunikimeve, e drejtësisë ose e 
ekonomisë,  

-ka së paku pesë vjet përvojë përkatëse të punës dhe 
njohuri të posaçme nga sfera e komunikimeve elektronike 
dhe  

-ka certifikatë për njohje të programeve kompjuterike 
për punë të zyrës.  

Kandidatët duhet ta kenë parasysh nenin 17 të Ligjit të 
Komunikimeve Elektronike, që i referohet 
papërputhshmërisë së funksionit anëtar i Komisionit. 

III. Fletëparaqitjen për pjesëmarrje në këtë konkurs, 
jetëshkrimin personaë dhe dokumentet me të cilat 
dëshmohet përmbushja e kushteve nga pika II. e këtij 
vendimi, në origjinal ose kopje të vërtetuar nga noteri, 
dorëzohen në Kuvendin e Republikës Maqedonisë së 
Veriut në afat prej 15 ditëve nga botimi i këtij vendimi në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut". 

IV. Ky vendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në gazetat 
“Nova Makedonija”, “Veçer” dhe “Koha”. 

 
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË 

VERIUT 
 
Nr. 08 – 2230/1 Kryetari i Kuvendit të 
5 maj 2021 viti Republikës së Maqedonisë së Veriut 

Shkup m-r Talat Xhaferi, d.v. 

1597. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Северна Македонија и членот 154 став 3 али-
неја 2 од Законот за правда за децата („Службен весник 
на Република Македонија“ број 148/13 и „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ број 152/19 и 
275/19), Собранието на Република Северна Македо-
нија, на седницата одржана на 5 мај 2021 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕ-
НОВИ НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА  

НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО 
 
1. Собранието на Република Северна Македонија 

огласува дека ќе врши избор на два члена на Државни-
от совет за превенција на детско престапништво. 

2.  За членови на Државниот совет за превенција на 
детско престапништво може да се изберат државјани 
на Република Северна Македонија, истакнати научни и 
стручни работници кои работат на заштитата на инте-
ресите на децата.   

Заинтересираните кандидати до Собранието на Ре-
публика Северна Македонија во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија" да ги достават: 
Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија 
и документите, во оригинал или заверена копија на но-
тар, со кои се потврдува дека се истакнати научни и 
стручни работници кои работат на заштитата на инте-
ресите на децата. 

3.  Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ и во дневните весни-
ци „Нова Македонија“, „Вечер“ и „Koha“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08 – 2231/1 Претседател на Собранието 
5 мај 2021 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 
 м-р Талат Џафери, с.р. 

 
Në bazë të nenit 68 paragrafi 2 të Kushtetutës së 

Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nenit 154 
paragrafi 2  të Ligjit të Drejtësisë për Fëmijët (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 148/13  dhe 
“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” 
numër 152/19 dhe 275/19), Kuvendi i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 5 maj 
2021, mori  

 
V E N D I M 

PËR SHPALLJEN E KONKURSIT PUBLIK PËR 
ZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT 

SHTETËROR TË PARANDALIMIT TË 
KUNDËRVAJTJES SË FËMIJËVE 

 
1. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut 

shpall se do të bëjë zgjedhjen e dy anëtarëve të  Këshillit 
Shtetëror të Parandalimit të Kundërvajtjes së Fëmijëve.  

2. Si anëtarë të Këshillit Shtetëror të Parandalimit të 
Kundërvajtjes së Fëmijëve mund të zgjidhen shtetas të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, profesionistë të 
shquar shkencorë dhe punonjës profesionistë të cilët 
punojnë në mbrojtjen e interesave të fëmijëve.              
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Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë në Kuvendin 
e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në afat prej 15 
ditësh nga shpallja e këtij vendimi në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut”: Fletëparaqitjen për 
pjesëmarrje në këtë konkurs, jetëshkrimin personaë dhe 
dokumentet, në origjinal ose kopje të verifikuar në noter, 
me të cilat vërtetohet se janë profesionistë të shquar 
shkencorë dhe punonjës profesionistë të cilët punojnë në 
mbrojtjen e interesave të fëmijëve. 

3. Ky vendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në gazetat 
“Nova Makedonija”, “Veçer” dhe “Koha”. 

 
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË 

VERIUT 
 

Nr. 08 – 2231/1 Kryetari i Kuvendit të 
5 maj 2021 viti Republikës së Maqedonisë së Veriut 

Shkup m-r Talat Xhaferi, d.v. 
__________ 

1598. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Северна Македонија и членовите 16, 17 и 18 
ставови (1) и (2) од Законот за спречување и заштита 
од дискриминација („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ број 258/20), Собранието на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата одржана на 
5 мај 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И 

ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА 
 
I. Собранието на Република Северна Македонија 

објавува јавен оглас за избор на член на Комисијата за 
спречување и заштита од дискриминација (во натамош-
ниот текст: Комисија), со мандат од пет години. 

II. За член на Комисијата може да биде избрано ли-
це кое ги исполнува следниве услови: 

1) да е државјанин на Република Северна Македо-
нија; 

2) да има стекнато 240 кредити според ЕКТС или 
VII/1 степен на образование и има минимум седум го-
дини работно искуство од областа на човековите права 
од кои пет години во областа на еднаквост и недискри-
минација; 

3) во моментот на изборот со правосилна судска 
пресуда да не му е изречена казна затвор од над шест 
месеци или забрана за вршење на професија, дејност 
или должност и 

4) да не е носител на функција во политичка пар-
тија.  

III. Пријавата за учество на овој оглас, личната би-
ографија и потребните документи за докажување на ис-
полнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, 
во оригинал или заверена копија на нотар, се поднесу-
ваат до Собранието на Република Северна Македонија. 
За исполнување на условот од точката II. потточка 4) 
на оваа одлука кандидатот треба да достави и лична из-
јава заверена на нотар дека не е носител на функција во 
политичка партија. 

IV. Огласот трае 30 дена од денот на неговото обја-
вување во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“. 

V. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, во дневните весници 
„Нова Македонија“, „Вечер“ и „Koha“, на веб-страни-

цата на Собранието на Република Северна Македонија 
и на веб-страницата на Комисијата, на сите јазици на 
заедниците во Република Северна Македонија.  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08 – 2232/1 Претседател на Собранието 
5 мај 2021 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 
 м-р Талат Џафери, с.р. 

 
Në bazë të nenit 68 paragrafi (2) të Kushtetutës së 

Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe neneve 16, 17 dhe 
18 paragrafët (1) dhe (2) të Ligjit të Parandalimit dhe të 
Mbrojtjes nga Diskriminimi (“Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut” numër 258/20), Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur 
më 5 maj 2021, mori 

 
V E N D I M 

PËR SHPALLJEN E KONKURSIT PUBLIK PËR 
ZGJEDHJE TË ANËTARIT TË KOMISIONIT TË 

PARANDALIMIT DHE TË MBROJTJES NGA 
DISKRIMINIMI 

  
I.Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall 

konkurs publik për zgjedhje të anëtarit të Komisionit të 
Parandalimit dhe të Mbrojtjes nga Diskriminimi (në tekstin 
e mëtejmë: Komisioni), me mandat prej pesë vjetësh.  

II.Si anëtar i Komisionit mund të zgjidhet personi i cili 
i plotëson këto kushte: 

1)të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut; 
2)të ketë fituar 240 kredi sipas SETK-së ose shkallën 

VII/1 të arsimit dhe ka minimum shtatë vite përvojë pune 
nga sfera e të drejtave të njeriut prej të cilave pesë vite në 
sferën e barazisë dhe mosdiskriminimit; 

3)në momentin e zgjedhjes, me aktgjykim të 
plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim me 
burg prej mbi gjashtë muaj ose ndalesë për kryerjen e 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës dhe   

4)të mos jetë bartës i funksionit në parti politike. 
III.Fletëparaqitja për pjesëmarrje në këtë konkurs, 

jetëshkrimi personal dhe dokumentet për të dëshmuar 
plotësimin e kushteve nga pika II. e këtij vendimi, në 
origjinal ose kopje të vërtetuar nga noteri, parashtrohen në 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Për 
plotësimin e kushteve nga pika II., nënpika 4) të këtij 
vendimi, kandidati duhet të dorëzojë edhe deklaratë 
personale të vërtetuar nga noteri se nuk është bartës i 
funksionit në parti politike. 

IV.Konkursi zgjat 30 ditë nga botimi në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

V. Ky vendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut”, në gazetat ditore 
“Nova Makedonia”, “Veçer” dhe “Koha”, në ueb faqen e 
Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në 
ueb faqen e Komisionit, në të gjitha gjuhët e bashkësive në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut. 

 
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË 

VERIUT 
 

Nr. 08 – 2232/1 Kryetari i Kuvendit të 
5 мај 2021 viti Republikës së Maqedonisë së Veriut 

Shkup m-r Talat Xhaferi, d.v. 
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1599. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Северна Македонија, и членот 48 ставови 2 и 
3 од Законот за следење на комуникациите („Службен 
весник на Република Македонија“ број 71/18 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ број 
108/19), Собранието на Република Северна Македо-
нија, на седницата одржана на  5 мај   2021 година,  до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ  НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА  

СОВЕТОТ ЗА ГРАЃАНСКИ НАДЗОР 
 
I. Собранието на Република Северна Македонија 

распишува јавен оглас за назначување на претседател и 
два члена на Советот за граѓански надзор (во натамош-
ниот текст: Совет) претставници од невладините орга-
низации (здруженија) од областа на заштитата на ос-
новните човекови права и слободи, безбедноста и од-
браната. 

 II. Претседател и член на Советот може да биде ли-
це кое ги исполнува следниве услови: 

- да е државјанин на Република Северна Македо-
нија, 

- во моментот на распишување на јавниот оглас со 
правосилна судска пресуда не му е изречена казна или 
прекршочна санкција забрана за вршење на професија, 
дејност или должност, 

- да има стекнато најмалку 240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII степен на образование, 

- да има работно искуство од најмалку седум годи-
ни во областа на правото, телекомуникациите и инфор-
матичките технологии или пет години работно искус-
тво кај невладините организации од областа на зашти-
тата на човековите права, безбедноста и одбраната. 

III. Пријавата за учество на овој оглас, личната би-
ографија и документите со кои се докажува исполнува-
њето на условите од точката II. на оваа одлука, во ори-
гинал или заверена копија на нотар, се поднесуваат до 
Собранието на Република Северна Македонија во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во 
„Службен весник на Република Северна Македонија“. 

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ и во дневните весни-
ци „Нова Македонија“, „Вечер“ и „Koha“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08 – 2233/1 Претседател на Собранието 
5 мај 2021 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 
 м-р Талат Џафери, с.р. 

 
Në bazë të nenit 68 paragrafi 2 të Kushtetutës së 

Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe nenit 48 
paragrafët 2 dhe 3 të Ligjit të Ndjekjes së Komunikimeve 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
71/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
veriut” numër 108/19), Kuvendi i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 5  maj 
2021, mori 

 
V E N D I M 

PËR SHPALLJEN E KONKURSIT PUBLIK PËR 
EMËRIMIN E KRYETARIT DHE TË ANËTARËVE 

TË KËSHILLIT TË MBIKËQYRJES CIVILE 
 
I. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall 

konkurs publik për 

 emërimin e kryetarit dhe të dy anëtarëve të Këshillit të 
Mbikëqyrjes Civile (në 

 tekstin në vijim: Këshilli) përfaqësues të organizatave 
joqeveritare (shoqata) 

 në fushën e mbrojtjes së të drejtave dhe të lirive 
themelore të njeriut, të sigurisë dhe 

 të mbrojtjes. 
II. Kryetar dhe anëtar i Këshillit mund të jetë personi 

që plotëson kushtet e mëposhtme: 
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
- në momentin e shpalljes së konkursit publik, me 

vendim të plotfuqishëm gjyqësor, të mos i jetë shqiptuar 
dënim ose sanksion kundërvajtës për ndalimin e kryerjes së 
profesionit, të veprimtarisë ose të detyrës, 

- të ketë fituar të paktën 240 kredi sipas SEKT-së ose të 
ketë përfunduar shkallën VII / të arsimit, 

- të ketë të paktën shtatë vjet përvojë pune në fushën e 
së drejtës, të telekomunikimeve dhe të teknologjisë 
informatike ose pesë vjet përvojë pune në organizata 
joqeveritare në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, 
të sigurisë dhe të mbrojtjes. 

III. Fletëparaqitja për pjesëmarrje në këtë konkurs, 
jetëshkrimi personaë dhe dokumentet që vërtetojnë 
përmbushjen e kushteve sipas pikës II. të këtij vendimi, në 
origjinal ose kopje të verifikuara në noter, të dorëzohen në 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut brenda 15 
ditëve nga botimi i këtij vendimi në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

IV. Ky Vendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në gazetat 
“Nova Makedonija”, “Veçer” dhe “Koha”. 

 
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË 

VERIUT 
 
Nr. 08 – 2233/1 Kryetari i Kuvendit të 
5 maj 2021 viti Republikës së Maqedonisë së Veriut 

Shkup m-r Talat Xhaferi, d.v. 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

1600. 
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продаж-

ба и давање под закуп на деловните згради и деловните 
простории на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 13/13, 69/13, 27/14, 
42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16, 106/16, 
21/18 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО 
СОПСТВЕНОСТ НА АД „ПОШТА НА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на деловен простор во соп-

ственост на Акционерското друштво за поштенски со-
обраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна 
сопственост – Скопје, запишан во Имотен лист бр. 
44136, КО Центар 1, КП бр. 10706/0, кој се наоѓа на ул. 
„Иван Милутиновиќ“ бр. 14 Скопје, со следните пода-
тоци, и тоа: 
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- број на зграда/друг објект 1, намена на 
зграда/станбена зграда - стан, влез 001, кат 03, број 
008, со внатрешна површина од 76 м2; 

- број на зграда/друг објект 1, намена на зграда/ло-
ѓии, балкони и тераси, влез 001, кат 03, број 008, со 
внатрешна површина од 4 м2; 

- број на зграда/друг објект 1, намена на зграда/га-
ража, влез 001, кат-ПО, Г7, со внатрешна површина од 
10 м2. 

  
Член 2 

Проценетата пазарна вредност на деловниот прос-
тор од член 1 на оваа одлука изнесува 4.728.981,00 де-
нари, која вредност претставува вкупна почетна цена за 
јавното наддавање. 

 
Член 3 

Се овластува Акционерското друштво за поштен-
ски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во 
државна сопственост – Скопје, да ја води постапката за 
јавно наддавање и да склучи договор за продажба на 
деловниот простор. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 40-1353/1 Прв заменик на претседателот 

4 мај 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 
__________ 

1601. 
Врз основа на член 38 ставoви 3 и 4 од Законот за 

земјоделското земјиште („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 4 мај 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО  

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на  земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со ФАНКИ ФРУИТ ДООЕЛ Куманово,  
со површина од 72680м2  на земјоделско земјиште под 
долгогодишен насад кое се наоѓа на КП бр. 279-дел, 
место викано Зад Село, катастарска култура нива, ка-
тастарска класа 4, запишана во Имотен лист бр. 49 за 
КО Буриловци, во сопственост на Република Северна 
Македонија.  

 
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-
чува со времетраење до 27.9.2035 година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 40-4019/1 Прв заменик на претседателот 

4 мај 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 
__________ 

1602. 
Врз основа на член 23 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО  
БИТОЛА 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на недвижна ствар-деловен 
простор во Битола, сопственост на Република Северна 
Македонија, корисник Министерството за одбрана, ко-
ја се наоѓа  на КП бр. 14618,  ул. „Партизанска“ 
бр.96/98 во Битола, КО Битола 3, запишана во Имотен 
лист бр.91955 и тоа: зграда 1, намена на зграда В4-10, 
влез 4,  кат ПР,  намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДП,  со внатрешна површина од 104м2. 

 
Член 2 

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа 
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, преку електронски систем за јавно наддавање 
со кој управува и оперира Министерството за финан-
сии-Управа за имотно правни работи со проценета 
вредност утврдена согласно Процената од Бирото за 
судски вештачења број СВ V 33/21 од 3.3.2021 година, 
во која е проценета вредноста на недвижната ствар во 
износ од 5.304.362,00 денари. 

Почетната цена за електронското  јавно наддавање 
претставува проценетата вредност на недвижната ствар 
и истата изнесува 5.304.362,00  денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.    

                                                                                      
Член 3 

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

 
Бр. 40-4274/1 Прв заменик на претседателот 

4 мај 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 
__________ 

1603. 
Врз основа на член 38 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 4 мај 2021 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 

НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на  земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Државно средно училиште Регионален 
центар за стручно образование и обука „Киро Бурназ“ 
с.Долно Коњаре бб Куманово, за земјоделско земјиште, 
со вкупна површина од 30ха 89ар 25м2, кое се наоѓа на 
КП бр. 192, место викано Бело Брдо катастарска култу-
ра нива, катастарска класа 3 со површина од 4303м2, 
запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП 
бр. 2137 место викано Говедарски пат, катастарска кул-
тура нива, катастарска класа 4 со површина од 70856м2 
запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП 
бр. 2136, место викано Говедарски пат, катастарска 
култура лозје, катастарска класа 1 со површина од 
7799м2 запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Кума-
ново; КП бр. 2134 место викано Говедарски пат, катас-
тарска култура лозје, катастарска класа 1 со површина 
од 1700м2 запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Ку-
маново; КП бр. 2128 место викано Говедарски пат, ка-
тастарска култура овоштарник, катастарска класа 2 со 
површина од 562м2 запишана во Имотен лист бр. 
18436 КО Куманово; КП бр. 2133 место викано Гове-
дарски пат, катастарска култура нива, катастарска кла-
са 3 со површина од 4403м2 запишана во Имотен лист 
бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 2127 место викано Го-
ведарски пат, катастарска култура овоштарник, катас-
тарска класа 2 со површина од 6687м2 запишана во 
Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 2126 мес-
то викано Говедарски пат, катастарска култура овош-
тарник, катастарска класа 2 со површина од 6983м2 за-
пишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП 
бр. 2125 место викано Говедарски пат, катастарска кул-
тура нива, катастарска класа 1 со површина од 9668м2 
запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП 
бр. 2123 место викано Говедарски пат, катастарска кул-
тура овоштарник, катастарска класа 2 со површина од 
7011м2 запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Кума-
ново; КП бр. 2122 место викано Говедарски пат, катас-
тарска култура нива, катастарска класа 1 со површина 
од 5967м2 запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Ку-
маново; КП бр. 2013 место викано Говедарски пат, ка-
тастарска култура нива, катастарска класа 1 со површи-
на од 2219м2 запишана во Имотен лист бр. 18436 КО 
Куманово; КП бр. 2012 место викано Говедарски пат, 
катастарска култура нива, катастарска класа 1 со пов-
ршина од 7869м2 запишана во Имотен лист бр. 18436 
КО Куманово; КП бр. 2010 место викано Говедарски 
пат, катастарска култура овоштарник, катастарска кла-
са 3 со површина од 219м2 запишана во Имотен лист 
бр. 18436 КО Куманово;  КП бр. 2008 место викано Го-
ведарски пат, катастарска култура нива, катастарска 
класа 1 со површина од 2665м2 запишана во Имотен 
лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 2007 место вика-
но Говедарски пат, катастарска култура нива, катастар-
ска класа 1 со површина од 1451м2 запишана во Имо-
тен лист бр. 18436 КО Куманово;  КП бр. 2005 место 
викано Говедарски пат, катастарска култура овоштар-
ник, катастарска класа 3 со површина од 2107м2 запи-
шана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 

2003 место викано Говедарски пат, катастарска култу-
ра овоштарник, катастарска класа 2 со површина од 
2640м2 запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Кума-
ново; КП бр. 1987 место викано Говедарски пат, катас-
тарска култура нива, катастарска класа 3 со површина 
од 55217м2 запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Ку-
маново; КП бр. 194 место викано Бело Брдо, катастар-
ска култура нива, катастарска класа 3 со површина од 
2105м2 запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Кума-
ново; КП бр. 213 место викано Бело Брдо, катастарска 
култура нива, катастарска класа 4 со површина од 
9129м2 запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Кума-
ново; КП  бр. 211 место викано Бело Брдо, катастарска 
култура нива, катастарска класа 4 со површина од 
2581м2 запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Кума-
ново; КП бр. 233 место викано Конјарски пат, катас-
тарска култура нива, катастарска класа 3 со површина 
од 46716м2 запишана во Имотен лист бр. 164 КО Режа-
новце; КП бр. 2326 место викано Црно Поле, катастар-
ска култура нива, катастарска класа 3 со површина од 
26790м2 запишана во Имотен лист бр. 657 КО Горно 
Коњаре; КП бр. 2617 место викано Црно Поле, катас-
тарска култура нива, катастарска класа 3 со површина 
од 3215м2 запишана во Имотен лист бр. 657 КО Горно 
Коњаре; КП бр. 2660 место викано Црно Поле, катас-
тарска култура нива, катастарска класа 3 со површина 
од 6198м2 запишана во Имотен лист бр. 657 КО Горно 
Коњаре; КП бр. 2661 место викано Црно Поле, катас-
тарска култура нива, катастарска класа 3 со површина 
од 5665м2 запишана во Имотен лист бр. 657 КО Горно 
Коњаре; КП бр. 2662 место викано Црно Поле, катас-
тарска култура нива, катастарска класа 3 со површина 
од 5189м2 запишана во Имотен лист бр. 657 КО Горно 
Коњаре и КП бр. 2663 место викано Црно Поле, катас-
тарска култура нива, катастарска класа 3 со површина 
од 1011м2 запишана во Имотен лист бр. 657 КО Горно 
Коњаре.  

 
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 40-4275/1 Прв заменик на претседателот 

    4 маj 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Артан Груби, с.р. 
__________ 

1604. 
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење  и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 4 мај 2021 година, донесе 
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      О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО -
ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН 

ДОМ ИДРИЗОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Управа за извршување на санкци-
ите му престанува користењето на движните ствари, и 
тоа: 

 
Назив на 

движната ствар 
Производител Модел Количина 

Алкател Таблет Алкател Таблет 3Т 
10” 4Г 

9 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Казнено – поправ-
ната установа Казнено-поправен дом Идризово. 

 
Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-
ите склучува договор со директорот на Казнено – 
поправната установа Казнено-поправен дом Идризово 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 40-4472/1 Прв заменик на претседателот 

     4 маj 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Артан Груби, с.р. 
__________ 

1605. 
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење  и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 4 мај  2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО -
ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР СТРУМИЦА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за правда - Управа за извршување на санкци-
ите му престанува користењето на движните ствари, и 
тоа:  

 

Назив на 

движната 

ствар 

Производител Модел Количина 

Алкател 

Таблет 

Алкател Таблет 3Т 

10´’4Г 

2 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Казнено – поправ-

ната установа Затвор Струмица. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-

ите склучува договор со директорот на Казнено – 

поправната установа Затвор Струмица со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 

од оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 40-4474/1 Прв заменик на претседателот 

4 мај 2021 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 

__________ 

1606. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО -

ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР ГЕВГЕЛИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда-Управа за извршување на санкции-

те му престанува користењето на движната ствар и тоа: 

 

Назив на 

движната 

ствар 

Производител Модел Количина 

Алкател 

Таблет 

Алкател Таблет 3Т 

10´’4Г 

1 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Казнено–поправната 

установа Затвор Гевгелија. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-

ите склучува договор со директорот на Казнено–

поправната установа Затвор Гевгелија со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движната ствар од член 1 

од оваа одлука.  
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Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 40-4462/1 Прв заменик на претседателот 

4 мај 2021 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 

__________ 

1607. 

Врз основа на член 36, став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

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

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 27/14, 139/14, 

196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 

2021 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕДЕНИ 

ВО ПОТПРОГРАМА 30-УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖ-

НИШТВО, СТАВКА 488-КАПИТАЛНИ ДОТАЦИИ 

ДО ЕЛС ВО БУЏЕТОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ ЗА 2021 ГОДИНА 

 

1. Средствата во Буџетот на Република Северна Ма-

кедонија за 2021 година („Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ број 307/20), утврдени во Раз-

дел 130.01 Министерство за транспорт и врски, Пот-

програма 30-Урбанизам и градежништво, ставка 488-

Капитални дотации до ЕЛС, во износ од 6.000.000,00 

денари, се распределуваат на: 

 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ  

- изградба на топловодна мрежа во 

должина од 40 км во Горно Лисиче, 

Општина Аеродром 

2.000.000,00 

ОПШТИНА ЛИПКОВО  

- доизградба на водоснабдителен 

систем во Општина Липково  

4.000.000,00 

  

ВКУПНО: 

6.000.000,00 

 

2. Се задолжува Министерството за транспорт и 

врски средствата од точка 1 на оваа одлука да ги преф-

рли на посебна наменска сметка на Општина Аеродром 

и Општина Липково. 

3. Се задолжуваат Општина Аеродром и Општина 

Липково да достават извештај за наменско користење 

на средствата до Министерството за транспорт и врски 

заклучно со месец ноември 2021 година. 

4. Општина Аеродром и Општина Липково распре-

делените средства треба да ги користат за намената 

предвидена во точка 1 од оваа одлука, во спротивно 

Општина Аеродром и Општина Липково имаат обврска 

да ги вратат и уплатат средствата во Буџетот на Репуб-

лика Северна Македонија. 

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

 
Бр. 40-4468/1 Прв заменик на претседателот 

4 мај 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 
__________ 

1608. 
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење  и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО - 

ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Управа за извршување на санкциите 
му престанува користењето на движните ствари, и тоа: 

 
Назив на 
движната 

ствар 

Производител Модел Количина 

Алкател 
Таблет 

Алкател Таблет 3Т 
10´’4Г 

2 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Казнено – поправ-
ната установа Затвор Охрид. 

 
Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-
ите склучува договор со директорот на Казнено – 
поправната установа Затвор Охрид со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 40-4470/1 Прв заменик на претседателот 

4 мај 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 
__________ 

1609. 
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење  и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), 
Владата на Република Северна Македонија на седни-
цата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе 



7 мај 2021  Бр. 102 - Стр. 15 

 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО -  

ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Управа за извршување на санкци-

ите му престанува користењето на движните ствари, и 

тоа: 

 

Назив на 

движната 

ствар 

Производител Модел Количина 

Алкател 

Таблет 

Алкател Таблет 3Т 

10´’4Г 

2 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Казнено – поправ-

ната установа Затвор Битола. 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-

ите склучува договор со директорот на Казнено – 

поправната установа Затвор Битола со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 40-4478/1 Прв заменик на претседателот 

4 мај 2021 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 

__________ 

1610. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење  и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 4 мај 2021 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ВОСПИТ-

НО - ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ВОСПИТНО-

ПОПРАВЕН ДОМ ТЕТОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за правда - Управа за извршување на санкциите му 

престанува користењето на движните ствари, и тоа: 

Назив на 

движната 

ствар 

Производител Модел Количина 

Алкател 

Таблет 

Алкател Таблет 

3Т 

10´’4Г 

2 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-

ат на трајно користење без надомест на Воспитно– 

поправната установа Воспитно-поправен дом Тетово. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-

ите склучува договор со директорот на Воспитно – 

поправната установа Воспитно-поправен дом Тетово, 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните 

ствари од член 1 од оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 40-4479/1 Прв заменик на претседателот 

      4 маj 2021 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Артан Груби, с.р. 

1611. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење  и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија” бр. 101/19 и 275/19), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО -

ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР КУМАНОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Управа за извршување на санкци-

ите му престанува користењето на движните ствари, и 

тоа: 

 

Назив на 

движната 

ствар 

Производител Модел Количина 

Алкател 

Таблет 

Алкател Таблет 3Т 

10´’4Г 

2 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Казнено–поправ-

ната установа Затвор Куманово. 
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Член 3 
Директорот на Управата за извршување на санкци-

ите склучува договор со директорот на Казнено–
поправната установа Затвор Куманово со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 
од оваа одлука.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 40-4480/1 Прв заменик на претседателот 

      4 маj 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Артан Груби, с.р. 
__________ 

1612. 
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење  и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија” бр.101/19 и 275/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 4 мај 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО - 
ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР ТЕТОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за правда - Управа за извршување на санкци-
ите му престанува користењето на движната ствар и 
тоа: 

Назив на 
движната 

ствар 

Производител Модел Количина 

Алкател 
Таблет 

Алкател Таблет 3Т 
10´’4Г 

1 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Казнено – поправна-
та установа Затвор Тетово. 

 
Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-
ите склучува договор со директорот на Казнено – 
поправната установа Затвор Тетово со кој се уредуваат 
правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлука.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 40-4482/1 Прв заменик на претседателот 

      4 маj 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Артан Груби, с.р. 

1613. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење  и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија” бр. 101/19 и 275/19), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата, одржана на  4 мај  2021 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО - 

ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО - ПОПРАВЕН  

ДОМ ОД ОТВОРЕН ВИД СТРУГА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Управата за извршување на сан-

кциите му престанува користењето на движната ствар, 

и тоа: 

 

Назив на 

движната 

ствар 

Производител Модел Количина 

Алкател 

Таблет 

Алкател Таблет   3Т 

10´’4Г 

1 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на 

трајно користење без надомест на Казнено - поправна-

та установа Казнено - поправен дом од отворен вид 

Струга. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-

ите склучува договор со директорот на Казнено – 

поправната установа Казнено - поправен дом од отво-

рен вид Струга, со кој се уредуваат правата и об-

врските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.  

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 40-4483/1 Прв заменик на претседателот 

4 мај 2021 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 

__________ 

1614. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење  и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен весник на 

Република Северна Македонија” бр. 101/19 и 275/19), 

Владата на Република Северна Македонија на седница-

та одржана на 4 мај 2021 година, донесе 



7 мај 2021  Бр. 102 - Стр. 17 

 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО -

ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР СТРУМИЦА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Управа за извршување на санкции-

те му престанува користењето на движнaтa ствар, и тоа:  

 
Назив на 

движната ствар 

Производител Модел Количина 

Авто радио  Пионир МП 2920 1 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на 

трајно користење без надомест на Казнено – поправна-

та установа Затвор Струмица. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-

ите склучува договор со директорот на Казнено – 

поправната установа Затвор Струмица, со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движната ствар од член 1 

од оваа одлука.  
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 40-4524/1 Прв заменик на претседателот 

      4 маj 2021 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Артан Груби, с.р. 

__________ 

1615. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“  бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), 

Владата на Република Северна  Македонија,  на седни-

цата, одржана на 4 мај 2021 година,  донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-

НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 

НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО БИБ-

ЛИОТЕКА АЛ-БИ С.БАБИНО, ОПШТИНА ДЕМИР  

ХИСАР 

 

Член 1 

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-

ристење на движни ствари на Здружението Библиотека 

АЛ-БИ с.Бабино, Општина Демир Хисар („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/21), 

во членот 1 табелата се менува и гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна  Македонија“. 

 

Бр. 40-4571/1 Прв заменик на претседателот 

      4 маj 2021 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Артан Груби, с.р. 

__________ 

1616. 

Врз основа на член 13 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО 

СОПСТВЕНОСТ НА ГРАД СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Град Скопје се пренесува во соп-

ственост, без надоместок, недвижна ствар-објект кој се 

наоѓа на ул. „Марко Крале“ бр. 128, Скопје, на КП 

бр.2509, КО Бутел, запишан во Имотен лист бр.107222, 

сопственост на Република Северна Македонија и тоа 

зграда бр.2, намена на зграда–A5-4, влез 1, кат-ПР, 

бр.1, намена на посебен/заеднички дел од зграда-П, со 

внатрешна површина од 119 м2. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 40-4576/1 Прв заменик на претседателот 

4 мај 2021 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 

__________ 

1617. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 
142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Север-
на Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Се-
верна Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБА-
ТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛА-
ДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 
престанок и за давање на трајно користење на движни 
ствари на Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Северна Македонија бр. 44-
11943/1 од 29 декември 2020 година („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 316/20). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 40-4636/1 Прв заменик на претседателот 

4 мај 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 
__________ 

1618. 

Врз основа на член 13 став (3) од Закон за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата,  одржа-

на на  4 мај 2021 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ  НА ОПШТИНА КУМАНОВО 

 

Член 1 

 Со оваа одлука на Општина Куманово се пренесу-

ваат во сопственост без надоместок недвижни ствари-

објекти, кои  се наоѓаат  на ул ,,с.Мургаш ’’ во Кума-

ново, на К.П. бр.736, К.О.Мургаш, запишани во Имо-

тен лист бр. 44, сопственост на Република Северна Ма-

кедонија, и тоа:  

- зграда бр. 1, намена на зграда и други објекти  По-

мошни простории , влез 1, кат ПО,  со внатрешна пов-

ршина  од 30 м2 и 

- зграда бр. 1, намена на зграда и други објекти  

Училишта и научни институции, влез 1, кат ПР намена 

на зграда ПР, со внатрешна површина од 203 м2. 

              

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 40-4760/1 Прв заменик на претседателот 

4 мај 2021 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 

__________ 

1619. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.161/19), а  во врска 

со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планира-

ње („Службен весник на Република Северна Македо-

нија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Маке-

донија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, до-

несе 

                                                                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-

МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАН ЗА СЕЛО ЦРНИЛИШТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА 

ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕР-

ЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИ-

ТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕР-

ВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА И Е-ИНФРАС-

ТРУКТУРА КО ЦРНИЛИШТЕ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистички план за село Црнилиште за изград-

ба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и 

деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, 

дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-

инфраструктура КО Црнилиште, Општина Долнени. 

               

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за 

трајна пренамена, со вкупна површина од 1259239м2, 

ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“. 
                                        
         Бр. 40-5108/1 Прв заменик на претседателот 

            4 маj 2021 година на Владата на Република 
                   Скопје Северна Македонија, 

 Артан Груби, с.р. 
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1620. 
Врз основа на член 40 став 1 и став 2 алинеја 6 од 

Законот за користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во општинска соп-
ственост („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 
275/19), Владата на Република Северна Македонија на 
седницата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР СО 
НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА КУЛТУРНАТА УСТА-
НОВА МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА ФОТОГРАФИЈА –  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука, дел од недвижна ствар – деловен 

простор со површина од 107 м2 во зграда бр.1, влез 1, 
кат ПР, кој се наоѓа на ул.„Железничка“ бр.18 во 
Скопје, на КП бр.232, КО Центар 2, запишан во Имо-
тен лист бр.17102, сопственост на Република Северна 
Македонија, корисник Национална установа Национал-
на галерија на Република Северена Македонија – 
Скопје, се дава во закуп на Културната установа Маке-
донски центар за фотографија - Скопје, со услов за ко-
ристење за изведување културни проекти од интерес за 
Република Северна Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
во закуп на Културната установа Македонски центар за 
фотографија - Скопје за време од пет години од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука, со месечна за-
купнина од 1 евро по метар квадратен, пресметано во 
денарска противвредност според средниот курс на На-
родна банка на Република Северна Македонија смета-
но на денот на доставувањето на месечна фактура. 

 
Член 3 

Договорот за закуп на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука, со закупнина во висина определена во 
членот 2 од оваа одлука, ќе се склучи помеѓу директо-
рот на Национална установа Национална галерија на 
Република Северна Македонија – Скопје и директорот 
на Културната установа Македонски центар за фотог-
рафија - Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 40-5131/1 Прв заменик на претседателот 

4 мај 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 
__________ 

1621. 
Врз основа на член 15 став (2),a во врска со став (4) 

алинеја 4 од Законот за градежно земјиште (,,Службен 
весник на Република Македонија" бр.15/15, 98/15, 
193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија” бр.275/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 4 мај  2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОП-
СТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се отуѓува градежно земјиште соп-
ственост на Република Северна Македонија на ДИК 
ФАГУС ДООЕЛ Пехчево по пат на непосредна спогод-
ба на  сопствениците на објекти или посебни делови од 
објекти изградени со градежно-техничка документаци-
ја и запишани во јавната книга за запишување на пра-
вата на недвижностите, кои не поседуваат акт за доде-
лување на правото на користење на градежното зем-
јиште кое претставува ГП.1.1 со вкупна површина од 
2130 м2  и тоа дел од КП бр.1132, КО Пехчево, земјиш-
те под зграда 1 со површина од 413 м2 и дел од КП 
бр.1132,КО Пехчево, градежно изградено земјиште со 
површина од 1646 м2, запишани во Имотен лист бр.795 
и дел од КП бр.1225/1, КО Пехчево, градежно неизгра-
дено земјиште со површина од 71м2, запишано во 
Имотен лист бр. 786, согласно Извод од план број 8: 
ДУП Стара касарна за плански период 2015-2020 , бр. 
11-860/2 од 27.7.2020 година донесен од страна на Со-
ветот на Општина Пехчево со Одлука бр.08-127/1 од 
30.1.2020 година, со намена В2-здравство и социјална 
заштита. 

 
Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе Oпштина Пехчево сог-
ласно Одлуката за вршење на работите за располагање 
со градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија за Општина Пехчево (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.31/16). 

 
Член  3 

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

 
Бр. 44-12026/1-20 Прв заменик на претседателот 
4 мај 2021 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 
  Артан Груби, с.р. 

__________ 

1622. 
Врз основа на член 248-в став (5) од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 
17/16, 37/16, 20/19 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ број 101/19, 153/19, 180/19, 
275/19 и 77/21), Владата на Република Северна Маке-
донија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, до-
несе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР 
ЗА ИМУНИЗАЦИЈА НА  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. За Национален координатор за имунизација на 

Република Северна Македонија, се избира проф. д-р. 
Александра Грозданова, со мандат од четири години. 

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

 
Бр. 40-4989/1 Прв заменик на претседателот 

4 мај 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 
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1623. 
Врз основа на член 31 став 3 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Северна Македонија за 
2021 година („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 307/20)  Владата на Република Север-
на Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 го-
дина, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА  
ВОДОСТОПАНСТВО ЗА 2021 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во Програмата за водостопанство („Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр. 17/21 и 
68/21)  делот I се менува и гласи: 

„Со оваа програма, согласно Буџетот на Република 
Северна Македонија за 2021 година („Службен весник 
на Република Северна Македонија” бр. 307/20), соглас-
но раздел 14001, програма 6-Водостопанаство, пот-
програма 60-Водостопанство, категорија 48-капитални 
расходи, ставка 482–други градежни објекти, се ут-
врдуваат намените за користење на средствата за реа-
лизирани работи во 2021 година во вкупен износ од 
809.328.444,00 денари“.  

 
Член 2 

Делот II се менува и гласи: 
„Средствата од дел I од оваа програма во износ од 

809.328.444,00 денари се распоредуваат за: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
 Делот III се менува и гласи: 
„Реализацијата на средствата од дел II од оваа прог-

рама во износ од 700.095.457,00  денари ќе ја врши 
Управата за водостопанство, и тоа за: 

- изградба, реконструкција, експропријација и пре-
намена на земјиште, набавка и одржување на основни-
те водостопански објекти за наводнување и одводнува-
ње и надзор над изведбата предвидени се средства во 
износ од 248.984.013,00 денари, 

- изготвување елаборати, студии и техничка доку-
ментација за реконструкција и рехабилитација на ин-
фраструктурата во системите за наводнување и одвод-
нување предвидени се средства во износ од 
38.385.000,00 денари, и  

- Обврски по започнати и недовршени работи по ве-
ќе склучени договори од претходни години за изградба 
и надзор над изградбата на Брана Конско, Брана Реча-
ни со придружни објекти и Главен довод од ХС Равен 
– Речица и обврски за експропријација и пренамена на 
земјиште опфатено со изградба на Брана Конско, Брана 
Речани со придружни објекти и Главен довод од ХС 
Равен – Речица предвидени се средства во износ од 
412.726.444,00 денари.“ 

 
Член 4 

Делот IV се менува и гласи: 
„Реализацијата на средствата од дел II мерка 1 и 

мерка 4 од оваа програма во износ од 109.232.987,00 
денари ќе ја врши АД Водостопанство на Република 
Северна Македонија во државна сопственост, Скопје 
за:  

- израдба на последната делница од левиот цевко-
вод 1 од системот за наводнување на Малешевско (Бе-
ровско) Поле, согласно основниот проект за негова из-
градба бр.БЕ-IV-608/2020 година од 15.2.2020 година,  

- набавка на резервни делови за АД Водостопанство 
на Република Северна Македонија во државна сопстве-
ност, Скопје,   

- набавка на механизација за АД Водостопанство на 
Република Северна Македонија во државна сопстве-
ност, Скопје, 

- изградба на системи за наводнување – Чардаклија,  
- приклучување на дистрибутивна мрежа за елек-

трична енергија на пумпна станица Градец, пумпна 
станица Удово,  пумпна станица Пирава 1, пумпна ста-
ница Пирава 2 и пумпна станица Јосифово, опфатени 
согласно Проектот за наводнување на јужната долина 
на Река Вардар – втора фаза систем за наводнување Ва-
ландово,  

- чистење на делница од отворен магистрален канал 
Радиовце – Бистрица во должина од 7.400,0 метри, 

- рехабилитација и модернизација на пумпна стани-
ца Марена, и 

-     надзор над работите за рехабилитација и модер-
низација на пумпна станица Марена.“  

 
Член 5 

Делот VI се менува и гласи: 
 „Плаќањето на средствата за реализација на мерки-

те од дел II од оваа програма ќе се врши врз основа на 
решение од министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство кон кое ќе биде доставена документа-
ција од различни ситуации со фактури за прикажаните 
извршени работи или услуги потврдени од страна на 
надзорниот орган или ревидентот, или склучени согод-
би  и судски одлуки за висина на надоместок за ек-
спропријација и договори за надомест на штета за пре-
намена на земјиште.“ 

 
Член 6 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 40-5181/1 Прв заменик на претседателот 

4 мај 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

  Артан Груби, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1624. 
Врз основа на член 169 став (3) од Законот за заш-

тита на децата („Службен весник на Република Маке-
донија“бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 
150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 
146/19, 275/19 и 311/20), министерот за труд и социјал-
на политика, донесе 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ФОРМИРА-
ЊЕ И РАБОТА НА СОВЕТУВАЛИШТЕТО ЗА ДЕ-
ЦА И РОДИТЕЛИ ВО ЈАВНА ДЕТСКА ГРА-
ДИНКА/ЈАВЕН ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ 

  
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските кри-
териумите за формирање и работа на советувалиштето 
за деца и родители во јавна детска градинка/јавен цен-
тар за ран детски развој (во натамошниот текст: сове-
тувалиште). 

  
Член 2 

(1) Работата на советувалиштето ја врши мулти-
дициплинарен/инклузивен тим од различни образовни 
профили и тоа психолог, педагог, социјален работник, 
дефектолог/специјален едукатор и рехабилитатор, док-
тор на медицина, доктор на стоматологија и воспиту-
вач. 

(2) Во јавна детска градинка/јавен центар за ран 
детски развој (во натамошниот текст: установите за 
деца), каде има тројца од наведените стручни работни-
ци од став 1 на овој член, од кои еден психолог или пе-
дагог, може да се формира советувалиште. 

(3) Установата за деца обезбедува посебна просто-
рија за потребите на советувалиштето. 

(4) Установата за деца изготвува програма за работа 
на советувалиштето. 

(5) Установата за деца треба да поседува аудио - ви-
зуелна опрема. 

(6) Установата за деца треба да поседува едукати-
вен материјал и едукативна литература. 

  
Член 3 

Програмата за работа на советувалиштето содржи: 
1. Мисија на советувалиштето; 
2. Работно време на советувалиштето; 
3. Годишен распоред на опфатени теми; 
4. Видови на советодавни услуги и распоред на из-

ведување: 
- интерактивни обуки за воспитно-згрижувачкиот 

кадар, 
- интерактивни обуки за родители/старатели, 
- индивидуални советувања на деца и родители/ста-

ратели, 
- индивидуални советувања на воспитно-згрижу-

вачки пероснал, 
- индивидуални советувања на раководниот персо-

нал, 
- индивидуални и советувања на членови од локал-

ната заедница за унапредување на дејноста. 
  

Член 4 
Советувалиштето помага во: 
1. поддршка на родителите во обезбедувањето на 

оптимални услови за развој на детето во семејната сре-
дина преку подигнување на нивото на педагошка еду-
кација; 

2. решавање на комплексни воспитни, психолошки, 
и социјални прашања во установите за деца преку три 
основни и меѓусебно поврзани активности: 

-активности за помош; 
-превентивни активности и развој; 
-активности на планирање, мониторинг и евалуаци-

ја на заеднички постигнатите резултати. 
3. соработката помеѓу установите за деца во нивна-

та секојдневна работа во следните области: 
- рано учење и развој преку програмски игри и ак-

тивности во установа за деца; 
- култура и образование; 
- социјална адаптација; 
- социо-емоционален развој; 
- физичко здравје и моторен развој; 
- развој на јазикот и комуникација; 
- когнитивен развој и стекнување на општи знаења; 
- поттикнување на позитивен пристап кон учење; 
- социо-економски тешкотии и 
- прифаќање на децата во установите за деца и нив-

ната транзиција кон училиштето. 
 

Член 5 
Советувалиштето работата ја врши преку: 
- советување за деца; 
- работа со родителите; 
- работа со раководството; 
- соработка со надворешни заедници и институции; 
- организирање на стручни предавања. 
 

Член 6 
Советувањето за децата опфаќа давање на: 
- помош во прилагодување на децата кон условите 

на средината во детската градинка; 
- помош при премин на децата од една во друга вос-

питна група или од една во друга градинка и транзици-
ја во училиште; 

- помош на децата со потешкотии кои произлегува-
ат од социјално ранливи групи на семејства; 

- помош на деца со развојни проблеми; 
- помош на деца со посебни потреби; 
- помош на деца со семејни проблеми. 
 

Член 7 
Работата со родителите опфаќа: 
- семејно советување (со двајцата родители); 
- психолошко советување; 
- педагошко советување; 
- советување во областа на социјалната работа; 
- советување во областа на превентивната здрав-

ствена заштита; 
- советување на родителите на децата со посебни 

потреби и деца кои покажуваат натпросечни достигну-
вања. 

 
Член 8 

Работата со раководството опфаќа: 
- давање на советодавни услуги на раководството 

на градинката во секојдневното работење; 
- советување со раководството на прашања во врска 

со организацијата и спроведувањето на секојдневниот 
живот и работа во градинката, јавна и културна дејност 
како и градење на позитивна социо - емоционална кли-
ма во градинката; 

- советување со раководството во однос на обезбе-
дување на соодветни човечки и материјални ресурси и 
услови за интеграција на децата со посебни потреби; 

- советување со раководството на потребата за ис-
тражувачка и аналитичка работа во градинката, како и 
за вклучување на градинката во различни развојни, 
превентивни и иновативни проекти; 
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- советување со раководството за подобрување на 
постоечките и иницирање на нови форми на соработка 
со родителите, како и начини на активно вклучување 
на родителите во животот и работата на градинката. 

  
Член 9 

Соработката со надворешни заедници и институции 
опфаќа: 

- проекти за советување во градинка; 
- организирање и учество во стручни советувања од 

областа во која работи; 
- соработка со центри за социјална работа, здрав-

ствени установи, институции за деца со пречки во раз-
војот, институции за обука, педагошки факултети. 

 
Член 10 

Организирање на стручни предавања опфаќа: 
- работилници; 
- семинари; 
- советувања; 
- курсеви. 
 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за поблиските крите-
риуми за формирање и работа на советувалиштето за 
деца и родители во јавна детска градинка/јавен центар 
за ран детски развој (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.62/13). 

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

  
Бр. 11-2458/4 Министер за труд 

29 април 2021 година и социјална политика, 
Скопје Јагода Шахпаска, с.р. 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1625. 
Врз основа на член 101 и член 184  став 1 точка ј од 

Законот за хартии од вредност (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 
154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и “Службен вес-
ник на Република Северна  Македонија” бр. 31/2020) 
постапувајќи по Барањето бр.УП1 08-33 од 30.03.2021 
година од страна на Шпаркасе Банка Македонија АД 
Скопје за давање согласност за именување на лицето 
Миленко Ѓошевски за раководител-директор на Одде-
ление за услуги  со хартии од вредност на Шпаркасе 
Банка Македонија АД Скопје, Комисијата за хартии од 
вредност на Република Северна Македонија на седни-
цата одржана на ден  26.04.2021 година донесе:  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

  
1. Се дава согласност за именување на лицето Ми-

ленко Ѓошевски за раководител-директор на Одделе-
ние за услуги со хартии од вредност на Шпаркасе Бан-
ка Македонија АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на Миленко Ѓошевски 
за раководител-директор на Одделение за услуги со 
хартии од вредност на Шпаркасе Банка Македонија АД 
Скопје важи за период од една година согласно Одлу-
ката за именување раководно лице и утврдување ман-
дат број 11472/1 од 26.03.2021 година. 

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2, со денот на разрешување 
на Миленко Ѓошевски од функцијата раководител-ди-
ректор на Одделение за услуги со хартии од вредност 
на Шпаркасе  Банка Македонија АД Скопје, со денот 
на одземање на согласноста за именување на директор 
од страна на Комисијата за хартии од вредност на Ре-
публика Северна Македонија и во други случаи ут-
врдени со закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

 
Бр. УП1 08-33     Комисија за хартии од вредност 

26 април 2021 година на Република Северна Македонија 
             Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
 

 Në bazë të nenit 101 dhe nenit 184 paragrafi (1) pika j) 
të Ligjit të Letrave me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 
154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 dhe “Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 
31/2020), duke vepruar ndaj Kërkesës nr. PA1 08-33, datë 
30.3.2021, nga “Shparkase Banka Makedonija” SHA 
Shkup, për dhënien e pëlqimit për emërimin e personit 
Milenko Gjoshevski si udhëheqësdrejtor i Njësisë së 
Shërbimeve  të Letrave me Vlerë të “Shparkase Banka 
Makedonija” SHA Shkup, Komisioni i Letrave me Vlerë i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur 
më  26.4.2021, miratoi:  

  
A K T V E N D I M 

  
1. Jepet pëlqim për emërimin e personit Milenko 

Gjoshevski, si udhëheqësdrejtor  i Njësisë së Shërbimeve të 
Letrave me Vlerë të “Shparkase Banka Makedonija” SHA, 
Shkup.    

2. Pëlqimi për emërimin e Milenko Gjoshevski, si 
udhëheqësdrejtor  i Njësisë së Shërbimeve të Letrave me 
Vlerë të “Shparkase Banka Makedonija” SHA, Shkup, me 
vlefshmëri për një periudhë një vjeçare në pajtim me 
vendimin e emërimit të personit udhëheqës dhe 
përcaktimin e mandatit numër 11472/1, datë 26.3.2021. 

3. Këtij aktvendimi i mbaron vlefshmëria edhe para 
skadimit të afatit të caktuar në pikën 2, me ditën e 
shkarkimit të Milenko Gjoshevskit, nga funksioni 
udhëheqësdrejtor i Njësisë së Shërbimeve  të Letrave me 
Vlerë të “Shparkase Banka Makedonija” SHA, Shkup, me 
ditën e revokimit të pëlqimit për emërimin e drejtorit nga 
Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë 
së Veriut dhe në raste të tjera të përcaktuara me ligj.   

4. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

 
Numër PA1 08-33 Komisioni i Letrave me Vlerë i 

26.4.2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut 
Shkup Kryetarja, 

 mr. sc. Nora Aliti, d.v. 
__________ 

1626. 
Врз основа на член 152 од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ бр.95/2005, 25/2007, 
7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 , 
15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и Служ-
бен весник на РСМ број 31/2020) Комисијата за хартии 
од вредност на Република Северна  Македонија поста-
пувајќи по барањето бр.УП1 08-38 од 15.04.2021 годи-
на на седницата одржана на ден 26.04.2021 година го 
донесе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 
 
1. Се обновува дозволата за работење на инвестици-

онен советник на лицето Катерина Илиќ Нонкуловска  
од Скопје издадена со  Решение број УП1 08-67 од 
26.7.2016 година на Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Катерина Илиќ Нонкуловска се обнову-
ва за период од 5 (пет) години од денот на донесување 
на ова решение. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Катерина Илиќ Нонкуловска престанува 
да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на 
ова решение во случаите предвидени со Закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна  Македонија“. 

 
Бр. УП1 08-38     Комисија за хартии од вредност 

26 април 2021 година на Република Северна Македонија 
                Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
 

 Në bazë të nenit 152 të Ligjit të Letrave me Vlerë 
(“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 
154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 dhe “Gazeta 
Zyrtare e RMV-së” numër 31/2020), Komisioni i Letrave 
me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke 
vepruar ndaj kërkesës nr. PA1 08-38, datë 15.4.2021 në 
seancën e mbajtur më 26.4.202, miratoi 

 
A K T V E N D I M 

PËR RIPËRTËRITJEN E LEJES SË PUNËS SË 
KËSHILLTARIT TË INVESTIMEVE 

 
1. Ripërtërihet  leja e punës e këshilltarit të 

investimeve, personit Katerina Iliq Nonkullovska nga 
Shkupi, e lëshuar me Aktvendim numër PA1 08-67, datë 
26. 7.2016, nga Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës 
së Maqedonisë. 

2. Leja e punës e këshilltarit të  investimeve, personit 
Katerina Iliq Nonkullovska i ripërtërihet për një periudhë 
prej 5 (pesë) vitesh, nga dita e miratimit të këtij 
aktvendimi. 

3.  Leja e punës e këshilltarit të investimeve, personit 
Katerina Iliq Nonkullovska, i mbaron vlefshmëria edhe 
përpara skadimit të afatit të përcaktuar në nenin 2 të këtij 
aktvendimi, në rastet e parapara me ligj. 

4. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

 
Numër PA1 08-38 Komisioni i Letrave me Vlerë i 
     26.04.2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut 

Shkup Kryetarja, 
 mr. sc. Nora Aliti, d.v. 

__________ 

1627. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 28, член 9 и член 

27 од Законот за хартии од вредност (Службен весник 
на РM број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 
135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 
23/2016, 83/2018 и Службен весник на РСМ бр. 
31/2020), постапувајќи по барањето на друштвото за 
осигурување Халк Осигурување АД Скопје за одобру-
вање на приватна понуда на хартии од вредност подне-
сено на ден 21.04.2021 година и дополнето на ден 
23.04.2021 година, Комисијата за хартии од вредност 
на Република Северна Македонија, на седницата од-
ржана на ден 29.04.2021 година го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ  

НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Друштвото за осигурување Халк Осигурување 

АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгороч-
ни хартии од вредност по пат на приватна понуда - 
шеста емисија на 200.000 обични акции, со вкупна 
вредност на емисијата од 2.000.000,00 евра, односно 
123.242.000,00 денари, согласно Одлуката број 0201-
01/05 од 16.04.2021 година за зголемување на основна-
та главнина на друштвото за осигурување Халк Осигу-
рување АД Скопје, преку издавање на нови акции од 
шеста емисија по пат на приватна понуда, донесена од 
Собранието на акционери на Друштвото, одржано на 
ден 16.4.2021 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката број 0201-01/05 од 
16.04.2021 година за зголемување на основната главни-
на на друштвото за осигурување Халк Осигурување 
АД Скопје, преку издавање на нови акции од шестата 
емисија по пат на приватна понуда. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во трговскиот 
регистар. 

4. Одобрението за издавање на хартии од вредност 
по пат на приватна понуда ќе се спроведе под услов 
Централниот регистар на Република Северна Македо-
нија да донесе решение за упис на зголемувањето на 
основната главнина. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот на хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар. 

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-
рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност да достави доказ дека е извршен упис на ак-
циите. 

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

 
Бр. УП1-10-39     Комисија за хартии од вредност 

   28 април 2021 година на Република Северна Македонија 
             Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
 

Në bazë të nenit 2 paragrafi (1) pika 28, nenit 9 dhe 
nenit 27 të Ligjit  të Letrave me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e 
RM-së” numër 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 
135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 
23/2016, 83/ dhe “Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 31/2020), 
duke vepruar sipas kërkesës së Shoqërisë së Sigurimeve  
SHA “Halk Osiguruvanje”, Shkup për miratimin e një 
oferte private të letrave me vlerë të parashtruar më 
21.4.2021 dhe të plotësuar më 23.4.2021, Komisioni i 
Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
seancën e mbajtur më 29.4.2021, miratoi këtë  
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A K T V E N D I M 
PËR DHËNIE TË MIRATIMIT PËR EMETIM TË 
LETRAVE ME VLERË AFATGJATE ME ANË TË 

OFERTËS PRIVATE 
 
1. I jepet miratimi Shoqërisë së sigurimeve SHA “Halk 

Osiguruvanje” Shkup për emetim të letrave me vlerë 
afatgjate me anë të ofertës private – emetimi i gjashtë i 
200.000 aksioneve të zakonshme me vlerë të përgjithshme 
të emetimit prej 2.000.000,00 euro, përkatësisht 
123.242.000,00 denarë, në përputhje me Vendimin numër 
0201-01/05 datë 16.4.2021 për rritjen e kapitalit themelor 
të Shoqërisë së Sigurimeve SHA “Halk Osiguruvanje” 
Shkup, nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja nga 
emetimi i gjashtë me anë të ofertës private, marrë nga 
Kuvendi i Aksionarëve të Shoqërisë, të mbajtur më 
16.4.2021. 

2. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate i pikës 1 të këtij 
aktvendimi patjetër t’i kryejë të gjitha detyrimet nga letrat 
me vlerë brenda afatit dhe në mënyrën e paraparë me 
Ligjin dhe Vendimin 0201-01/05 datë 16.4.2021 për rritjen 
e kapitalit themelor të Shoqërisë së Sigurimeve SHA “Halk 
Osiguruvanje” Shkup, nëpërmjet emetimit të aksioneve të 
reja nga emetimi i gjashtë me anë të ofertës private. 

3. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate i pikës 1 të këtij 
aktvendimi ka për detyrim që brenda tetë ditëve nga 
realizimi i emetimit, të paraqesë për regjistrim rritjen e 
kapitalit themelor në Regjistrin Tregtar. 

4. Miratimi për emetimin e letrave me vlerë me anë të 
një oferte do të zbatohet nën kusht që Regjistri Qendror i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut të miratojë aktvendim 
për regjistrim të rritjes së kapitalit themelor. 

5. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate i pikës 1 të këtij 
aktvendimi ka për detyrim që të dorëzojë letrat me vlerë 
për regjistrim në depozitarin e letrave me vlerë brenda tri 
ditëve pune nga regjistrimi i rritjes së kapitalit themelor në 
Regjistrin Tregtar. 

6. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate i pikës 1 të këtij 
aktvendimi ka për detyrim që brenda pesë ditëve pune nga 
regjistrimi i aksioneve në depozitarin e letrave me vlerë, të 
dorëzojë dëshmi deri te Komisioni i Letrave me Vlerë i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut se është bërë 
regjistrim i aksioneve.  

7. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

 
Numër PA 1 10-3 Komisioni i Letrave me Vlerë i 

28.4.2021 Republikës së Maqedonisë së Veriut 
Shkup Kryetarja, 

 mr. sc. Nora Aliti, d.v. 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1628. 
Уставниот суд на Република Северна Македонија, 

врз основа на членот 110 од Уставот на Република Се-
верна Македонија и  членот 71 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.202/2019, 256/2020 и 65/2021) на седниците одржани 
на 25 март и 21 април 2021 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на устав-

носта на член 163 став 3 од Законот за банките („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.67/2007, 

90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/2015, 153/2015, 190/2016, 
7/2019 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија” бр. 101/2019). 

2. Бојан Стојевски, адвокат од Скопје, до Уставниот 
суд поднесе иницијатива за поведување на постапка за 
оценување на уставноста на член 163 став 3 од Законот 
означен во точката 1 од ова решение. 

Подносителот на иницијативата појаснува дека, ка-
ко адвокат и клиент на Еуростандард банка АД Скопје, 
има својство на стечаен доверител по основ на побару-
вања за неговите средства на трансакциска сметка во 
наведената банка. 

Според него со оспорената одредба Фондот за оси-
гурување на депозити бил ставен во привилегирана по-
ложба во однос на останатите доверители во стечајната 
постапка кои имале побарувања спрема Банката што 
била во стечај и тоа по различни основи (побарувања 
по депозити, средства на трансакциски сметки, побару-
вања од направен промет или дадени услуги на банката 
итн), од каде оспорената одредба била спротивна на 
цитираниот член 55 од Уставот. 

Поаѓајќи од одредбите од Законот за Фондот за 
осигурување на депозити, подносителот на иницијати-
вата наведува дека Фондот располагал со парични 
средства кои, меѓу другите начини, ги остварувал со 
наплата на премија за осигурување, односно собирал 
средства коишто во случај на стечај на некоја банка ќе 
требало да ги искористи за исплата на осигурените 
депозити. 

Притоа оспорената одредба го ставала Фондот во 
поповолна положба по однос на останатите субјекти, 
доколку дошло до стечај на банка.  

Имено, Фондот за осигурување на депозити бил ос-
нован согласно Законот за Фондот за осигурување на 
депозити и во смисла на овој закон тој располагал со 
паричните средства кои меѓу другите начини, ги оства-
рувал и со наплата на премија за осигурување на депо-
зити на физичките лица. Тоа значело дека Фондот нап-
лаќал премија за осигурување, односно собирал сред-
ства кои доколку дојде до стечај на некоја банка тогаш 
истите ќе требало да ги искористи за исплата на осигу-
рените депозити. 

Спорната одредба од член 163 став 3 од Законот го 
ставала Фондот во поповолна положба во однос на ос-
танатите субјекти (правни лица) доколку дојде до сте-
чај на банка. 

Правните лица, согласно Законот за платен промет 
биле должни да отворат трансакциска сметка и целиот 
промет да го остваруваат преку таа сметка. Со отвора-
њето на стечај на банката, правните лица не биле во 
можност да располагаат со средствата од нивната 
сметка, а кои ги оствариле од нивната дејност иако не-
мале никаков однос со банката поврзан со тие сред-
ства, туку само имале трансакциска сметка. 

Во такви услови Фондот имал привилегирана по-
ложба во однос на правните лица кои без своја вина не 
биле во можност да си ги добијат нивните заробени па-
рични средства, а Фондот, пак, кој собирал средства со 
наплата на премија добивал привилегирана положба, 
што било надвор од секоја разумна правна логика и до-
ведувало до голема правна несигурност на субјектите 
на пазарот. Со други зборови со оспорената одредба 
Фондот добивал улога на „профитер“. 

Како за пример, во конкретниот случај со Еуростан-
дард банка АД Скопје, Фондот согласно соопштенијата 
изнесени во јавноста ќе исплател износ од 4, 4 милијар-
ди денари на осигурените депозити на физичките лица 
и за овој износ истиот ќе бил доверител спрема банката 
со приоритет во однос на правните лица кои имале 
средства на нивните трансакциски сметки во Банката. 
Тоа значело дека доколку Банката имала имот (побару-
вања, недвижности итн) во вредност од 3 милијарди 
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денари во тој случај само Фондот си се наплаќал, а си-
те останати субјекти се доведувале во позиција да оста-
нат без какво било обештетување. Од друга страна, сог-
ласно соопштенијата на Фондот изнесени во јавноста ис-
тиот имал собрано средства за исплата на осигурените 
депозити, што значело дека од собраната премија во текот 
на изминатите години ќе можел да ги исплати осигурени-
те депозити, при што наплатените средства со приоритет 
од банката ќе му дошле како негов приход (бидејќи има 
приоритет и ќе се наплати од целиот имот со кој распола-
га Банката), а во иднина повторно ќе си наплаќал премија 
за осигурување на депозити и така профитабилно ќе си 
работел со оглед дека во банкарскиот сектор не се случу-
вало секој ден да пропадне банка. 

Од друга страна, правните лица кои имале средства 
на трансакциските сметки во банката, а кои и биле не-
опходни за да ја вршат нивната дејност, поради немож-
ност да се ги наплатат истите ќе биле принудени да 
одат во стечај, иако како што смета подносителот на 
иницијативата не биле „ни криви, ни должни“. 

Она со што, исто така, оваа одредба правела голема 
дискриминација на пазарот бил фактот што Фондот ги 
исплаќал само осигурените депозити на физички лица. 
Ова значело дека секое физичко лице кое вложило до 
30000 евра во банка со цел да оствари добивка во вид 
на камата (што влегло во договорен однос со банката) 
уживало заштита поради тоа што неговиот депозит бил  
осигуран во Фондот и ќе бил исплатен од Фондот кој 
пак подоцна со приоритет ќе се наплател од банката 
којашто е во стечај. Притоа, правните лица кои имале 
трансакциски сметки во банката, над која се отворил 
стечај не биле во можност да си ги подигнат своите 
средства (свои бидејќи се остварени од направен про-
мет и дадени услуги на трети лица, а банката е само но-
сител на платен промет кој наплаќа провизија од прав-
ните лица) и истите треба да бидат стечајни доверите-
ли на банката, но ќе се намиреле откако Фондот ќе ги 
намири своите побарувања. Со други зборови, субјек-
тите кои свесно влегле во ризик и договор со банката 
да вложат средства со цел да заработат, односно да ос-
тварат камата имале привилегирана положба во однос 
на субјектите кои согласно Законот за платен промет 
морале да имаат трансакциски сметки и средствата да 
ги чуваат на тие трансакциски сметки, иако тие сред-
ства потекнувале од наплата на побарувања кои ги 
имале од трети лица, а не од банката. 

Оспорената одредба доведувала до состојба да ов-
ластениот предлагач на стечај на банка, односно На-
родната банка на Република Северна Македонија одлу-
ката за отворање на стечај да ја носи во консултација 
со споменатиот фонд, како доверител спрема банката, 
што овозможувало правење на пресметки, односно кал-
кулации при донесување на одлуките.  

Ставањето на правните лица со нивните трансак-
циски сметки и средствата кои ги имале во време на от-
ворање на стечајната постапка во положба на стечајни 
доверители доведувало до повреда на членот 30 од 
Уставот со кој се гарантира правото на сопственост. 
Ова од причина што трансакциските сметки биле соп-
ственост на правните лица, а не на банката над која бил 
отворен стечај, па тие средства не можеле да влезат во 
стечајната маса, туку истите овие правни лица требало 
како излачни доверители да ги остварат тие средства. 

Врз основа на наведеното подносителот на иниција-
тивата предлага Судот да ја разгледа иницијативата, а 
потоа оспорениот член 163 став 3 од Законот за банки-
те да го поништи со што сите субјекти би биле ставени 
во еднаква положба. 

3. Судот на седницата, утврди дека според оспоре-
ниот член 163 став 3 од Законот за банките, побарува-
њата на Фондот за осигурување на депозити по основ 
на наплата на осигурани депозити се исплаќаат пред 
побарувањата на останатите доверители.  

4. Согласно член 8 ставови 3, 6 и 8 од Уставот, како 
темелни вредности на уставниот поредок  на  Републи-
ка Северна Македонија се владеењето на правото, 
правната заштита на сопственоста, хуманизмот, соци-
јалната правда и солидарноста. 

Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република 
Северна Македонија се еднакви во слободите и правата 
независно од полот, расата, бојата на кожата, нацио-
налното и социјалното потекло, политичкото и верско-
то уверување, имотната и општествената положба. Гра-
ѓаните пред Уставот и законите се еднакви. 

Со членот 30 од Уставот, се гарантира правото на 
сопственост и правото на наследување. 

Сопственоста создава права и обврски и треба да 
служи за добро на поединецот и на заедницата. 

Никому не можат да му бидат одземени или огра-
ничени сопственоста и правата кои произлегуваат од 
неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со 
закон. 

Според член 54 од Уставот, слободите и правата на 
човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во 
случаи утврдени со Уставот.  

Слободите и правата на човекот и граѓанинот мо-
жат да бидат ограничени за време на воена или вонред-
на состојба според одредбите на Уставот. 

Ограничувањето на слободите и правата не може да 
биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на 
кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, 
имотна или општествена положба. 

Ограничувањето на слободите и правата не може да 
се однесува на правото на живот, забрана на мачење, 
на нечовечко и понижувачко постапување и казнување, 
на правната одреденост на казнивите дела и казните, 
како и на слободата на уверувањето, совеста, мислата, 
јавното изразување на мислата и вероисповеста. 

Согласно член 55 од Уставот, се гарантира слобода-
та на пазарот и претприемништвото. 

Републиката обезбедува еднаква правна положба на 
сите субјекти на пазарот. Републиката презема мерки 
против монопол-ската положба и монополското одне-
сување на пазарот. 

Слободата на пазарот и претприемништвото можат 
да се ограничат со закон единствено заради одбраната 
на Републиката, зачувувањето на природата, животната 
средина или здравјето на луѓето. 

Законот за Фондот за осигурување на депозити 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003, 81/2008, 
158/2010, 43/2014, 15/2015, 153/2015 и 27/2016), во чле-
нот 1 утврдил дека со овој закон се основа и се уредува 
работењето и организацијата на Фондот за осигурува-
ње на депозити. 

Со членовите 2 и 3 од овој закон е уредено дека 
Фондот го основа и е во сопственост на Република Ма-
кедонија, тој е правен следбеник на Фондот за осигуру-
вање на штедни влогови и Фондот има својство на 
правно лице со седиште во Скопје. 

Според членот 4 од овој закон, банките, филијалите 
на странските банки и штедилниците основани во Ре-
публика Македонија се должни во Фондот да ги осигу-
раат депозитите (став 1). 

Под депозити во смисла на овој закон се подразби-
раат денарските и девизните депозити, сертификати за 
депозит, трансакциските сметки, депозитите врзани за 
парични картички и девизни приливи на физичките ли-
ца (во натамошниот текст: депозит) (став 2). 

Во случај на обесштетување од страна на Фондот, 
поединечните депозити на едно лице во банка, филија-
ла на странска банка или штедилница се сметаат за 
единствен депозит. 
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Според членот 5 од овој закон, паричните средства 
на Фондот изнесуваат најмалку 4% од вкупните депо-
зити во банките, филијалите на странските банки и 
штедилници во Република Македонија (став 1). Под 
парични средства на Фондот се подраз-бираат сред-
ствата кои се наоѓаат на сметките на Фондот во Народ-
ната банка на Република Македонија, сметките на Фон-
дот во деловните банки и паричните средства инвести-
рани во хартии од вредност (став 2). 

Според член 6 став 3 од овој закон, средствата на 
Фондот можат да се користат само за обесштетување 
на осигурените депозити на физичките лица и за пок-
ривање на трошоци на работење на Фондот. 

Според членот 7 од овој закон, за осигурување на 
депозитите на физичките лица Фондот наплатува пре-
мија од членките на Фондот по стапка најмногу до 
0,7% годишно од вкупните депозити на физичките ли-
ца во секоја банка и штедилница. 

Според членот 9 од овој закон:  
„Фондот започнува со обесштетувањето на осигу-

рените депозити во рок од 20 дена од денот на конеч-
носта на решението на гувернерот на Народната банка 
на Република Македонија од членот 4-а став 2 на овој 
закон (став 1).  

Во исклучителни околности, Фондот може да го 
продолжи рокот од ставот 1 на овој член за најмногу 
десет дена (став 2).  

Фондот ги обесштетува осигурените депозити, но 
не повеќе од денарска противвредност на 30.000 евра 
по депозит во една банка, филијала на странска банка 
или штедилница пресметани по средниот курс на На-
родната банка на Република Македонија на денот на 
конечноста на решението од членот 4-а став 2 на овој 
закон (став 3).  

Во износот од ставот 3 на овој член се пресметува 
главнината на депозитот, договорената пресметана и 
припишана камата и непристигнатата камата до денот 
на конечноста на решението од членот 4-а став 2 на 
овој закон (став 4).  

Hа денот на конечноста на решението од членот 4-а 
став 2 на овој закон депозитите вложени во девизи се 
конвертираат во денари по среден курс на Народната 
банка на Република Македонија (став 5).  

Обесштетувањето на денарските и девизните депо-
зити се исплатува во денари (став 6).“ 

Во членот 4-а од овој закон, е предвидено дека гу-
вернерот на Народната банка на Република Македонија 
ќе донесе решение за забрана за прибирање на депози-
ти на банка, филијала на странска банка или штедилни-
ца која е исклучена од членство во Фондот поради неп-
лаќање на премија (став 1). Членството во Фондот 
престанува и во случај кога гувернерот на Народната 
банка на Република Македонија ќе донесе решение за 
укинување на дозволата за основање и работење на 
банка, филијала на странска банка или штедилница 
(став 2). Фондот ги осигурува вкупните депозити во 
банките, филијалите на странските банки и штедилни-
ците депонирани до денот на конечноста на решенијата 
од ставовите 1 и 2 на овој член (став 3). 

Законот за банки („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 
15/2015, 190/2016, 7/2019 и “Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија” бр.101/2019), во членот 1 
определил дека предмет на уредување на овој закон е 
основањето, работењето, супервизијата и престанокот 
на работењето на банките и на филијалите на странски 
банки во Република Македонија, како и отварањето на 
филијали на банки од земји членки на Европската Уни-
ја и директно вршење на финансиски активности од 
банки од земјите членки на Европската Унија. 

Според членот 3 од овој закон, банкарски активнос-
ти може да врши само: 1) банка која од гувернерот на 
Народна банка на Република Македонија добила дозво-
ла за основање и работење, 2) странска банка која од 
гувернерот добила дозвола за отварање и работење на 
филијалата и 3) банка од земја членка на Европската 
Унија која, во согласност со овој закон, отворила фили-
јала во Република Македонија. 

Во членот 7 од овој закон се пропишани активнос-
тите кои ги врши банката. Банката согласно членот 12, 
се основа како акционерско друштво со седиште во Ре-
публика Македонија. Според членот 16 од овој закон, 
гувернерот издава дозвола за основање и работење на 
банка, за коешто е потребно да бидат исполнети усло-
вите пропишани со овој закон. 

Со членот 79 од овој закон е уредено дека банката е 
должна да ја одржува ликвидноста, односно да управу-
ва со активата и пасивата на начин што ќе и овозможи 
намирување на пристигнатите обврски во секој мо-
мент. 

Според член 82 став 1 од овој закон, органи на бан-
ка се собрание, надзорен одбор, одбор за управување 
со ризици, одбор за ревизија, управен одбор и други 
органи утврдени со статут (кредитен одбор и слично). 

Со членот 154 од Законот, се пропишани основите 
по кои гувернерот со решение ја укинува дозволата за 
основање и работење на банката или дозволата за ста-
тусни промени, меѓу кои во точката 9 е утврдено дека 
тоа е и по основ кога се исполнети условите за воведу-
вање на стечајна или ликвидациона постапка во банка, 
во согласност со овој закон. 

Во делот од Законот, насловен како „Стечајна по-
стапка“, со одредбите од членовите 157-167 е уредена 
стечајната постапка на банка. 

Со членот 157 е предвидено:  
„(1) Решение за исполнување на условите за отво-

рање на стечајна постапка во банка донесува гуверне-
рот.  

(2) Гувернерот го донесува решението од ставот 1 
на овој член во случаите утврдени во ставот 4 од овој 
член по службена должност, на предлог на доверители-
те и на предлог на банката.  

(3) По предлогот на доверителите и на банката од 
ставот 2 на овој член гувернерот одлучува во рок од 15 
дена од поднесувањето на предлогот.  

(4) Услови за воведување на стечајна постапка во 
банка постојат кога: 

1) банката е несолвентна;  
2) врз основа на извештајот на администраторот, 

или во текот на спроведувањето на планот за рехабили-
тација се утврди дека банката е несолвентна или 

3) во постапката на ликвидација на банката се ут-
врди дека нејзиниот имот не е доволен за исплата на 
сите побарувања на нејзините доверители.  

(5) Банката е несолвентна кога:  
1) стапката на адекватноста на капиталот е пониска 

од една четвртина од пропишаната во членот 65 од овој 
закон или  

2) е неспособна да ги плаќа пристигнатите обврски 
непрекинато подолго од десет дена.  

(6) Одредбите од ставот 4 точка 1 на овој член не се 
применуваат кога за време на администрација банката 
е исклучена од платен промет.  

(7) Предлог за отворање на стечајна постапка на 
банка до надлежен суд може да поднесе само гуверне-
рот, во согласност со овој закон. Предлог за отворање 
на стечајна постапка на банка до надлежниот суд се 
поднесува првиот работен ден од денот на донесување-
то на решението за исполнување на условите за отвора-
ње на стечајна постапка во банка. Кон предлогот за от-
ворање на стечајна постапка на банка до надлежниот 
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суд задолжително се приложува и решението на гувер-
нерот за исполнување на условите за отворање на сте-
чајна постапка во банка.  

(8) Судот донесува решение по предлогот за отво-
рање стечајна постапка на банка најдоцна во рок од три 
работни дена од приемот на предлогот од ставот 7 на 
овој член без спроведување на претходна постапка. 

(9) На стечајна постапка на банка соодветно се при-
менуваат одредбите од Законот за стечај, доколку пои-
наку не е определено со овој закон.“  

Според членот 163 од овој закон:  
„(1) Со денот на отворањето на стечајната постапка 

престануваат побарувањата на физичките лица од бан-
ката во стечај по основ на депозит до висината на оси-
гурениот износ на депозитот во согласност со Законот 
за Фондот за осигурување на депозити.  

(2) Пред исплатата на доверителите од стечајната 
маса се издвојува дел на средства за трошоци на поста-
пката, вклучувајќи ги и трошоците на банката која ги 
презема работите со влоговите во банка од банката во 
стечај.  

(3) Побарувањата на Фондот за осигурување на 
депозити по основ на исплати на осигурени депозити 
се исплаќаат пред побарувањата на останатите довери-
тели.“ 

Оттука, врз основа на одредбите од Законот за 
банки, може да се заклучи дека: 

- со закон е пропишана материјата на банките (ос-
новање, работење, супервизија и престанок на рабо-
тење), 

- е утврдено дека гувернерот на Народна банка дава 
дозвола за основање и работење на банка. 

Побарувањата за исплата на останатите доверители 
е следователно од стечајната маса на банката во стечај.  

Членот 8 од Законот за Народна банка на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.158/2010, 123/ 2012, 43/2014, 153/2015, 6/2016 
и 83/2018) дефинирал дека: „Стабилноста на банкар-
скиот систем и мерките што се преземаат заради пости-
гнување и одржување на неговата стабилност се од ја-
вен интерес“. 

Владеењето на правото како темелна вредност на 
уставниот поредок на Република Северна Македонија, 
согласно член 8 став 1 алинеи 3 и 8 од Уставот, во сво-
јата основа го има елементот „правна сигурност“ во 
правниот поредок, односно хуманизмот, социјалната 
правда и солидарноста. Од утврдената фактичка состој-
ба и цитираните законски одредби јасно и недвосмис-
лено се утврдуваат следните релевантни факти. Штеда-
чите биле во банкарско-договорен однос со пропадна-
тата банка Еуростандард банка. Еуростандард Банка 
пропаднала, неспорен факт. Исто така е неспорно дека 
штедачите ги исполниле сите обврски спрема Банката. 
Од друга страна, штедачите го изгубиле правото на 
обештетување. За пропаѓањето на Банката штедачите 
немаат никаков удел, ниту пак вина за тоа. Пропаѓање-
то на Банката е последица на незаконитото (про-
тивправно, антиправно) работење на Банката. 

Кога на вака утврдената состојба се применува по-
зитивното право на Републиката, а посебно Законот за 
банките, Законот за стечај и Законот за Фондот за оси-
гурување на депозити, а посебно оспорената одредба 
содржана во член 163 став 3 од Законот за банките на 
штедачите неправедно им се оневозможува да ги оства-
руваат своите легитимни побарувања, а тоа е поврат на 
вложените парични спредства. Неправедноста ја созда-
ва оспорената одредба која предвидува првенствено 
подмирување да има само Фондот за осигурување на 
депозити до 30000 евра. Исклучена е правната можност 
правото на поврат да го остварат штедачите над 30000 
евра, правните лица како штедачи, како и другите ви-
дови на штедачи и доверители на побарувања по разни 

правни основи во стечајна постапка. Неправдата е 
очигледна. Фондот остварува „правда“ додека сите 
други штедачи трпат неправда. 

Поаѓајќи од заштитата на владеењето на правото и 
правната сигурност на граѓаните, законодавецот има 
уставен основ за законско нормирање на Фондот за 
осигурување на депозити како државен инструмент во 
банкарскиот сектор кој е дел од обезбедувањето на си-
гурност и стабилност во банкарскиот систем што е ја-
вен интерес. Поради тоа и финансиските средства на 
Фондот се со закон заштитени како што е тоа уредено 
со оспорената одредба од ставот 3 на членот 163 од За-
конот за банки.  

Од анализата, Судот утврди неспорна легитимна 
цел и општествена оправданост за соодветно законско 
нормирање на Фондот како државен инструмент во 
банкарскиот систем кој е дел од обезбедувањето на си-
гурност и стабилност во банкарскиот систем што е ја-
вен интерес. Легитимната цел претставува заштитата 
на сопственоста на штедачите (до одреден гарантиран 
износ) и генерирање на сигурност и стабилност во бан-
карскиот систем. Општествената оправданост произле-
гува од реалната состојба во општеството соочено со 
повеќе случаи на паѓање на банки во стечај.  Неспорен 
факт е дека законодавецот има уставно овластување и 
уставен основ да ги нормира во законско решение вак-
вите приоритети, како што тоа впрочем го има сторено 
со оспорениот член 163 став 3 од Законот за банки. Но, 
таквото уставно овластување и основ, освен во фор-
малната смисла, налага законското нормирање во него-
вата материјална суштинска природа да биде во рамки-
те на Уставот и во согласност со неговите темелни 
вредности, начела и гаранции. Во тој контекст неспо-
рен е фактот дека Фондот за осигурување на депозити 
е дел од системот кој  со надлежност да обезбедува по-
стигнување и оддржување на стабилноста на банкар-
скиот систем, и дека тоа е прашање од јавен интерес, 
но Судот при анализата на оспорената одредба, исто 
така утврди дека јавниот интерес подразбира заштита 
на основните слободи и права на човекот и граѓанинот 
признати со меѓународното право и утврдени со Уста-
вот, заштитата на сопственоста и на слободата на паза-
рот и претприемништвото, владеењето на правото. За-
конското уредување на приоритет на Фондот при нап-
латата, заштитата на неговите средства, на неговата 
сопственост со приоритет над сите останати (физички 
и правни субјекти), со повикување на јавниот интерес, 
основано може да се доведе под сомнеж за неговата ус-
тавност во смисла на заштитата на основните слободи 
и права на човекот и граѓанинот признати со меѓуна-
родното право и утврдени со Уставот, заштитата на 
сопственоста и на слободата на пазарот и претприем-
ништвото, владеењето на правото, што исто така прет-
ставува јавен интерес. 

Од анализата на оспорената законска одредба може 
да се оцени дека е во несогласност со одредби на член 
8 став 1 алинеи 3, 6 и 8 од Уставот (владеењето на пра-
вото, односно хуманизмот, социјалната правда и соли-
дарноста како темелни вредности на уставниот поре-
док), како и со одредбите кои се однесуваат на основ-
ните слободи и права на човекот и граѓанинот и тоа 
член 9 став 2, член 30 ставови 1, 2 и 3, член 34, член 54 
ставови 1, 2 и 3 и член 55.  

Имено, Уставот утврдил дека граѓаните пред Уста-
вот и законите се еднакви (член 9 став 2); се гарантира 
правото на сопственост и правото на наследување, соп-
ственоста создава права и обврски и треба да служи за 
добро на поединецот и на заедницата и никому не мо-
жат да му бидат одземени или ограничени сопственос-
та и правата кои произлегуваат од неа, освен кога се 
работи за јавен интерес утврден со закон (член 30 ста-
вови 1, 2 и 3);  граѓаните имаат право на социјална си-
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гурност и социјално осигурување утврдени со закон и 
со колективен договор (член 34); слободите и правата 
на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во 
случаи утврдени со Устав, слободите и правата на чо-
векот и граѓанинот може да бидат ограничени за време 
на воена или вонредна состојба според одредбите од 
Уставот, ограничувањето на слободите и правата не 
може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, 
боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално по-
текло, имотна или општествена положба (член 54 ста-
вови 1, 2 и 3); и се гарантира слободата на пазарот и 
претприемништвото, Републиката обезбедува еднаква 
правна положба на сите субјекти на пазарот, Републи-
ката презема мерки против монополската положба и 
монополското однесување на пазарот, слободата на па-
зарот и претприемништвото можат да се ограничат со 
закон единствено заради одбраната на Републиката, за-
чувувањето на природата, животната средина или 
здравјето на луѓето (член 55). 

Поаѓајќи од оспорената одредба на ставот 3 од чле-
нот 163 од Законот за банки, според која побарувањата 
на Фондот за осигурување на депозити по основ на ис-
плати на осигурени депозити се исплаќа пред побару-
вањата на останатите доверители, произлегува дека 
Фондот е нормиран како приоритетен побарувач на фи-
нансиски средства во постапката на банка во стечај со 
цел задржување на износот на своето парично ниво ка-
ко и пред исплатата на осигурените депозити во бан-
ката.  

Со ваквата законска определба се обезбедува Фон-
дот да не трпи последици од стечајот на банката, со 
кои последици би била нарушена финансиската ста-
билност на Фондот, односно Фондот поради тоа доби-
ва статус на обезбеден побарувач врз основа на закон. 
Меѓутоа, овој статус на Фондот се одразува негативно 
со финансиски последици на останатите депоненти кои 
имаат побарувања во стечајната постапка, со оглед на 
тоа што се исцрпува стечајната маса на банката и се 
отежнува обесштетувањето општо на депонентите, (и 
физички и правни лица), како сопственици на парични 
средства, до степен и на неможност на добивање на 
депозитите, со исклучок на тие до износ од 30.000 евра. 
Тоа доведува до тоа дека во едно демократско општес-
тво на еднакви права и слободи, каде се гарантира пра-
вото на сопственост, слободата на пазарот и претпри-
емништвото и еднаквата положба на сите субјекти на 
пазарот, директно се повредува правото на сопственост 
на паричните депозити во банката во стечај со издига-
ње на Фондот како приоритетен побарувач во стечајна-
та маса пред другите побарувачи депоненти како соп-
ственици на паричните износи во банката, повредата на 
сопственичките права е без основан правен легитими-
тет, по сила на закон со статусното издигање на Фон-
дот над другите побарувачи  за што нема уставен основ 
и со тоа се повредуваат наведените одредби од Уста-
вот. 

Воедно во Директивата 2914/49/ЕУ на Европскиот 
парламент и Совет, нивото на покритие за системите за 
осигурување депозити, е уредено дека во случај на не-
достапност на депозит државите членки обезбедуваат 
нивото на покритие на вкупните депозити за секој 
депонент да биде 100 000 евра. Не се прави разлика на 
физички и правни лица како депоненти. (Законот за 
осигурување на депозити на Република Хрватска го 
има усогласено законското решение и се утврдува дека 
секој депонент на кредитна институција во стечај има 
право на обесштетување до висина на 100 000 евра).  

Во нашиот правен поредок со закон е основан Фонд 
за осигурување на депозити, со ниво на покритие до 30 
000 евра само за физички лица, за потоа по сила на за-
кон тој Фонд има статус на приоритетен побарувач на 
исплатените финансиски средства во случај на банка 

во стечај, со што се поставува прашање за дискримини-
рање на правните лица во редоследот како депоненти 
во однос на неизвесното покривање на нивните депози-
ти од стечајната маса од банката во стечај која финан-
сиски ќе се намали поради исплаќањето на Фондот ка-
ко приоритетен побарувач. Таквата законска поставе-
ност на Фондот ги доведува во неповолна положба си-
те останати депоненти кои своите парични побарувања 
во стечајната постапка во банката многу потешко ќе ги 
реализираат поради намалување на стечајната маса на 
банката во услови на приоритетно исплаќање на Фон-
дот, а со тоа на овие субјекти им се повредува распола-
гањето, користењето и управувањето со финансиските 
средства кои се во нивна сопственост, што ја доведува 
во прашање согласноста со наведените одредби од 
Уставот. 

Од овие причини, Судот оцени дека, за член 163 
став 3 од Законот за банки, основано може да се пос-
тави прашањето за согласноста со член 8 став 1 алинеи 
3, 6 и 8, член 9 став 2, член 30 ставови 1, 2 и 3, членот 
34, член 54 ставови 1, 2 и 3 и членот 55 од Уставот. 

Предлогот за донесување на решение согласно чле-
нот 27 од Деловникот за запирање на извршувањето на 
поединечните акти и дејствија што се преземаат врз ос-
нова на оспорената законска одредба, не доби потребно 
мнозинство на гласови. 

5.Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката  1 од ова решение. 

6.Ова решение Судот го донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот, Сали Мура-
ти и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Никола 
Ивановски, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, До-
брила Кацарска, д-р Дарко Костадиновски и Вангелина 
Маркудова. 

 
У. бр. 247/2020 Претседател 

25 март 2021 година    на Уставниот суд на Република 
21 април 2021 година        Северна Македонија, 

Скопје          Сали Мурати, с.р. 
__________ 

1629. 
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Северна Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
70/1992 и „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр.202/2019, 256/2020 и 65/2021), по нашето 
гласање против Решението У.бр.247/2020 од 25 март и 
21 април 2021 година со кое Судот одлучи да поведе 
постапка за оценување на уставноста на член 163 став 
3 од Законот за банките („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 
15/2015, 153/2015, 190/2016, 7/2019 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија” бр. 101/2019), 
писмено го образлагаме нашето 

  
И З Д В О Е Н О  М И С Л Е Њ Е 

  
I. 

Како што е познато, Уставниот суд, претходно во 
друг предмет ја разгледуваше истата одредба и со мно-
зинство гласови одлучи да не поведе постапка за оце-
нување на нејзината уставност (Решение У.бр.299/2020 
од 24 февруари 2021 година). 

Меѓутоа, еден месец подоцна, постапувајќи по дру-
га иницијатива за оспорување на уставноста на истата 
одредба од Законот за банките со речиси идентични на-
води и причини за оспорување, Судот, исто како и ми-
натиот пат, со мнозинство гласови, донесе сосема 
спротивна одлука - да се поведе постапка за оценување 
на нејзината уставност. 
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Притоа, мора да се укаже дека во вакви случаи, Су-
дот има пракса да ги отфрла инцијативите поради прет-
ходно пресудена работа - res iudicata, а врз основа на 
член 28 алинеја 2 од Деловникот. 

Овој правен основ произлегува од темелната вред-
ност на уставниот поредок - владеењето на правото и 
правната сигурност како нејзин составен елемент и 
членот 112 став 3 од Уставот, според кој одлуките на 
Уставниот суд се конечни и извршни.  

Имено, ставот на Судот по однос на уставноста на 
одредена одредба треба да биде траен, постојан и кон-
зистентен, со цел доносителите на пониските норми 
при регулирањето на истите ситуации да пропишат со-
одветни норми во согласност со ставовите на Судот 
преку кои се толкува и штити уставноста. Ваквите ста-
вови се од значење и за адресатите (оние на кои се од-
несува нормата) кои ќе можат да бараат соодветно ре-
гулирање, повторно според сфаќањето на Судот. 

Од друга страна, се согласуваме дека ваквиот 
принцип доведен до крајност, може да се претвори во 
кочница во еволуирањето на ставовите на Судот и ис-
тите да останат засекогаш, а на идните уставни судии 
да не им остане ништо освен да ја препишуваат прет-
ходната уставна пракса, наместо да даваат свои соп-
ствени толкување на уставните норми. 

Ова било земено предвид и при донесувањето на 
Деловникот, па во истата алинеја 2 од членот 28, каде 
покрај тоа што е предвидено дека иницијативата ќе би-
де отфрлена ако за истата работа веќе било одлучу-
вано, предвиден е условот да нема основи за поинакво 
одлучување. 

Според тоа, неспорно е дека постои можност Судот 
да го промени својот претходен став што е факт во овој 
предмет, при што во овој дел не се оспорува суштината 
на донесената одлука која исто така е факт. 

Меѓутоа, пред да премине на образложување на 
таквата суштина, мнозинството согласно она што беше 
погоре наведено, имаше обврска на стручната јавност и 
воопшто јавноста да и образложи од што се раководе-
ше кога го промени ставот за така краток временски 
период, без притоа да биде променета фактичката и 
правна состојба или кажано согласно претходно цити-
раната деловнички одредба, да ги соопшти основите за 
поинакво одлучување, наместо отфрлање на иниција-
тивата, а особено после еден толку краток период од 
претходна поинаква одлука.  

Поради ова, сметаме дека во ова решение, не е сод-
ржан суштествeниот елемент - причините зошто во 
овој предмет не е отфрлена иницијативата врз основа 
на член 28 алинеја 2 од Деловникот на Уставниот суд. 

 На овој начин, ќе можеше да се има увид која била 
околноста, што не била земена предвид при првото од-
лучување и дали воопшто истата има правна сила да ја 
промени претходно донесената одлука и да ги побие 
претходно изразените ставови, (па можеби да доведе и 
до промена на нашиот претходен став), што овде не бе-
ше случај. 

Со ваквото постапување се создаде опасен пресе-
дан, уставно-судската практика воопшто да не се почи-
тува и ставовите на Судот неочекувано да се менуваат 
што во секој случај не е во функција на правната сигур-
ност како елемент на владеењето на правото од член 8 
став 1 алинеја 3 од Уставот, за која темелна вредност 
Судот треба ја штити и преку своите одлуки и образло-
женија. 

  
II. 

За Судот e спорно тоа што оспорената одредба 
предвидува побарувањата на Фондот за осигурување 
на депозити по основ на исплати на осигурени депози-
ти да се исплаќаат пред побарувањата на останатите 
доверители, при што одредбата се истолкува како од-

редба која создавала нееднаквост помеѓу физичките 
лица чии депозити се осигурани и Фондот како прио-
ритетен побарувач наспрема физичките лица со депо-
зит поголем од 30.000 евра и правните лица кои не ги 
осигуруваат своите парични средства во банките.  

Ваквиот став на Судот е спорен поради повеќе мо-
менти: 

  
- членот 9 од Уставот е одредба која гарантира ед-

наква правна положба на граѓаните пред Уставот и за-
коните. Значи тоа е уставна одредба за еднаквост на 
граѓаните и истата не може да се толкува и како устав-
на гарантираност на еднаквост на правните лица со 
граѓаните; 

- во долгогодишната уставно-судска практика гра-
ѓаните и правните лица никогаш не добиле третман на 
еднакви пред Уставот и законите од едноставна причи-
на што според начинот на функционирање и дејствува-
ње во правните односи тие не се еднакви и за нив нај-
често регулативата, со правно оправдана и издржана 
причина, се разликува. 

- Фондот за осигурување на депозити, како специ-
фично правно лице, специјализирана финансиска инс-
титуција е основан со Закон и е во сопственост на Ре-
публика Северна Македонија (член 2 и 3 од Законот за 
Фондот за осигурување на депозити). Ова правно лице 
не врши трговска дејност, не остварува профит од каде 
во никој случај не е исто што и било кое трговско 
друштво, трговец поединец или друго правно лице. 
Значи во решението со кое не се согласуваме се прифа-
ќа еднаквост помеѓу Фондот, значи државата Републи-
ка Северна Македонија со било кое правно лице кое 
немало законска можност да го осигура своето работе-
ње во која било банка или штедилница, само затоа што 
со нападнатата одредба Фондот е предвиден како прио-
ритетен побарувач во стечајната постапка, како и со 
физичките лица со штедни влогови поголеми од 30.000 
евра. 

 - решението за поведување на постапка алудира на 
заштита на слободата на пазарот и претприемништвото 
(член 55 од Уставот) што според нас е уставно пробле-
матично. Стечајот на одредена банка, пропаѓањето на 
одредена банка е само несреќна околност која го по-
пречува правното лице, без негова вина и придонес, да 
продолжи да стопанисува и создава капитал на вооби-
чаен и очекуван начин. Се согласуваме дека тоа се 
тешки последици за кое било правно лице. Но, тие не 
се предизвикани од оспорената одредба, туку од кон-
кретен случај, настан за кој одредбата нема никакво 
влијание, бидејќи одредбата не предизвикува одредена 
банка или штедилница да се доведе во состојба на от-
ворање на стечајна постапка. 

 - тоа што одредбата предвидува побарувањата на 
Фондот за осигурување на депозити по основ на испла-
ти на осигурени депозити да се исплаќаат пред побару-
вањата на останатите доверители, односно не ги вклу-
чува лицата со осигуран влог над 30.000 евра и правни-
те лица не е проблем на оспорената одредба. Оваа од-
редба е во функција на она што значи поставеност и за-
дача на Фондот според одредбите на Законот за Фон-
дот за осигурување на депозити. Овој закон, а не оспо-
рената одредба е тој што не предвидел осигурување на 
депозити на правните лица, туку предвидел осигурува-
ње на влоговите само на физичките лица. Тоа во овој 
случај претставува отсуство на регулатива и тоа во 
друг закон, а овој суд нема надлежност на позитивен 
законодавец. Значи ако постои проблем тој би се барал 
евентуално во интервенција во Законот за Фондот за 
осигурување на депозити, но не преку уставно-судска 
одлука, туку со измени од страна на законодавниот дом 
која измена би предвидела обврска за осигурување на 
депозитите и на правните лица. По евентуалната интер-
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венција на Судот и укинување на член 163 став 3 од За-
конот за банките, ќе се јави потреба оваа содржина 
повторно да се внесе и врати во Законот за банките, 
овој пат за да Фондот има приоритетно побарување на 
осигураните влогови и за гарантирани на физичките и 
за гарантирани на правните лица,  што впрочем е цел 
на иницијативата. 

Оттаму, констатација во решението дека Фондот е 
државен инструмент во банкарскиот систем кој ја обез-
бедува сигурноста и стабилноста на банкарскиот систем 
што било прашање од јавен интерес и оспорувањето во 
исто време на неговото законски утврдено право на при-
оритетно намирување е најмалку контрадикторно. 

Да се тврди дека оспорената одредба се става под 
сомнение за можна повреда на социјална правда и со-
цијална сигурност, а како лицата со штедни влогови од 
над 30.000 евра и правните лица биле во нееднаква по-
ложба со оние што имаат осигурани влогови до 30.000 
евра е неприфатливо. Социјална правда и износи на 
штедни влогови над 30.000 евра (околу 1.840.000 де-
нари) се неспојливи. Констатацијата дека Фондот ос-
тварува „правда“, додека сите други штедачи трпат 
неправда е погрешна. Ова од причина што средствата 
коишто Фондот ќе ги обезбеди приоритетно од банката 
или штедилницата во стечај се средства кои се намене-
ти токму за воспоставување на социјална правда, за 
друг иден случај на стечај во кој физичките лица со 
осигурани влогови до 30.000 евра ќе бидат намирени. 

Со констатацијата во решението дека Еуростандард 
банка пропаднала со противправно работење и затоа 
треба да се стави под сомнение оспорената одредба, 
според нас, Судот  се впушти во решавање на конкре-
тен случај, што секако не е негова надлежност како ап-
страктен контролор на уставноста. Дали има или не 
противправни дејствија и слично не се прашања со кои 
треба да се занимава овој суд, бидејќи одговор на ова 
прашање ќе дадат, се надеваме наскоро, компетентните 
и надлежни институции.  

Нашата определба да го издвоиме мислењето про-
излегува најмногу поради фактот што Фондот за осигу-
рување на депозити ги акумулира паричните средства 
во одреден процент од вкупните депозити во банките, 
филијалите на странските банки и штедилници во Ре-
публика Македонија, односно средствата кои се наоѓа-
ат на сметките на Фондот во Народната банка на Ре-
публика Македонија, сметките на Фондот во деловните 
банки и паричните средства инвестирани во хартии од 
вредност. Тоа значи парични средства на сите физички 
лица во Македонија, од сите банки и штедилници, до-
машни и странски застапени во Македонија. Оттаму 
обесшетувањето на осигурените влогови на физичките 
лица за конкретна банка или штедилница до 30.000 ев-
ра би се направило од пари прибрани по принцип на 
наплаќање на премии на осигурување од секој граѓа-
нин и секоја банка и штедилница во Македонија. Со 
одредбата што се проблематизира спорно е зошто Фон-
дот да има приоритетно побарување од конкретната 
банка во стечај и да ги поврати парите прибрани од 
премиите на осигурување од сите нас, без исклучок. 
Фондот, според мнозинството судии, требало со сите 
останати да се намирува од стечајната маса, без прио-
ритет. Се плашиме дека со интервенцијата во одредба-
та Фондот нема да може брзо да ги надополни сред-
ствата што ги исплатил на осигураните физички лица и 
во ситуација на настанување набрзо на нов случај нема 
да може да одговори на својата функција. Тогаш се по-
ставува прашање зошто да постои Фонд, ако се доведу-
ва во прашање неговото функционирање. И уште неш-
то во  „рамноправното учество“ на сите доверители и 
натпревар за поврат на побаруваното од стечајната ма-
са може да се доведе во прашање побарувањето на ли-
цата со штедни влогови помали од 30.000 евра. 

Констатацијата во донесеното решение дека со од-
редбата се губело правото на поврат на средствата или 
пак дека се исклучувала можноста за поврат на сред-
ствата е неточна и произволна од причина што сите 
оние кои не се во обврска да го осигураат својот влог 
(влогови над 30.000 евра на физички лица и средства 
на правни лица) се намируваат од остатокот на стечај-
ната маса за која секако не можеме да знаеме колкава 
ќе биде, како што исто така не знаеме колкава маса на 
средства би се одлеала на име приоритетно побарување 
на Фондот, а како Судот не располагаше со ниту еден 
релевантен материјален доказ од надлежните институ-
ции. 

Се прашуваме каква е таа правна сигурност за мно-
зинството судии кога со донесеното решение би следу-
вало набрзо да се интервенира во законска одредба која 
е воспоставена уште од 2007 година, токму заради слу-
чаите на пропаѓање на банки и штедилници во мина-
тото. Притоа се занемарува фактот дека по однос на ре-
доследот во намирување на побарувањата на доверите-
лите од стечајната маса овој суд во досегашната прак-
тика (У.бр.156/1995, У.бр.90/2002, У.бр.214/2009 и 
други)  повеќепати изразил став дека утврдувањето на 
редоследот во намирување на побарувањата е во рам-
ките на овластувањата на Републиката со закон да ги 
уреди односите поврзани со стечајот на банките, во за-
висност од посебната улога на субјектите. Од значење 
е што намирувањето на побарувањата кон банката во 
стечај не претставува слободен економски однос на па-
зарот во кој сите субјекти се рамноправни. Субјектите 
(Фондот, правните лица, физичките лица со депозити 
до 30.000 евра и над овој износ) имаат различна пози-
ција по однос на банкарското работење, па според нив-
ната посебна улога и позиција со закон се утврдува ре-
доследот на нивното намирување, како што е случајот 
со оспорената одредба. 

Преку истата се остварува правото на поврат на 
средства кои претходно Фондот ги обештетил штеда-
чите со депозити до 30.000 евра кои биле депонирани 
во банката над која е отворена стечајна постапка за 
што законодавецот му доделил привилегиран статус на 
предност при исплата од стечајната маса, во однос на 
другите доверители. На овој начин се овозможува овој 
фонд да биде ликвиден и подготвен за евентуално дру-
го обештетување од друга банка. 

 Од уставно-правна точка може да биде единствено 
спорно дали е уставно-оправдано законодавецот да му 
додели  ваква привилегирана положба на Фондот? 

За да се одговори на горното прашање, потребно е 
да се укаже на тоа дека преку Фондот се остварува јав-
ниот интерес - одржување на стабилноста на финансис-
киот систем и неговото работење кое е уредено со За-
конот за Фондот за осигурување на депозити.   

Имајќи го предвид тоа, остварувањето на неговото 
побарување за поврат на средствата, значи остварува-
ње на јавниот интерес кој секојпат треба да има пред-
ност и може да биде основ и оправдување за тоа што 
законодавецот доделил предност пред исплата на поба-
рувањата на другите доверители кои го претставуваат 
приватниот (поединечниот) интерес. 

Според тоа, не е можна споредба во правната ед-
наквост на овие два вида побарувања (на Фондот и 
другите приватно–правни субјекти) и да се бара нивно 
изедначување, туку напротив со давањето предност 
токму се остварува јавниот интерес. Конкретно, со ос-
порената одредба со остварува легитимна цел, таа е 
дозволена во демократско општество и е утврдена со 
закон. 

Инаку, давањето предност (приоритет) на побарува-
њата не е непознат правен институт во нашето стечајно 
право. На пример, во член 2 став 1 точка 52 од Законот 
за стечај, е содржана следната дефиниција: „Приори-
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тет" е правото на побарување кое е рангирано пред 
друго побарување каде што тоа право произлегува од 
примената на овој закон.“ 

Во точката 53 од истиот став пак стои: „приоритет-
но побарување" е побарување кое ќе биде платено пред 
исплаќањето на општите необезбедени доверители. 

Во член 236 од овој закон (насловен „Повреда на 
постапката“), еден од основите поради кои стечајниот 
судија по службена должност нема да го одобри пред-
ложениот план за реорганизација, ако меѓу другото не 
е почитувано правото на приоритет, освен ако довери-
телите поинаку не се согласат (точка 3). 

Не случајно Законот за стечај го востановил овој 
правен институт. Имено сите побарувања немаат, ниту 
пак може да имаат ист приоритет кој може да биде по 
разни основи: на пример стварното право пред облига-
ционото, постарото право пред поновото, приоритет на 
работничките побарувања (што е предвидено во зако-
нодавствата на многу развиени држави в. O NAČELU 
SOCIJALNOG POSTUPANJA U STEČAJNOM 
POSTUPKU S NAGLASKOM NA PRAVA RADNIKA, 
достапен на интернет) или пак како што е во случајот 
со Фондот за депозити, побарување зад кои стои јавни-
от интерес пред побарувањето пред кое стои поединеч-
ниот интерес. 

Инаку, гледано споредбено, предност при исплата-
та е предвидено на пример во законодавствата на: Ав-
стрија, Словачка, Кипар, Финска, Франција, Грција, 
Италија, Малта, Холандија, Португалија и други, доде-
ка одреден приоритет има во Германија (Фондот е чет-
врт по ред) во Белгија осми и така натаму. Впрочем и 
самиот член 163 став 2 од Законот за банките предви-
дел дека пред исплатата на доверителите од стечајната 
маса се издвојува дел на средства за трошоци на поста-
пката, вклучувајќи ги и трошоците на банката која ги 
презема работите со влоговите во банка од банката во 
стечај. Значи постои и друг приоритет наплата на тро-
шоци на постапката, како и трошоци на банката пред 
да се наплати побарувањето на Фондот, но овој прио-
ритет за никого не е  спорен. 

Со донесеното решение досегашната сигурност на 
граѓаните дека нивните осигурани штедни влогови до 
30.000 евра се безбедни е доведена во прашање. Може-
би со оспорената одредба финансиските импликации ја 
чувствуваат точно определен број на субјекти или дел 
од клиентите на Еуростандард банка, за што искрено 
сочувствуваме, но без одредбата финансиските импли-
кации ќе се одразат на сите нас, а најмногу на држа-
вата. 

           
 Претседател 

6 мај 2021  година    на Уставниот суд на Република 
Скопје             Северна Македонија, 

             Сали Мурати, с.р. 
 

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 

1630. 
Врз основа на член 203, член 206 и член 217 од За-

конот за работните односи („Службен весник на  Ре-
публика  Македонија“  бр. 62/2005, 106/2008, 114/2009, 
50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 
13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2014, 113/2014, 
20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018 
110/2019 и 267/2020) и согласно член 5 од Општиот ко-
лективен договор за јавен сектор на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 10/2008 и 88/2008), Министерството за образование 
и наука на Република Северна Македонија и Самостој-
ниот синдикат за образование, наука и култура на Ре-
публика Македонија – СОНК, на ден 29.4.2021 година 
го склучија следниот 

К О Л Е К Т И В Е Н  Д О Г О В О Р 
ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 
I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

 
(Предмет на колективниот договор) 

 
Со овој колективен договор се уредуваат правата, 

обврските и одговорностите од работен однос на ра-
ботниците и  работодавачот,  кои  произлегуваат  од 
работниот   однос   заснован   во   одделот   високо   об-
разование   и    наука, обемот и начинот на нивното ос-
тварување, прашања од интерес на работниците и рабо-
тодавачот,  начинот и постапката за решавање на меѓу-
себните спорови, како и други прашања од интерес на 
работниците и работодавачот во областа на високо об-
разование и наука. 

 
Член 2 

 
(ПОИМНИК) 

 
Одделни изрази употребени во овој колективен до-

говор го имаат следново значење: 
а.Работодавач во смисла на овој колективен дого-

вор е јавна установа од областа на високото образова-
ние и наука. 

б.Работник во смисла на овој колективен договор е 
секое физичко лице кое  е во работен однос во устано-
ва од високото образование и наука, на неопределено 
работно време, на определено работно време, со полно 
работно време, со скратено работно време, врз основа 
на акт за вработување. 

в.Наставен кадар во смисла на овој колективен до-
говор се сите лица избрани во наставно-научни, нас-
тавно-стручни, научни, наставни и соработнички 
звања, вработени во јавните високообразовни уста-
нови. 

г.Истражувачки кадар во смисла на овој колективен 
договор се сите лица     избрани во научни, научни и 
наставно-научни, како и во соработнички звања, врабо-
тени во јавните научни установи. 

д.Ненаставен кадар во смисла на овој колективен 
договор се сите лица вработени во стручната и адми-
нистративната служба и помошно-техничките лица 
вработени во јавните високообразовни установи. 

ѓ.Неистражувачки кадар во смисла на овој колекти-
вен договор се сите лица вработени во стручната и ад-
министративната служба и помошно-техничките лица 
вработени во јавните научни установи. 

е.Основен буџет на Министерство за образование и 
наука се средствата од Буџетот на Република Северна 
Македонија, определени според годишниот план на 
приходи, други приливи и одобрени средства за финан-
сирање на основните надлежности на Министерството.  

ж.Сопствени приходи се средства од самофинанси-
рачки активности на јавните високообразовни и научни 
установи и тоа од: партиципации, школарини, вршење 
образовни услуги на правни и физички домашни и 
странски лица, продавање научни и стручни услуги и 
производи на правни и физички домашни и странски 
лица, камати, приходи по основа на права на интелек-
туална сопственост чиј носител е високообразовна и 
научна установа, приходи од вршење на уметничка деј-
ност, легати, подароци, завештанија, прилози и други 
извори. 
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Член 3 
 

(Примена) 
 

Овој колективен договор се применува непосредно 
и е задолжителен за работниците кои се членови на Са-
мостојниот синдикат за образование, наука и култура 
(во натамошниот текст: СОНК), за јавните високообра-
зовни и научни установи (работодавачи), како и за ра-
ботниците кои се членови на други синдикати кои по 
писмен пат ги известиле и добиле согласност од пот-
писниците на овој колективен договор дека пристапу-
ваат кон него. 

 
Член 4 

 
(Загарантирани права) 

 
(1) Со колективен договор на ниво на работодавач, 

можат да се утврдат поголеми права и поповолни усло-
ви за работа од правата и условите утврдени со овој ко-
лективен договор, ако тоа не  е  во спротивност со за-
кон, Општиот колективен договор за јавниот сектор на 
Република Македонија и овој колективен договор.  

(2) Доколку со колективен договор на ниво на рабо-
тодавач или со акт за вработување се утврдени помали 
права или понеповолни услови за работа од правата ут-
врдени со овој колективен договор, се применуваат од-
редбите на овој колективен договор. 

 
Член 5 

 
(Примена на прописите) 

 
На прашањата од предметот на уредување на овој 

Колективен договор кои не се уредени со него, соод-
ветно сe применуваaт Законот за високото образова-
ние, односно Законот за научно-истражувачка дејност 
и прописите на коишто тие упатуваат, како и Општиот 
колективен договор за јавен сектор. 

 
II ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

 
II.1 Засновање на работен однос 

 
Член 6 

 
(Засновање на работен однос) 

 
(1) Во јавните високообразовни и научни установи 

вработените засноваат работен однос како:  
а.лица избрани во наставно-научни, наставно-

стручни, научни, наставни и соработнички звања(во 
понатамошниот текст: наставен кадар и истражувачки 
кадар); 

б.лица вработени во стручнатаи административната 
служба, односно лица кои засновале работен однос во 
институциите од јавен сектор заради вршење работи од 
стручна и административна природа – јавни службени-
ци (во понатамошниот текст: ненаставен кадар, однос-
но неистражувачки кадар); 

 
в.лица вработени како помошно-технички лица во 

понатамошниот текст: ненаставен кадар, односно неис-
тражувачки кадар). 

(2) Наставниот кадар од ставот 1 на овој член, вра-
ботен во јавните високообразовни установи, своите 
права од работен однос ги остварува согласно Законот 
за високото образование и прописите на кои тој упа-
тува, Закон за научно-истражувачка дејност, Општиот 
колективен договор за јавен сектор и овој колективен 
договор. 

(3)Истражувачкиот кадар од ставот 1 на овојчлен, 
вработен во јавните научни установи, своите права од 
работен однос ги остварува согласно Законот за на-
учно-истражувачка дејност и прописите на кои тој упа-
тува, Законот за високо образование и Општиот колек-
тивен договор за јавен сектор и овој колективен дого-
вор. 

(4) Ненаставниот кадар од ставот 1 на овој член, 
вработен во јавните високобразовни установи, своите 
права од работен однос ги остварува согласно Законот 
за високо образование и прописите на кои тој упатува, 
Општиот колективен договор за јавен сектор и овој ко-
лективен договор. 

(5) Неистражувачкиот кадар од ставот 1 на овој 
член, вработен во јавните научни установи, своите пра-
ва од работен однос ги остварува согласно Законот за 
научно-истражувачка дејност и прописите на кои тој 
упатува, Општиот колективен договор за јавен сектор и 
овој колективен договор. 

(6) Согласно овој колективен договор, ќе се склучу-
ваат индивидуални акти за вработување со работници-
те во јавните високообразовни и научни установи. 

 
Член 7 

(1) Работен однос може да заснова секое лице кое 
ги исполнува општите и посебните услови утврдени со 
применливите прописи, како и општите акти и актите 
за систематизација на работните места во јавните висо-
кообразовни и научни установи. 

(2) Посебните услови можат да се предвидат како 
услов за засновање на работен однос, само ако се пот-
ребни за извршување на работите на одредено работно-
место и истите се предвидени во општите акти на уста-
новата и актот за систематизација на работните места. 

(3) Работен однос се заснова со потпишување  на 
акт за вработување помеѓу работникот, јавната високо-
образовна и научна установа, на неопределено време, 
како и на определено време, но само под услови и на 
начин предвидени во закон. 

(4) Со актот за вработување се уредуваат  прашања 
согласно законските прописи. 

 
II.2 Засновање на работен однос на наставен и на 

истражувачки кадар 
 

Член 8 
(1)Работниот однос за наставниот и на истражувач-

кот кадар на јавните високообразовни и научни устано-
ви се заснова по спроведена постапка по објавен јавен 
конкурс, согласно Законот за високо образование и За-
конот за научно-истражувачка дејност. 

(2) Актот за вработување се склучува за определен 
број години во зависност од звањето, освен за звањата 
редовен професор и научен советник, каде актот за вра-
ботување се склучува на неопределено време. 

 
Член 9 

 
(избор во звања на јавни високообразовни  

установи) 
 

(1) Избор во наставно-научни, наставно-стручни, 
научни, наставни и соработнички звања на јавните ви-
сокообразовни установи се врши по пат на јавен кон-
курс објавен во дневниот печат. Кога изборот се врши 
првпат конкурсот го распишува наставно-научниот со-
вет, советот, односно наставничкиот совет.  

(2) Одлука за распишување конкурс за лица избра-
ни во звања донесува деканот, односно директоротна-
установата,најрано седум, а најдоцна шест месеци пред 
истекот на времето за кое е извршен изборот во звање.  
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(3) Конкурсот се распишува за сите наставно-на-
учни, наставно-стручни, научни, наставни и соработ-
нички звања. 

(4) Постапката за избор во наставно-научни, нас-
тавно-стручни, научни, наставни и соработнички 
звања, кога изборот се врши по првпат, се спроведува 
по претходно добиена согласност за обезбедени финан-
сиски средства од Министерство за финансии. 

(5) Конкурсот за избор во звање и засновање рабо-
тен однос треба да ја содржи соодветната наставно-на-
учна област за која се избира лицето, утврдена со Кла-
сификацијата на научно-истражувачките подрачја, по-
лиња и области (Меѓународната фраскатиева класифи-
кација), видот на работниот однос, рокот на траењето и 
општите и посебните услови за избор, документацијата 
која е од важност за изборот, како и други услови ут-
врдени со закон или општ акт на универзитетот и еди-
ницата на универзитетот, односно општ акт на самос-
тојната висока стручна школа. 

(6) Стекнувањето на наставно-научно, наставно-
стручно, научно, односно наставно звање на избраните 
наставници епостапно. 

(7) Постапката по конкурсот може да трае најмногу 
шест месеца, сметано од денот на објавување на јавни-
от конкурс во дневниот печат.  

Доколку постапката не заврши во овој рок, поста-
пката се запира и се распишува нов конкурс. 

Рокот не тече во периодот од 15 јули до 25 август 
во календарската година. 

(8) Постапката за избор во наставно-научно, нас-
тавно-стручно, научно, наставно и соработничко 
звање, која е предвидена во Законот за високо образо-
вание, односно Законот за научно-истражувачка деј-
ност, завршува со засновање на работен однос со полно 
работно време меѓу избраното лице и високообразов-
ната установа. 

 Работниот однос се заснова за времето за кое е из-
брано лицето. 

 
Член 10 

 
(избор во звања на јавни научни установи) 

 
(1) Изборот во научни, наставно-научни и соработ-

нички звања на јавните научни установи се врши по 
пат на јавен конкурс што го објавува јавната научна ус-
танова во дневниот печат. Кога изборот се врши прв-
пат конкурсот го распишува советот.  

(2) Одлука за распишување конкурс за лица избра-
ни во звања донесува директорот на установата, најра-
но седум, а најдоцна шест месеци пред истекот на вре-
мето за кое е извршен изборот во звање.  

(3) Конкурсот се распишува за сите научни, однос-
но соработнички звања. 

(4)  Постапката за избор во научни, наставно-науч-
ни и соработнички звања, кога изборот се врши првпат, 
се спроведува по претходно добиена согласност за 
обезбедени финансиски средства од Министерство за 
финансии. 

(5)Предвремен избор во научно звање кој го распи-
шува советот, се врши по пат на јавен конкурс што го 
распишува јавната научна установа. 

(6)Конкурсот за избор во звање и засновање рабо-
тен однос треба да ја содржи соодветната научна об-
ласт за која се избира лицето, утврдена со Класифика-
цијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и 
области (Меѓународната фраскатиева класификација), 
видот на работниот однос, рокот на траењето и општи-
те и посебните услови за избор, документацијата која е 
од важност за изборот, како и други услови утврдени 
со закон или општ акт на јавната научна установа. 

(7)Постапката за изборот може да трае најмногу 
шест месеца. Ако таа не заврши во овој рок, истата се 
запира и се распишува новконкурс. 

(8) Стекнувањето на научно, наставно-научно и на 
соработничко звање на  избраните истражувачи, однос-
но соработници е постапно. 

(9)Со извршениот избор во научно и соработничко 
звање, избраното лице заснова работен однос за време-
то за кое е избрано. 

 
II.3 Засновање наработен однос на ненаставен и  

неистражувачки кадар 
 

II.3.1 Засновање на работен однос на вработени во 
стручна и административна служба 

 
Член 11 

(1) Актот за вработување со работници во стручна-
та и административната служба на јавните високообра-
зовни и научни установи  може да биде склучен на не-
определено време, како и на определено време за заме-
на на привремено отсутен вработен кој е отсутен пове-
ќе од еден месец, привремено зголемен обем на работа, 
работа на проект и непредвидливи краткотрајни актив-
ности, што се јавуваат во вршењето на претежната деј-
ност наработодавачот. 

(2) Вработувањето на определено време од став (1) 
на овој член трае се додека постои потребата заради 
која работникот е вработен, согласно Законот за врабо-
тени во јавен сектор. 

 
Член12 

(1) Постапката за вработување  во стручната и ад-
министративната служба на јавните високообразовни 
установи се врши согласно Законот за високо образова-
ние и прописите на кои тој упатува. 

(2) Постапката за вработување во административна-
та служба во јавните научни установи се врши соглас-
но Законот за научно-истражувачка дејност и прописи-
те на кои тој упатува. 

 
II3.2. Засновање на работен однос на помошно- 

технички лица 
 

Член 13 
(1)Постапката за вработување и унапредување за 

помошно - техничките лица се врши согласно Закон за 
вработени во јавниот сектор, Закон за работни односи 
и овој колективен договор.  

(2)Во случај кога пополнувањето на слободно ра-
ботно место се врши по пат на објавување на интерен 
оглас за помошно – техничките лица, истиот се објаву-
ва на огласна табла на установата и на веб страната на 
установата.  

(3)Постапката за унапредување има за цел да им 
овозможи на помошно техничките лица кариерно нап-
редување. При постапката за унапредување се почиту-
ва начелото за правична застапеност.  

(4)Постапката за унапредување може да започне от-
како ќе се добие известување за обезбедени финасиски 
средства. Интерниот оглас не може да трае пократко од 
три работни дена и подолго од 5 работни дена. 

(5)Ректорот/Деканот/Директорот донесува одлука 
за вршење избор или неизбор на кандидат во рок од 
осум дена по приемот на ранг-листата од комисијата за 
селекција, која се објавува на огласната табла на уста-
новата и на веб страницата на установата.  

 
Член 14 

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

(2)Доколку потребата од работници се врши преку 
огласување, огласот за прием содржи: 

а. број на огласот; 
б. начин на засновање на работниот однос; 
в. назив на работното место кое се пополнува; 
г. услови што се пропишани за пополнување на ра-

ботното место, со наведување на соодветните докумен-
ти како доказ за исполнување на бараните услови; 

д. број на извршители и 
ѓ. рок и место за поднесување пријави по огласот, 

кој рок започнува да тече од денот на објавувањето 
(вклучувајки го и денот на објавувањето). 

(3)Почетокот и текот на рокот не го спречуваат не-
работните денови, деновите на државни и други праз-
ници и неработни денови кои сепразнуваат. 

(4)Доколку се врши проверка на знаењето, односно 
способноста на кандидатите за вршење на работите на 
работното место, во огласот треба да се наведе местото 
и видот напроверката. 

(5)Одлука за избор на помошно-техничкиот кадар и 
засновање на работен однос донесува директорот/дека-
нот/ректорот по предлог на тричлена комисија форми-
рана од раководнотолице. 

(6)Јавниот оглас неможе да трае пократко од три 
работни дена и подолго од 10 работни дена. Во јавниот 
оглас се наведува потребата од проверката на способ-
ност на кандидатите, доколку има таква потреба.  

(7) Избор од пријавените кандидати врши дирек-
тор/ректор/декан, најдоцна во рок од 8 работни дена, 
од денот на завршувањето на јавниот оглас. Известува-
њето за избраниот кандидат се доставува до сите кан-
дидати во рок од три дена од денот на донесувањето на 
одлуката за избор. Ректорот/деканот/директорот со из-
браниот кандидат склучува акт за вработување.  

 
II.3.2.а Акт за вработување за помошно-технички 

лица 
 

Член 15 
(1)Работен однос се заснова со склучување на акт за 

вработување, меѓу помошно-техничкото лице и рабо-
тодавачот.  

(2) Актот за вработување се склучува во писмена 
форма по конечноста на одлуката за избор.  

(3) Примерок од актот за вработување работодава-
чот му врачува на работникот на денот на потпишува-
њето. 

       
Член 16 

(1)Работникот не може да стапи на работа пред да се 
склучи акт за вработување и пред да биде пријавен во за-
должително социјално осигурување, согласно со закон.  

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

 
Член 17 

(1) Работникот стапува на работа на денот утврден 
во актот за вработување.  

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

 
Член 18 

(1) Оправдани причиниза нестапување на работни-
кот на работа на денот определен со актот за вработу-
вање, односно датумот на потпишување на актот за 
вработување се:  

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

актот за вработување.  
(2) За причините од став 1 на овој член, работникот 

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

 
II.3.2.б. Содржина на актот за вработување за  

помошно-техничките лица 
 

Член 19 
(1) Актот за вработување содржи:  
- податоци за договорните страни, нивното живеа-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- одредба дека работникот има право да стапи во 
организиран штрајк, согласно закон; 

 - одредба дека за време на штрајк работникот има 
право на придонеси од плата на најниска плата за пла-
ќање на придонеси утврдени со закон; 

- одредба дека има право синдикално да биде орга-
низиран и да добие синдикална заштита.  

 
Член 20 

(1) Доколку работникот биде упатен на стручно ос-
пособување и усовршување за потребите на работода-
вачот, работникот и работодавачот со меѓусебен акт ќе 
утврдат одредби за правата и обврските на работодава-
чот и работникот и времето во кое работникот треба да 
остане на работа кај работодавачот, по стручното оспо-
собување и усовршување.  

 
II.3.2.в Распоредување на работникот и промена на 
актот за вработување на помошно-техничките лица 

 
Член 21 

Работникот работи на работно место за кое склучил 
акт за вработување.     

 
Член 22 

(1) За времетраењето на работниот однос, на ини-
цијатива на работодавачот или на работникот, може да 
се изврши промена на актот за вработување и распоре-
дување на работно место во рамките на ист степен на 
образование, со акт во писмена форма, потпишан од 
двете страни во следниве случаи:  
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- ако работното место се укинува или е намален 
обемот на работа;  

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

- кога се врши реорганизација и усовршување на 
постојната работа;  

- подобро користење на капацитетите и работните 
способности на работникот; 

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

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

тварува подобри резултати; и  
- во други случаи утврдени соЗакон, општ колекти-

вен договор и колективен договор на ниво на работода-
вач.  

(2)Работникот е должен да врши и друга работа ко-
ја не е предвидена во актот за вработување во случаи 
на зголемување на обемот на работа, рационално иско-
ристување на работното време и отстранување на 
штетни последици кои би можеле да настанат при 
вршење на дејноста. 

 
Член 23 

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

 
Член 24 

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

 
Член 25 

Поради итни и неодложни работи, работодавачот 
може работникот да го упати на работа на друго работ-
но место, во друга институција, согласно неговиот сте-
пен на стручна подготовка, односно квалификација, 
најмногу до 30 дена. 

 
II.4. Унапредување на наставен и истражувачки  

кадар 
 

Член 26 
Унапредувањето на наставниот и истражувачкиот 

кадар се врши со избор во повисокозвањево согласност 
со Закон за високо образование, односно Закон за на-
учно-истражувачкадејност. 

 
II.5Распоредување и унапредување на работници од 

редот на ненаставен и неистражувачки кадар 
 

Член 27 
(1)Работникот е должен совесно, стручно и навре-

мено да ги извршува работните задачи и обврски од ра-
ботното место за кое склучил акт за вработување, во 
време и на место кои што се определени за извршува-
ње на работата, почитувајќи ја организацијата на ра-
бота, правилата зареди дисциплина и други општи акти 
на јавната високообразовна установа. 

(2) Работникот е должен да врши и друга работа ко-
ја не е предвидена со актот за вработување, ако е во 
рамките на неговиот степен на стручна подготовка, врз 
основа на решение донесено од директорот/ дека-
нот/ректорот, се додека траат причините, но не подол-
го од шест месеци, само во следните случаи: 

а.когатребадасезаменипривременоотсутенработни-
килиработникна кого му престанал работниот однос по 
било кој основ, а работите по својата природа и важ-
ност се од интерес на работодавачот; 

б. кога е зголемен обемот на работа на друго работ-
но место; 

в. кога на работното место на кое работи е намален 
обемот на работа; 

г. во услови на елементарни непогоди кои се случи-
ле или непосредно се закануваат; 

д. отстранување на дефекти на опремата и на сред-
ствата за работа;  

ѓ. завршување на итни и неодложни работи; 
е. кога е неопходно завршувањеназапочнатпроцес-

наработанаработноместо кое е упразнето и не трпи 
прекин на извршување на работите и 

ж. ако се заканува непосредна опасност по здравје-
то и животот или безбедноста на работникот. 

(3) Работникот во случаите од претходниот став на 
овој член, кога врши друга работа која не е предвидена 
со актот за вработување, има право на платата која ја 
примал на своето работно место, односно платата која 
за него е поповолна. 

(4) По престанувањето на причините за прераспоре-
дувањето на определено време, работникот се враќа на 
претходното работно место. 

 
Член 28 

Работодавачот може на работникот да му го откаже 
актот за вработување и истовремено да му понуди да 
склучи нов акт за вработување, за слободно работно 
место утврдено со актот за систематизација на работ-
ните места, а кое одговара на неговиот степен и вид на 
стручна подготовка и другите услови пропишани со ак-
тот за систематизација на работните места и тоа ако: 

а. воведува нова организација и систематизација на 
работните места; 

б.на барање на работникот, ако истото е прифатено 
од раководното лице;  

в. во случај на инвалидност утврдена од надлеже-
норган; 

г. ако се очекува дека со знаењето, работното ис-
куство или стекнатата работна способност, работникот 
ќе оствари подобри резултати во работата на другото 
работно место или пак подобро користење на неговата 
стручна подготовка и работна способност; 

д. ако со знаењето и стекнатата работна способност 
на дотогашното работно место не покажал потребни и 
очекувани резултати во работата. 

 
Член 29 

(1) Работникот мора да се изјасни за новиот проме-
нет акт за вработување во рок од 15 дена од денот на 
приемот на понудениот променет акт. 

(2) Во случај кога работодавачот го откажува актот 
за вработување и на работникот истовремено му 
предлага склучување на нов променет акт за вработу-
вање, а работникот ја прифати понудата на работодава-
чот, тогаш нема право на отпремнина поради престану-
вање на претходниот акт за вработување, го задржува 
правото да ја оспорува основаноста на причината за 
промена на актот, пред деканатска управа/совет/управа 
на висока стручна школа/ ректорскауправа. 

(3) На работникот кој нема да го прифати склучува-
њето на новиот променет акт понуден од работодава-
чот, работниот однос му престанува, заклучно со исте-
кот на петнаесетиот ден и на истиот му следува от-
премнина во висина утврдена согласно Закон за работ-
ни односи и Закон за извршување на буџет. 

(4) Приговорот до повисокиот орган на управување 
и одлучување се поднесува во рок од осум дена од де-
нот на врачување на одлуката за отказ на актот завра-
ботување. 
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Приговорот не го одлага извршувањето на одлуката 
за откажување на актот за вработување. 

(5) При одлучувањето, повисoкиот орган задолжи-
телно прибавува мислење од синдикатот, каде работни-
кот е член.  

 
Член 30 

(1) Ненаставниот и неистражувачкиот кадарсо ре-
шение на ректорот/деканот/директорот, може да биде 
постојано распореден на друго повисоко слободно ра-
ботно место во установата, по пат на унапредување, за 
што се објавува интерен конкурс. 

(2) Интерниот конкурс се спроведува на начин што 
слободното работно место, бројот наизвршители и ус-
ловите кои кандидатот треба да ги исполнува се истак-
нуваат на огласна табла на установата и се објавуваат 
на  web страната на истата. 

(3) Право да конкурира има секој вработен во уста-
новата, кој ги исполнува пропишаните услови за сло-
бодното работно место, објавени со интерниот кон-
курс. 

(4) Интерниот конкурс трае најмалку пет работни 
дена. 

 
Член31 

(1)Постапката по интерниот конкурс ја спроведува 
Комисија за спроведување на постапка за унапреду-
вање, која ја формира ректорот/деканот/директорот. 

(2)Комисијата од став (1) на овој член е составена 
од три члена, од кои еден раководен службеник и 
двајца со најмалку ист степен на стручна подготовка 
која се бара за конкретното работно место и нивни за-
меници. 

 
Член32 

(1) Kомисијата од член 31 на овој колективен дого-
вор е должна да ги разгледа поднесените пријави, да го 
утврди редоследот на пријавените кандидати и врз ос-
нова на добиените резултати, по основ на исполнување 
на посебните услови за унапредување, да изготви пред-
лог листа и да ја достави доректорот/деканот/директо-
рот. 

(2) За постапката од интерниот конкурс, комисијата 
води записник. 

 
Член33 

(1)Избор на кандидати од предлог листата врши 
ректорот/деканот/директорот,ворокне подолг од осум 
дена од денот на завршувањето на интерниот конкурс. 

(2) Утврдениот редослед на предложените кандида-
ти го обврзува ректорот/деканот/директорот во избо-
рот. 

(3) Во рок од осум дена од денот на извршениот из-
бор, кандидатот кој не е избран, писмено се известува  
дека не е избран, како и  кандидатот кој е избран. 

(4) Кандидатот што не е избран, има право на при-
говор до советот/деканатска управа/ректорска уп-
рава/институтска управа, во рок од осум дена од денот 
кога е писмено известен за извршениот избор. 

(5) Приговорот го одлага извршувањето на одлу-
ката. 

(6) Постапката за унапредување може да започне 
откако ќе се добие известување за обезбедени финасис-
ки средства.       

III ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И  
НИВНАТА ПОЛОЖБА 

 
III.1 Работно време 

 
Член 34 

(1) Полното работно време на вработените во одде-
лот високо образование и наукаизнесува 40 часане-
делно. 

(2) Полното работно време на работниците од редот 
на наставниот кадар се распоредувана: 

а. работни часови за вршење наставни активности 
на прв циклус и на втор циклус студии, односно на ин-
тегрирани студии од прв и втор циклус; 

б. работни часови за вршење научно-истражувачка, 
уметничка и применувачка дејност; 

в. работни часови за научно и стручно усовршува-
ње и  

г. работни часови  за учество во работата и управу-
вањето на установата.  

(3) Полното работно време на работниците од редот 
на истражувачкиот кадар се распоредувана: 

а. работни часови за вршење научно - истражувачка 
дејност; 

б. работни часови за научно и стручно усовршу-
вање; 

в. работни часови за  учество во работата и управу-
вањето на установата и  

г. работни часови за вршење на наставни актив-
ности, доколку установата организира студии од втор и 
од трет циклус и за применувачка дејност.  

(4) Наставните активности се состојат од: 
а. наставни часови (предавања, индивидуална нас-

тава, вежби, практична настава, теренска настава, кли-
ничка настава и сл.), кои може да изнесуваат максимум 
6 наставни часа неделно, односно максимум 180 нас-
тавни часа годишно и  

б. подготовка за изведување наставни часа, консул-
тации, континуирано оценување, завршни испити, ин-
дивидуална работа со студенти (домашни задачи, семи-
нарски работи, проекти и сл.) . 

(5) Распределбата на работното време за работниците 
од редот на наставниот и истражувачкиот кадар го ут-
врдува наставно-научниот совет/советот/наставничкиот-
совет, при што води сметка секој наставник, соработник 
односно истражувач да оствари 40 часа работно време, 
преку активностите определени во став (2) и став (3) на 
овој член.   

(6)Работното време на работниците од редот на 
стручен и административен кадар се остварува во петд-
невна работна недела. 

(7) По исклучок, работното време за работниците 
од редот на помошно-технички персонал може да се 
уреди и на друг начин, со поединечен колективен дого-
вор или со актза вработување. 

(8) Почетокот, распоредот и завршувањето на ра-
ботното време, за работниците од став 6 и 7 на овој 
член,го утврдува ректорот/деканот/директорот.  

 
Член35 

(1) Во зависност од природата, карактерот на рабо-
тата и интензитетот на работните задачи, работата во 
одделни организациски единици/оддели може да се 
врши во две или повеќе смени. 

(2) Ректорот/деканот/директорот одлучува кои ор-
ганизациски единици/оддели работат во смени. 

 
Член 36 

(1)На работник кој работи во особено тешки, на-
порни и штетни работи по здравјето, а чие штетно вли-
јание врз неговото здравје, односно работна способ-
ност не може во целост да се отстрани со заштитни 
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мерки, работното време му се скратува сразмерно на 
штетното влијание врз неговото здравје, односно ра-
ботна способност, но не пократко од 30 часа  во работ-
ната недела. 

(2)Како особено тешки,напорни и штетни по здрав-
јето работи се сметаат: особено тешка физичка ра-
бота,работа под зголемен атмосферски притисок, рабо-
та при зголемена бучава, работа во вода или влага, ра-
бота изложена на јонизирачки зрачења, работа во бли-
зина  на висок напон, работа на висина, работа со наг-
ризувачки материјали, балетски изведби, музичари на 
дувачки инструменти, играорци и оперски солисти.  

Одобрение за работа со скратено работно време да-
ва органот на државната управа надлежен за работите 
во областа на трудот, по претходно прибавено мислење 
од здравствена установа која врши дејност медицина 
на трудот и мислење од инспекција на труд. 

 
III.2 Прекувремена работа 

 
III.2.1 Прекувремена работа на наставен и  

истражувачки кадар 
 

Член 37 
(1) За прекувремена работа на наставниот кадар се 

смета одржување на наставни активности над полното 
работно време. 

(2) За прекувремена работа на истражувачкиот ка-
дар се смета одржување на научни активности за фун-
даментални истражувања  над полното работно време. 

(3) Прекувремената работа може да трае најмногу 
осум часа во текот на една недела и најмногу 190 часа 
годишно. 

(4) За прекувремената работа се води посебна еви-
денција и часовите за прекувремена работа посебно се 
наведуваат во месечната пресметка на платата на ра-
ботникот. 

 
III.2.2 Прекувремена работа на ненаставен и  

неистражувачки кадар 
 

Член 38 
(1) Прекувремената работа на ненаставниот и неис-

тражувачкиот кадар може да трае подолго од полното 
работно време, но не подолго од 8 часа неделно и нај-
многу 190 часа годишно, во следните случаи: 

а. исклучително зголемување на обемот на работа 
заради остварување на високообразовната, односно на-
учната дејност на установата; 

б. ако е потребно продолжување на процесот на ра-
бота; 

в. ако е нужно да се отстрани оштетување на сред-
ствата за работа, што би предизвикало прекинување на 
работата; 

г.ако е потребно да се обезбеди безбедност на луѓе-
то и имотот, како и безбедноста на прометот; 

д. при завршување на итни и неодложни работи чие 
извршување не трпи одлагање и 

ѓ. други случаи. 
(2)За прекувремената работа се води посебна еви-

денција и часовите за прекувремена работа посебно се 
наведуваат во месечната пресметка на платата наработ-
никот. 

(3)Работното време за ненаставниот кадар помеѓу 
22:00 и 06:00 часот наредниот ден, се смета како ноќна 
работа. 

 
Член 39 

Работа подолга од полното работно време и работа 
ноќе, не може да се определи: 

а. ако работата може да се изврши со соодветна ор-
ганизација и распределба на работата, распоредување-
на работното време или воведување нови смени; 

б.на работник жена за време на бременост и со дете 
до тригодишна возраст; 

в. на работник кој работи со скратено работно 
време, врз основа на лекарско уверениеили на кој му е 
забранета прекувремена работа; 

г.кај инвалиди на трудот и вработени со намалена, 
односно преостаната работна способност и 

д.  други случаи. 
 

III.3 Паузи, одмори и отсуства 
 

Член 40 
(1) Работникот има право на пауза во текот на днев-

ната работа во траење од 30 минути, која не може да се 
утврди на почетокот и на крајот на работното време. 

(2) Во организациските единици/оддели, во кои 
според карактерот и природата на работите не се доз-
волува прекин на работата, како и во услови на работа 
со странки, паузата се организира на начин кој обезбе-
дува работата да не се прекинува. 

(3) Времето за користење на паузата се засметува 
во работното време. 

 
Член 41 

(1) Работникот има право на одмор меѓу два по-
следователни работни дена во траење од најмалку 12 
часа непрекинато. 

(2) Работникот има право на неделен одмор од нај-
малку 24 часа непрекинато, а ако е неопходно да рабо-
ти на денот на својот неделен одмор, мора да му се 
обезбеди таков одмор во текот на наредната работна 
недела. 

 
Член 42 

(1) Работникот во текот на една календарска година 
има право на платен годишен одмор во траење од нај-
малку 20 работни дена. 

(2) Работник пет години пред исполнување на  ус-
лов за старосна пензија, работник инвалид, работник со 
најмалку 60 % телесно оштетување и работник кој не-
гува и чува дете со телесен или душевен недостаток 
има право на уште 3 (три) работни дена годишен од-
мор. 

(3) На работникот, по основ на условите за работа 
на работното место, годишниот одмор се зголемува за 
3(три) работни дена,  поради работа со зголемен пси-
хички и физички напор или во посебни работни услови 
(работа со хемикалии, изложеност на јонизирачки зра-
чења). 

(4) Работник кој прв пат засновал работен однос,  се 
стекнува со право на цел годишен одмор, кога ќе оства-
ри непрекината работа од најмалку шест месеци, без 
оглед на тоа дали работи полно работно време или пок-
ратко работно време од полното. 

(5) Доколку работникот,кој прв пат засновал рабо-
тен однос во календарската година, не се стекнал со 
правото на целосен годишен одмор, има право на про-
порционален дел на годишниот одмор од по 2 дена од 
годишниот одмор за секој одработен месец. 

(6) Годишниот одмор на наставниот кадар се опре-
делува согласно академскиот календар на јавната висо-
кообразовна установа. 

 
Член 43 

(1) Годишниот одмор по правило се користи во те-
кот на календарскатагодина. 

(2)Годишниот одмор може да се користи и во два 
дела, со тоа што првиот дел мора да трае најмалку 12 
работни дена, кои работникот е должен да ги искорис-
ти до крајот на тековната календарска година, а остато-
кот до 30 јуни идната година. 
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Член 44 
(1) Должината на годишниот одмор на работникот  

се утврдува врз основа на следните критериуми: 
а. работен стаж; 
б. сложеност на работите на работното место. 
(2) Работниците по основ на работен стаж имаат 

право на дополнителни денови годишен одмор итоа: 
- од 1-10 години работен стаж - 1 работен ден 
- од 11-20 години работен стаж - 2 работни дена 
- над 21 година работен стаж - 3 работни дена 
(3) На работниците по основ на сложеност на рабо-

тата имаат право на дополнителни денови годишен од-
мор за: 

- работи од I - III степен на образование - 1 работен 
ден  

- работи од IV - V степен на образование - 2 работ-
ни дена 

- работи од VI, VII/1 и VII/2 степен на образование - 
3 работни дена 

- работи од VIII до XIII степен  на сложеност - 4 ра-
ботни дена. 

 
Член 45 

(1) Распоредот за користење на годишните одмори 
на работниците во јавните високообразовни и научни 
установи се утврдува врз основа на план за користење 
на годишните одмори, кој го утврдуваат ректорот/дека-
нот/директорот, најдоцна 20 дена пред користење на 
годишниот одмор.  

(2) Секој работник во рок од 10 дена од известува-
њето за планот може да побара промена на распоредот 
за користење на годишниот одмор.  

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

(4) Планот од став (1) на овој член се утврдува зе-
мајќи го предвид предлогот на работникот, водејќи 
сметка за непреченото извршување на работите во ор-
ганизациската единица/одделот. 

(5)Решение за користење на годишен одмор донесу-
ва ректорот/деканот/директорот или од него овластено-
лице. 

(6) За користење на боледување и други оправдани 
отсуства за време на годишниот одмор, работникот го 
известува ректорот/деканот/директорот во рок од 48 
часа, доколку за тоа постојат објективни околности. 

 
Член 46 

(1) По потреба на службата, на работникот може да 
му се прекине, односно одложи користењето на годиш-
ниот одмор. 

(2) Аконаработникотнемуеовозможенокористење-
нагодишниотодмор, имаправо на обештетување за не-
искористениот дел од годишниот одмор. 

 
III.4 Платени отсуства 

 
Член 47 

Работникот има право на платено отсуство заради 
лични и семејни причини до 7 дена во текот на кален-
дарската година и тоа во следните случаи: 

1. за склучување на брак – 5дена 
2. за склучување на брак на дете –3дена 
3. за раѓање или посвојување на дете (за родителот 

кој не користи родителско отсуство) –7дена 
4. за смрт на сопружник или дете- 7дена 
5. за смрт на родител, брат, сестра –3дена 
6. за смрт на родител на сопружник –2дена 
7. за смрт на дедо, баба или други крвни сродници - 

1 ден 
8. за селидба на семејство од едно на друго место –

3дена 

9. за селидба на семејство во исто место – 2дена 
10. за прв училишен ден на прваче –1ден 
11. за полагање на стручен или друг испит за потре-

бите на работодавачот или за сопствени потреби – 
5дена 

12. за справување со последици на елементарни-
непогоди – 3дена 

(2) Платеното отсуство од работа, по основите ут-
врдени во ставот 1 на овој член, не може да се користи 
повеќе од седум работни дена во текот на една кален-
дарска година, со исклучок на случаите од точките 3, 4 
и 5.  

(3)За случаите од став (1) на овој член, отсуството -
од работа се користи во деновите на траењето на осно-
вот и не може да се ускрати од страна на директо-
рот/ректорот/деканот или од него овластено лице. 

(4) Со барањето за користење на платено отсуство, 
работникот е должен да поднесе веродостојна доку-
ментација за основот (извод од матична книга на ро-
дени, венчани, умрени исл.) 

(5) За наставниот и истражувачкиот кадар другите 
видови платени отсуства се регулирани во Законот за 
високо образование и Законот за научно-истражувачка 
дејност. 

 
Член 48 

Покрај отсуствата уредени во член 47 од овој ко-
лективен договор, вработените на јавните високообра-
зовни и научни установи имаат право и на платено от-
суство за време на: 

(а) празници кои не се работни според закон; 
(б) породилно отсуство; 
(в)привремена неспособност за работа, односно 

професионално заболување; 
(г)образование и обука во согласност со потребите 

на јавните високообразовни и научни установи; 
(д) учество на стручни и научни конференции (кон-

греси, симпозиуми, консултации, семинари, научни ек-
скурзии, студиски посети, изложби, концерти, фестива-
ли и сл.), одобрени со одлука на ректор/декан/дирек-
тор; 

(ѓ) престој за време на истражувачки активности 
надвор од јавните високообразовни и научни установи, 
со одлука на ректор/декан/директор; 

(е) мобилности во рамките на соодветните програ-
ми за мобилност на наставниот кадар и ненаставниот 
кадар, во кои учествуваат јавните високообразовни и 
научни установи (на пр. Еразмус + ЦЕЕПУС и други); 

(ж) учество во културни, религиозни, спортски и 
други манифестации од државно и пошироко значење, 
со претходна согласност од ректор/декан/директор. 

 
Член 49 

(1) Работниците, доброволни дарители на крв, има-
ат право на два слободни работни дена за секое давање 
крв. 

(2) Слободните денови од став (1) на овој член се 
користат непосредно по денот на давањето крв. 

 
III.5 Неплатено отсуство 

 
Член 50 

(1) Работниците имаат право на отсуство без надо-
мест на плата, најдолго до 3 месеци во една календар-
ска година во следните случаи: 

1. за нега на член на семејството; 
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2. за изградба, доградба или поправка на куќа, од-
носно стан; 

3. за лекување на работникот или член на неговото  
семејство; 

4. за учество на културни и спортски манифестации 
вон работните обврски; 

5. за стручно усовршување по лично барање на работ-

никот вон случаите определни со Законот за високо обра-

зование и Закон за научно-истражувачката дејности 

6. за други неодложни и итни работи. 

(2) Барањето за отсуство без надомест од став (1) на 

овој членработникот го поднесува најмалку 15 дена 

пред времето што се бара за користење.  

(3) Решение за отсуство на работникот од став (1) 

на овој член донесува ректорот/деканот/директорот, по 

доставено мислење од непосредниот раководител на 

организациската единица во која работи работникот. 

(4) На работникот му мируваат правата и обврските 

од работен однос за време на неплатеното отсуство. 

(5) Ректорот/деканот/директорот може да го одбие 

барањето на работникот ако отсуството неповолно се 

одразува на процесот на работата. 

(6) Против решението од став (2) на овој член, ра-

ботникот има право на приговор до надлежниот орган 

ректорска управа/деканска управа/совет/наставен совет 

во рок од осум дена од приемот. 

(7) За наставниот и истражувачкиот кадар, другите 

видови неплатени отсуства се регулирани во Закон за 

високо образование и Закон за научно-истражувачка 

дејност. 
(8) Работникот не може да користи отсуство од ра-

бота за работа во странство, освен во случаи утврдени 
во Закон за високо образование и Закон за научно - ис-
тражувачка дејност.  

 
Член 51 

(1) Работникот може да отсуствува од работа без 
надомест на плата и придонеси од плата, при што ра-
ботниот однос му мирува и во следните случаи: 

- ако е упатен на стручно усовршување или образо-
вание во согласност со  работодавачот, доколку истото 
не е предвидено со Закон за високо образование, Закон 
за научно-истражувачка дејност и општите акти на ус-
тановата; 

- ако е упатен во странство во рамки на меѓународ-
но - техничка, просветно културна и научнасоработка, 
доколку истото не е предвидено со Закон за високо об-
разование, Закон за научно-истражувачка дејност и оп-
штите акти на установата; 

- ако е упатен на работа во дипломатско и конзу-
ларно претставништво во странство; 

- ако е избран или именуван на државна или јавна 
функција утврдена со закон; 

- ако е осуден на казна затвор до 6 месеци; 

- ако е изречена безбедносна мерка за времетраење-

то на мерката; 

- акомуеизреченавоспитна или заштитна мерка,ане-

може да ја врши работата за период пократок од шест 

месеци. 

(2)На работникот работниот однос му мирува во 

случаите од ставот (1), алинеи1, 2, 3 и 4 на овој член и 

кога во странство е упатен и неговиот брачен, односно 

вонбрачен другар. 

Член 52 

(1) За време на мирување на актот за вработување, 

мируваат договорните и другите права, како и об-

врските од работниот однос, коишто се непосредно -

поврзани со вршењето на работата. 

(2) По исклучок,лицата од редот на наставниот и на 

истражувачкиот кадар,  на кои им мирува актот за вра-

ботување, може да продолжат со извршување на прет-

ходно преземени обврски по поднесено писмена изјава 

за согласност од одговорното лице на високообразов-

ната и научната установа. 

(3) Работникот има право и должност да се врати на 

работа најдоцна во рок од 15 дена од денот на преста-

нувањето на причината за мирување на правата и об-

врските, по што престанува мирувањето на актот. 

 

IV. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 

 

IV.1 Услови за работа 

 

Член 53 

(1) Работодавачот е должен да ги обезбеди потреб-

ните услови за безбедна работа и со посебен акт да ги 

утврди работните места на кои постои зголемена опас-

ност од повреди и заболувања,како и услови кои треба 

да ги исполнат работниците кои ќе ги извршуваат ра-

ботите на тие работни места и да изврши осигурување, 

согласно закон. 

(2) Со актот од став (1) на овој член, работодавачот 

ги уредува и начинот, видовите, мерките и нормативи-

те за безбедност и здравје при работа. 

(3) Актот од став (1) на овој член го донесува рек-

торска управа /деканатска управа/управа на висока 

стручна школа/советна предлог на ректорот/дека-

нот/директорот, во рок од шест месеци од потпишува-

њето на овој колективен договор. 
 

Член 54 

На работникот му се обезбедува безбедност и 

здравје при работа, во согласност со пропишаните мер-

ки и нормативи при работа, утврдени со прописите за 

безбедност и здравје при работа.  

 

Член 55 

(1) Работникот има право да одбие да работи ако не 

му се обезбедени услови за работа согласно со закон, 

овој колективен договор и колективен договор на ниво 

на работодавач. 

(2) Работникот има право да одбие извршување на 

работа доколку: 

- претходно не е информиран за сите можни опас-

ности и штетни влијанија;  

- работодавачот не го обезбеди пропишаниот здрав-

ствен преглед;  

- е изложен на непосредна опасност по здравјето 

или по животот;  

- кога не се спроведени безбедносните мерки.  

(3) Доколку работодавачот не ја отстрани опасноста 

или не постапува во согласност со мислењето на овлас-

тената здравствена установа, работникот може да поба-

ра интервенција од надлежниот инспектор за труд и да 

го извести претставникот. 
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Член 56 

(1) Работодавачот е должен да обезбеди медицин-

ски преглед на работникот, согласно закон и колекти-

вен договор на ниво на работодавач, а средствата ги 

обезбедува работодавачот. 

(2) Работодавачот мора да обезбеди здравствени 

прегледи за работниците најмалку на секои 24 месецa. 

(3) Здравствените прегледи треба да се согласно со 

стандарден минимум, кој е задолжителен за сите систе-

матски и периодични прегледи. 

(4) Во зависност од проценката на ризикот на ра-

ботното место и карактеристиките на дефинираните 

професионални штетни влијанија и опасности, покрај 

стандардниот минимум да се вршат и дополнителни 

прегледи. 

 

Член 57 

Во спроведување на мерките за безбедност и здрав-

је  при работа, претставникот на синдикатот има право 

и обврска да учествува и да даде мислење во: 

- планирање на унапредување на условите за ра-

бота, како и  воведување нова технологија во работни-

от процес; 

- во информирање за сите промени од влијание за 

безбедноста и здравјето на работникот; 

-во грижа за примената на прописите и спроведува-

ње на мерките за безбедност и здравје при работа; 

- во информирање и барање интервенција од 

инспекцискиот орган, кога ќе оцени дека се загрозени 

здравјето и животот на работникот, ако установата тоа 

го пропушти или одбива тоа да го направи; 

- во поднесување приговор на наодот на инспекцис-

киот орган и  

-  други случаи утврдени со  колективен договор на 

ниво на работодавач.  

 

Член 58 

(1) Работодавачот е должен да  ги утврди и обезбе-

ди мерките и средствата за безбедност и здравје на ра-

ботниците при работа, согласно закон или други про-

писи. 

(2) Работодавачот е должен на работницитево сог-

ласност со Закон за безбедност и здравје при работа, 

Закон за работни односи, овој колективен договор и 

општите акти за безбедност и здравје при работа, да им 

обезбеди користење на соодветни средства и опрема за 

лична заштита при работа.  

(3) За мерките и средствата од став 1 на овој член 

задолжително е информиран  претставникот на синди-

катот. 

 

V. ЗАБРАНА НА ДИСКРИМИНАЦИЈА 

 

Член 59 

(1) Работодавачот не смее кандидатот за вработува-

ње  или работникот да го става во нееднаква положба 

заради расно или етничко потекло, боја на кожа, пол, 

возраст, здравствена состојба, односно инвалидност, 

религиозно, политичко или друго убедување, членува-

ње во синдикати, национално или социјално потекло, 

статус на семејството, имотна состојба, сексуална ори-

ентација и родово изразување или заради други лични 

околности. 

(2) На жените и мажите мораат да им бидат обезбе-

дени еднакви можности и еднаков третман во врска со: 

1) пристап до вработување, вклучувајќи унапреду-

вање, стручна и професионална обука во работата;  

2) условите за работа; 

3) еднаква исплата за еднаква работа;  

4) професионални шеми за социјално осигурување; 

5) отсуство од работа; 

6) работно време и 

7) откажување на актот за вработување. 

(3) Принципот на еднаков третман подразбира заб-

рана за директна и/или индиректна дискриминација, во 

смисла на ставовите (1) и (2) од овој член. 

 

Член 60 

На работничката распоредена на работа ноќе, сог-

ласно законот и се обезбедува: 

- оброк (или надоместок за оброк); 

- организиран превоз или надоместок запревоз; 

- присуство на стручни работници; 

- други погодности (продолжен дневен и годишен 

одмор). 

 

Член 61 

Работодавачот е должен на работникот инвалид на 

трудот, на работникот со изменета работна способност 

и на работникот кој работи на работи на кои постои 

опасност од настанување на инвалидност да му обезбе-

ди работно место со остварување на права од работен 

однос, кои ги имал на работното место пред да настане 

случајот. 

 

Член 62 

(1) Работодавачот е должен работникот инвалид на 

трудот, односно работникот со изменета работна спо-

собност, да го распореди на соодветно работно место 

во рок од 15 дена по конечноста на решението. 

(2) Работодавачот не смее да го откаже актот за вра-

ботување на работничка за време на бременост, ра-

ѓање, родителство и отсуство поради нега и чување на 

деца. 

(3) Одредбата на став (1) на овој член се однесува и 

на случаите кога правото на отсуство од работа поради 

бременост, раѓање, посвојување и родителство, намес-

то работничката го користи таткото или посвоителот 

на дететото. 

 

VI ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

 

Член 63 

(1)  Кога работникот во својата работа, при испол-

нување на своите работни обврски или по упатство на 

работодавачот, ќе создаде дело од интелектуална соп-

ственост (авторско дело, објект на сродно право, патен-

табилен пронајдок, топографија на интегрално коло,но-

ва растителна сорта, индустриски дизајн, трговска 

марка, и друго право од индустриска сопственост пред-

видено со закон) му припаѓа на вработениот. 
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(2) Сите права на интелектуална сопственост созда-

дени од страна на работникот во случаите од став (1) 

на овој член ги остварува работодавачот, во рок од пет 

години од стекнување на законскитеуслови за заштита, 

согласно закон. 

(3) Работникот има право на удел воевентуалните 

приходи од комерцијализацијата извршена во рок од 

пет години одстекнување на законските услови за заш-

тита.  

(4) По истекот на рокот од ставот (2) на овој член, 

работодавачот може да побара негово продолжување 

со плаќање на соодветен надоместок. 

 

VII ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТА 

 

Член 64 

(1) Работникот одговара за штета која ќе ја предиз-

вика на работодавачот на работа или во врска со рабо-

тата, со намера или крајно невнимание и е должен  ис-

тата да ја надомести.   

(2) Предлогот за донесување на одлука за одговор-

ност за штета, во која што се определува обемот на 

штетата и висината на надоместокот, го утврдува ко-

мисија од тројца работници именувани од работодава-

чот, од кои најмалку еден е синдикален повереник на 

синдикатот во кој членува работникот, доколку члену-

ва во синдикат.  

(3) Одлуката за одговорност за штета ја носи ректо-

рот/деканот/директорот.  

(4) Работникот има право на приговор до ректор-

ската управа/деканатската управа/советот/управата на 

високата стручна школа во рок од осум дена од доста-

вувањето на одлуката. 

 

Член 65 

(1)Второстепениот орган, водејќи сметка за матери-

јалната состојба на работодавачот, може да определи 

работникот кој причинил штета да исплати помал на-

домест отколку што изнесува штетата, ако работникот 

е во слаба имотна состојба, па исплатата на целосниот 

надомест би го довела во скудност. 

(2) Ако работникот причинил штета работејќи неш-

то заради корист на работодавачот, второстепениот ор-

ган може да определи помал надомест, водејќи сметка 

за грижливоста што работникот ја покажува во соп-

ствените работи. 

 

VIII ПЛАТА, ДОДАТОЦИ И НАДОМЕСТОЦИ  

НАПЛАТА 

 

VIII.1Плати, надоместоци и додатоци на плата 

 

Член 66 

(1) Работникот има право на плата, сразмерно на 

извршената работа и придонесот во установата, надо-

местоци на плата, додатоци на плата и други примања, 

под условите и критериуми утврдени со закон, овој ко-

лективен договор и актот за вработување. 

(2) Платата се исплаќа за периоди кои не смеат да 

бидат подолги од 1 месец.  

(3)Платата се исплаќа во паричен износ, најдоцна15 

дена по изминувањето на исплатниот период. 

(4)Придонесите и даноците  на платата на работни-

кот ги плаќа установата со исплата на платата од стра-

на на работодавачот. 

(5)Работодавачот е должен на работникот да му из-

даде, при секое исплаќање на плата, пресметка на 

плата, придонесите од плата и додатоците и надоместо-

ците од плата за платниот период. 

 

Член 67 

Установата е должна да води евиденција за платите, 

додатоците и надоместоците на платите, како и на ис-

платените  придонеси и додатоци од плата, а на работ-

никот да му издаде пресметковна листа за исплатена 

плата. 

 

Член 68 

(1) Платата на работникот се состои од две компо-

ненти: 

1. Основна компонента на плата 

2. Исклучителна компонента на плата 

(2) Основната компонента на плата од став 1 точка 

1 се состои од:  

- основна бруто плата и  

- дел од плата за работен стаж. 

(3) Основната бруто плата се утврдува така што ос-

новната вредност на коефициентот се множи со коефи-

циентот на сложеност на работното место на кое работ-

никот е распореден. 

(4) Основната вредност на коефицентот и коефици-

ентот на сложеност на работните места за платата ко-

јашто се исплаќа од основниот буџет на Министерство-

то за образование и наука се утврдуваат со овој колек-

тивен договор. 

(5) Делот од плата  за работниот стаж за работникот 

се вреднува во износ од 0,5 % од основната бруто 

плата, за секоја навршена година, а најмногу до 20 %. 

(6) Исклучителната компонента се состои од:  

- дел од плата за работна успешности 

- додатоци и \надоместоци. 

 

Член 69 

(1) Основната вредност на коефициентот за пресме-

тување на основната бруто плата на вработените во ви-

сокообразовните и научните установи е  54 % од про-

сечната исплатена месечна бруто плата по вработен во 

Републиката, за годината која претходи на склучување-

то на овој колективен договор, според податоците на 

Државниот завод за статистика.  

(2) Основната вредност на коефициентот за пресме-

тување на основната бруто плата на вработените во ви-

сокообразовните и научните установи,останува непро-

менета за времетраењето на овој колективен договор и 

истата изнесува 21.776 денари. 

(3) По истекот на овој колективен договор, а до 

склучување на нов колективен договор,основната вред-

ност на коефициентот за пресметување на основната 

бруто плата на вработените во високообразовните и на-
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учните установи е 54% од просечната исплатена месеч-

на бруто плата по вработен во Републиката, за претход-

ната година, според податоците на Државниот завод за 

статистика.  

  

Член 70 

(1) Коефициентот на сложеност на работните места 

за пресметување на основната бруто плата  на вработе-

ните во високообразовните и научните установи за вре-

метраењето на овој колективен договор, се утврдува 

како што следува: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) По истекот на овој колективен договор, а до 

склучување на нов колективен договор, коефициентот 

на сложеност на работните места за пресметување на 

основната бруто плата на вработените во високообра-

зовните и научните установи е еднаков на коефициен-

тот утврден за пресметка од 1 септември 2022 година. 

(3) Платата на работникот не смее да биде во  пони-

зок износ од утврдената висина на минималната плата 

на национално ниво. 

 

Член 71 

(1) Основната компонента на плата, утврдена со 

овој колективен договор, се исплаќа од средства од ос-

новниот буџет на Министерството за образование и на-

ука.  

(2) Високообразовната, односно научната установа, 

има право од сопствени приходи да исплаќа повисока 

основна компонента на плата од онаа утврдена со овој 

колективен договор. 

Член 72 

(1) Утврденото право на плата по работник соодвет-

но се зголемува за износот за кој е зголемена основната 

компонента на плата утврдена со овој колективен дого-

вор, а што се исплаќа од средства од основниот буџет 

на Министерството за образование и наука, започнувај-

ќи со исплатата за месец септември 2021, односно сеп-

тември 2022 година.  

(2) Утврденото право на плата по работник соодвет-

но се зголемува за износот за кој се зголемува основна-

та компонената на плата, а што се исплаќа од средства  

основниот буџет на Министерството за образование и 

наука во секој случај на унапредување во звање на нас-

тавен и истражувачки  кадар, односно унапредување и 

на неистражувачки и ненаставен кадар. 

 

VIII.2 Дополнителни средства од сопствени приходи 

 

Член 73 

(1) Вработените имаат право на дополнителни сред-

ства по основ на договор за дело/авторски договорза 

реализација на наставни, научни, стручни, примену-

вачки, уметнички и други интелектулани и професио-

нални активности, согласно со општ акт на установата. 

(2) Покрај случаите предвидени со Закон за работ-

ни односи и овој колективен договор, вработените на 

јавните високообразовни и научни установи имаат пра-

во на дополнителни средства, финансирани од сопстве-

ни приходи и во случај на учество во активности ут-

врдени со годишната програма за работа на установите 

за времена: 

(а) образование и обука во согласност со потребите 

на установата; 

(б) учество на стручни и научни конференции (кон-

греси, симпозиуми, консултации, семинари, научни ек-

скурзии, студиски посети, изложби, концерти, фестива-

ли и сл.), врз основа на одлука на ректорот/деканот/ди-

ректорот; 

(в) престој за време на истражувачки активности 

надвор од установата, врз основа на одлука на ректо-

рот/деканот/директорот; 

(г) мобилности во рамките на соодветните програ-

ми за мобилност на наставниот и истражувачкиот ка-

дар, односно на ненаставниот и неистражувачкиот ка-

дар во кои учествува универзитетот (на пр. Еразмус +, 

ЦЕЕПУС и други); 

(д) учество во културни, спортски и други манифес-

тации од државно и пошироко значење,со претходна-

согласност од ректорот/деканот/директорот.  

 

VIII.4 Дел од плата за работна успешност 

 

Член 74 

(1) Основната бруто плата на работникот по основ 

на работна успешност и покажани резултати во текот 

на месецот, може да се зголеми до 30%. 

(2) Висината на средствата за делот од платата за 

работна успешност се исплатува од сопствени при-

ходи. 

(3) Делот од плата за работна успешност се утврду-

ва во зависност од следните критериуми: 
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- вонредно и натпросечно оптоварување на вработе-

ниот; 

- зголемен обем на работа;  

- предвремено и квалитетно извршување на рабо-

тите. 

(4) Мерилата и критериумите за делот од плата за 

работна успешност се утврдуваат со општ акт на уста-

новата. 

 

VIII5Додатоци и надоместоци на плата 

 

VIII5.1.Функционален додаток на плата 

 

Член 75 

(1) Работникот во јавните високообразовни и науч-

ни установи има право на додаток на основната нето 

плата за извршување на раководна функција. 

(2) Функционалниот додаток на плата се исплаќа од 

сопствени приходи на установата, доколку ги има. 

(3) По исклучок на став (2) од овој член за извршу-

вање на раководни функции од став (1) на овој член, од 

основниот буџет на Министерството за образование и 

наука, се обезбедуваат средства во вкупен износ на две 

основни бруто плати на редовен професор на месечно 

ниво за оние установи, кои од сопствени приходи не 

исплаќаат  повисока основна компонента на плата од 

онаа утврдена со овој колективен договор. 

(4)Утврдувањето на правото и висината на надоместо-

кот од овој член се врши со општ акт на установата. 

 

VIII5.2 Надоместок за службено патување 

 

Член 76 

(1) Вработениот што е испратен на службено пату-

вање има право на надоместок за трошок за дневници, 

патување, сместување преку ноќ и други трошоци нап-

равени во текот на службеното патување. 

(2) Трошоците за службено патување ги сносат јав-

ните високообразовни и научни установи од сопствени 

приходи исе определуваат на следниот начин:  

 (а) За службено патување во времетраење од 8 до 

12 часа се плаќа до 50 % од целосната дневница;  

(б) За службено патување во времетраење за подол-

го од 12 часа се плаќа цела дневница. 

(3) Ако на работникот му е обезбедена бесплатна 

храна на службеното патување, дневницата се намалу-

ва за најмногу 30%. 

(4) Дневницата што ја исплаќа јавната високообра-

зовна и научна установа од сопствени приходи се пла-

ќа во согласност со прописите што ја регулираат оваа 

област еднакво за сите буџетски корисници. 

(5) Дневницата што ја исплаќа јавната високообра-

зовна и научна установа од сопствени приходи, стекна-

та за реализација на проекти се плаќа во согласност со 

прописите што се применуваат за проектот.  

(6)Доколку во местото на службеното патување нема -

хотелско сместување или ако не може да се користи од 

оправдани причини, дневницата се зголемува за 70 %. 

(7)Навработениот кој е испратен на службено пату-

вање во странство му се определува дневница врз осно-

ва на важечки акт на Владата на РСМ. 

(8) Вработениот има право на надоместок за корис-

тење на сопствен автомобил за службени цели во виси-

на од 30 % од продажната цена на 1 литар гориво, спо-

ред изминати километри со сопствено товозило. 

(9) Правата и обврските на вработените војавните 

високообразовни установи,во врска со службените па-

тувања попрецизно, се уредуваат со општ акт на уста-

новата. 

 

VIII5.3 Додатоци за прекувремена и ноќна работа и 

изложеност на ризик 

 

Член 77 

(1) Основната бруто плата на работникот се зголе-

мува по часза: 

- прекувремена работа - 35%; 

- работа ноќе - 35%; 

- работа во три смени - 5%; 

- работа во ден на неделен одмор - 35%; 

- работа во денови на празници - 50%; 

- ракување со опасни материи - 15%; 

- изложеност на јонизирачки зрачења - 15%. 

(2) Додатоците меѓусебно не се исклучуваат. 

(3) Правото на зголемена плата, по основ на работа 

во три смени, работникот го остварува само за денови-

те кога работи во втора и трета смена. 

(4)За работникоткој е пет години пред исполнување 

на  услов за старосна пензијасо општ акт на установата 

може да се утврди право и висина на додаток пред пен-

зионирање кој се исплаќа од сопствените средства на 

установата. 

(5) Средствата за додатоците од став (1) на овој 

член се обезбедуваат од основниот буџет на Министер-

ството за образование и наука. 

 

Член 78 

За време на користење на годишен одмор, работни-

кот има право на плата во висина на платата што би ја 

примил во тековниот месец кога би бил на работа,без 

додатоците на плата по основ на посебни услови за ра-

бота. 

 

Член 79 

За време на привремена неспособност за работа по-

ради болест и повреда, работникот има право на надо-

мест на плата во висина определена согласно закон, од 

просечно исплатена нето плата на работникот во прет-

ходните три месеци почнувајќи од првиот ден на боле-

дувањето.  

 

Член 80 

Во случаи на спреченост за работа поради професи-

онални заболувања и повреди на работа, давање на крв 

и други случаи утврдени со закон, надоместокот се ут-

врдува во висина од 100 % од основицата утврдена во 

претходниот член на овој колективен  договор (од  про-

сечно  исплатена  нето  плата  на  работникот  во прет-

ходните три месеци). 
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VIII5.4 Други надоместоци и примања 

 

Надомест на трошоци за одвоен живот од  

семејството 

 

Член 81 

(1)Работникот има право на надомест на трошоци 

за одвоен живот од семејството, согласно закон, докол-

ку е распореден да извршува работна задача и има по-

стојан престој во место кое е оддалечено од неговото 

место на живеење најмалку 50 километри.   

(2)На работникот му припаѓа правото од ставот 1 на 

овој член најмалку во износ од 60% од неговата про-

сечна плата исплатена во последните три месеци, до-

колку со прописите за Буџетот на Република Северна 

Македонија не е поинаку определено. 

(3) Средства за надомест на трошоци за одвоен жи-

вот се обезбедуваат од сопствени приходи  на устано-

вата. 

Надомест на трошоци во случај на смрт на работни-

кот или на смрт на член од потесното семејство на ра-

ботникот и надомест на трошоци за непрекинато боле-

дување подолго од 6 месеци 

 

Член 82 

(1) Во случај на смрт на работник, на неговото се-

мејство му припаѓа парична помош. 

(2)На работникот му се исплатува парична помош и 

тоа:  

- во случај на смрт на член на неговото потесно се-

мејство (сопруг-а, вонбрачен партнер-ка, родител или 

дете); 

- за непрекинато боледување подолго од шест ме-

сеци. 

(3) На работникот му се исплатува парична помош 

од став (1) и став(2)на овој член во висина  утврдена во 

Закон за извршување на буџет. 

(4) На работникот му се исплатува парична помош 

во висина од една основица во случај на потешки по-

следици од елементарни непогоди, согласно Закон за 

заштита и спасување.  

(5)Паричната помош од ставот 2 алинеја 1 на овој 

член, на работникот му следува за смрт на секој член 

од неговото потесно семејство во текот на една кален-

дарска година. 

(6)Паричната помош на работникот му се исплаќа 

еднократно. 

 (7) Средствата за исплата на парична помош се 

обезбедуваат од основниот буџет на Министерството 

за образование и наука. 

 

Надомест за годишен одмор (регрес) 

 

Член 83 

(1)Работникот има право на надоместок за годишен 

одмор (регрес). 

(2)Висината на регресот за годишен одмор изнесува 

најмногу 60% од основицата, под услов работникот да 

работел најмалку 6 месеци во календарската година кај 

ист работодавач.  

(3)Регресот за годишен одмор се исплатува еднаш 

во текот на годината.  

(4)Износот се утврдува според основицата која ва-

жи на денот на донесувањето на одлуката за исплата. 

(5)Работодавачот може да исплати регрес за годи-

шен одмор, доколку има обезбедено средства од соп-

ствените приходи на установата.  

 

Јубилејни награди 

 

Член 84 

(1) На работникот може да му се додели јубилејна 

награда за непрекината работа кај ист работодавач. 

(2)Ова право работникот го остварува само доколку 

работодавачот има сопствени приходи за оваа намена и 

доколку работодавачот донел одлука за истото. 

 

Член 85 

(1)Работникот има право на надоместоци за вршење 

на дополнителни работи и работни задачи, кои не спа-

ѓаат во редовни работни обврски, а висината на овие 

надоместоци ќе се утврдува и исплатува врз основа на 

општ акт на установата, со договор помеѓу работникот 

и работодавачот. 

(2)Средствата од став1 на овој член, се обезбедува-

ат од сопствените приходи на установата. 

 

Член 86 

Работникот со намалена работна способност пре-

дизвикана од старост и истоштеност, а кој е пет години 

пред пензионирање и е распореден на помалку вредну-

вано работно место, добива плата во висина на платата 

од претходното работно место. 

 

Отпремнина за заминување во пензија 

 

Член 87 

(1)Работникот на јавните високообразовни и на-

учно-истражувачки установи има право на отпремнина 

за заминување во пензија, согласно позитивните про-

писи на РСМ, во висина од најмалку две просечнип-

лати. 

(2)Средствата за исплата на отпремнина се обезбе-

дуваат од основниот буџет на Министерството за обра-

зование и наука. 

 

IX ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС 

 

Член 88 

(1) Актот за вработување на работникот во јавна 

високообразовна и научна установа престанува да-

важи: 

- со изминување на времето за коешто билсклучен; 

- со смрт на работникот или престанок наработода-

вачот; 

- со спогодбено раскинување; 

- со отказ од работникот; 

- со отказ од работодавачот поради лични причини 

и вина на работникот; 

- со отказ од деловни причини; 
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- со отказ,доколку со правосилна одлука му е забра-

нето да врши определени работи од работен однос или 

ако му е изречена воспитна, или безбедноснамерка,по-

ради која неможе да врши работи подолго од шест ме-

сеци,со денот на применување на таа мерка, како и со 

отказ ако поради издржување на затворска казна ќе мо-

ра да биде отсутен од работа повеќе од шест месеци,со 

денот на стапување на издржување на казната затвор; 

- поради губење на работната способност со денот 

на доставување на правосилното решение за утврдува-

ње на изгубената работна способност; 

- со исполнување на условите за пензија согласно 

со закон; 

- со предвремен престанок на изборот во звање и 

- во други случаи утврдени со закон. 

(2) При престанување на работниот однос, работо-

давачот е должен најдоцна во рок од три дена да му ги 

врати на работникот сите негови документи и да му из-

даде потврда за видот на работата што ја вршел, а во 

која не смее да наведе ништо што би му го отежнало на 

работникот склучувањето на нов акт за вработување. 

(3) Работникот кој е 5 години пред пензионирање, 

не може да биде прогласен за делумен или целосен тех-

нолошки вишок.  

 

IX.1 Престанок на работниот однос со изминување 

на времето за кое бил склучен актот за работа 

 

Член 89 

Актот за вработување престанува да важи со изми-

нување на времето за кое бил склучен. 

 

IX .2 Престанок на работниот однос со склучување 

на спогодба 

 

Член 90 

(1) Актот за вработување страните можат спогодбе-

но да го раскинат со спогодба во писмена форма. 

(2) Спогодбата од претходниот став мора да содржи 

одредба за последиците коишто настануваат за работ-

никот поради договорното раскинување при остварува-

ње на правата врз основа на осигурување за случај на 

невработеност. 

(3)Спогодбата од ставот (1) на овој член која не е 

склучена во писмена форма  не произведува правно 

дејство. 

(4) На барање на работникот во склучувањето на 

спогодбата ќе биде вклучен и претставник на синдика-

тот, во кој работникот членува. 

  

IX.3 Престанок на работниот однос со отказ 

 

Член 91 

(1) Договорните страни можат да го откажат актот 

за вработување по спроведена постапка во случаи,од-

носно од причини определени со Закон за работни од-

носи, овој колективен договор и актот за вработување. 

(2)Договорните страни можат да го откажат актот 

за вработување во целост, со отказен рок или без отка-

зен рок, само  во случаи определени со Законот за ра-

ботни односи и овој колективен договор. 

IX.4 Престанок на работниот однос со отказ од  

работникот 
 

Член 92 

(1) Работникот може да го откаже актот за вработу-

вање, ако писмено изјави дека сака да го откаже актот 

за вработување. 

(2) Ако работникот го откаже актот за вработување, 

отказниот рок изнесува еден месец. 

(3) По исклучок, отказниот рок на работникот, од 

редот на наставниот кадар, може да трае до завршува-

ње на семестарот, во случај кога не може да се обезбе-

ди негова замена меѓу вработените наставници и/или-

соработници. 

(4)Отказниот рок започнува да тече наредниот ден, 

од денот на врачувањето на изјавата за отказ на актот 

за вработување. 

 

IX.5 Престанок на работниот однос со отказ одрабо-

тодавачот на ненаставниот и нестражувачкиот кадар 

 

Член 93 

(1) Работодавачот може да му го откаже актот за 

вработување на работникот,само кога постои основана 

причина за отказ, односно ако: 

-работникот заради своето однесување, недостаток 

на знаење,  можности или заради неисполнување на по-

себните услови определени со закон не е способен да 

ги извршува договорените или други обврски од работ-

ниот однос (лична причина); 

- работникот ги крши договорените обврски или 

други обврски од работниот однос (причини на вина); 

- престане потребата од вршење на одредена работа 

под условите наведени во актот за вработување, заради 

економски, организациони, технолошки, структурни 

или слични причини на страна на работодавачот (де-

ловни причини). 

(2) За секој од наведените основи мора да биде 

спроведена постапка пред стручна комисија, во која ба-

рем еден од членовите ќе биде претставник на синди-

катот во кој работникот членува. 

(3) Ако работодавачот го откажува актот за врабо-

тување, должен е да го наведе основот за отказот, ут-

врден со закон и овој колективен договор и да ја докаже 

основаноста на причината која го оправдува отказот. 

 

IX.6 Престанок на работниот однос со отказ од рабо-

тодавачот поради лична причина и вина на страната 

на работникот 

 

Член 94 

(1) Работодавачот може да му го откаже актот за 

вработување на работникот  од лични причини на стра-

на на работникот, ако работникот не ги извршува ра-

ботните обврски утврдени со закон, овој колективен 

договор, актот за вработување или ако ги крши работ-

ниот ред и дисциплина. 
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(2) Работодавачот може да му го откаже актот за 

вработување на работникот од лични причини на стра-

на на работникот, ако на работникот му се обезбедени 

потребните услови за работа и му се дадени соодветни 

упатства, насоки или писмени напатствија од работода-

вачот во врска со работата. 

(3) Откажувањето на актот за вработување од лич-

ни причини може да биде направено само по претход-

но спроведена постапка од страна на стручна комисија, 

во кој, барем еден од членовите е претставник на син-

дикатот во кој работникот членува. 

(4) Пред откажување на актот за вработување од 

причина поради вина на работникот, работодавачот 

треба писмено да го предупреди работникот за неис-

полнувањето на обврските и можноста за отказ во слу-

чај на натамошно кршење на истите и да му остави 

примерен рок, непократок од 15 дена, за да го искоре-

гира своето однесување. 
 

Член 95 

(1) Работодавачот може да му го откаже актот за 

вработување на работникот поради кршење на работ-

ниот ред и дисциплина или неисполнување на об-

врските утврдени со закон, овој колективен договор, 

акт на работодавачот и актот за вработување со отказен 

рок, особено ако: 

а) не ги почитува работниот ред и дисциплина спо-

ред правилата пропишани од страна на работодавачот; 

б) не ги извршува или несовесно и ненавремено ги 

извршува работните обврски; 

в) не се придржува кон прописите што важат за 

вршење на работите на работното место; 

г) не се придржува на работното време, распоредот 

и користењето на работното време; 

д) не побара отсуство или навремено писмено не го 

извести работодавачот за отсуството од работа; 

ѓ) поради болест или оправдани причини отсуству-

ва од работа, а за тоа во рок од 48 часа писмено не го 

извести работодавачот; 

е) со средствата за работа не постапува совесно или 

во согласност со техничките упатства за работа; 

ж) настане штета, грешка во работењето или загуба, 

а за тоа веднаш не го извести работодавачот; 

з) не ги почитува прописите за заштита при работа 

или не ги одржува средствата и опремата за заштита 

при работа; 

ѕ) предизвикува неред и насилнички се однесува за 

време на работа и  

и) незаконски или неовластено ги користи сред-

ствата на работодавачот. 

(2) Пред откажувањето на актот мора да биде спро-

ведена дисциплинска постапка од страна на стручна 

комисија, во која барем еден од членовите е претстав-

ник на синдикатот во кој работникот членува. 

 

Член 96 

(1) Работодавачот може на работникот да му го отка-

же актот за вработување без отказен рок во случаите на 

кршење на работниот ред и дисциплина или неисполну-

вање на работните обврски утврдени со закон, колекти-

вен договор, правилата за работниот ред и дисциплина и 

актот за вработување, а особено ако работникот: 

а)неоправдано изостане од работа три последова-

телни работни дена или пет работни дена во текот на 

една година; 

б) го злоупотреби боледувањето; 

в) не се придржува кон прописите за здравствена 

заштита, заштита при работа, пожар, експлозија, штет-

но дејствување на отрови и други опасни материи и ги 

повредува прописите за заштита на животната средина; 

г) внесува, употребува или е под дејство на алкохол 

и наркотични средства; 

д) стори кражба или во врска со работата намерно 

или од крајно невнимание предизвика штета на работо-

давачот и 

ѓ) оддаде деловна или службена информација/тајна. 

(2) Предоткажувањенаактот за вработување мора да 

биде спроведена дисциплинскапостапка од страна на 

стручна комисија, во која барем еден од членовите е 

претставник на синдикатот во кој работникот членува. 

 

Член 97 

Работниот однос на работникот не може да му 

престане со отказ од страна на соодветниот орган, до-

колку не се утврди постоење на повреда во соодветна 

постапка. 

 

Член 98 

(1) Со колективен договор на ниво на работодавач 

се утврдува постапката која треба да се поведе, соста-

вот на стручната комисија и обврската за вклучување 

на синдикатот во постапката, како и органот надлежен 

за донесување на одлука за престанок на работниот од-

нос со отказ. 

(2) Против отказот за престанок на работен однос, 

работникот има право на приговор до органот на упра-

вување, односно органот утврден со колективен дого-

вор на ниво на работодавач (деканатска управа/со-

вет/управа на висока стручна школа/ректорска управа). 

(3) На секое ниво од постапката работникот има 

право да побара застапување од страна на претставник 

на синдикатот во кој работникот членува. 

(4) Доколку установата нема колективен договор на 

ниво на работодавач прашањата од претходните ставо-

ви на овој член се уредуваат со општ акт на установата.  

 

Член 99 

Одлуката за престанок на работниот однос на ра-

ботникот, работодавачот е должен да ја донесе за еден 

месец од денот на дознавањето на повредата на работ-

ната дисциплина, работниот ред, неисполнувањето на 

обврските и поради неспособност на извршувањето на 

работните задачи, односно во рок од 3 месеци од денот 

кога е сторена повредата. 

 

Член 100 

Постапка за престанок на работниот однос не смее 

да биде поведена за време на боледување на работни-

кот, породилно отсуство или отсуство заради нега на 

дете или член на семејството, како и 5 години пред ис-

полнување на условите за старосна пензија (доколку не 

станува збор за такво загрозување на работниот процес 

со кое се загрозуваат правата на другите работници). 
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IX.7 Престанување на важноста на актот за врабо-

тување поради изречена заштитна или безбедносна 

мерка или поради издржување на затворска казна 

 

Член 101 

Работодавачот може на работникот да му го откаже 

актот за вработување, ако на работникот со правосилна 

одлука му е забрането да врши определени работи од 

работниот однос  ако му е изречена воспитна заштитна 

мерка, поради која не може да врши работи подолго од 

шест месеци или ќе мора поради издржување на зат-

ворска казна да биде отсутен од работа повеќе од шест 

месеци. 

 

IX.8 Престанување на важноста на договорот за вра-

ботување поради исполнување на услови за пензија 

согласно закон 

 

Член102 

(1)Работодавачот го прекинува актот за вработува-

ње на работникот, кога работникот ќе наполни 64 годи-

ни возраст и 15 години работен стаж. 

(2)Работодавачот може на работникот од став (1) на 

овој член да му го продолжи еднаш годишно актот за 

вработување, најмногу до 67 години возраст, доколку 

со закон поинаку не е утврдено. 

(3)Лицето избрано во наставно-научно, наставно-

стручно, научно, наставно и соработничко звање, на 

кое во текот на учебната година работодавчот му го 

продолжил актот за вработување, работниот однос му 

трае до крајот на учебната година, во која наполнило 

67 години. 

 

X УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ И  

ПРАВО НА ШТРАЈК 

 

Член 103 

Активностите на синдикатот и на неговиот прет-

ставник не може да се ограничат со акт на работодава-

чот. 

 

Член 104 

(1)Работодавачот е должен да му создаде услови за 

работа и дејствување на синдикатот согласно закон, ка-

ко и на барање на претседателот  на синдикатот да: 

- достави податоци  и информации за сите прашања 

што имаат влијание врз  материјалната и социјалната 

положба и остварување на правата од работен однос на 

работниците; 

- ги разгледа мислењата и предлозите на преставни-

кот на синдикатот во постапка за донесување на од-

луки, решенија и други акти што имаат влијание на ма-

теријалната и социјалната положба на работниците и 

по истите да се произнесе; 

-  овозможи  непречено комуницирање со деканот, 

наставно-научниот совет, ректорот и сенатот на јавната 

установа од областа на високото образование и други 

од работодавачот овластени лица; 

- му дозволи на претставникот на синдикатот прис-

тап на работните места на работниците, кога е тоа не-

опходно за остварување на функциите на синдикатот и 

непречено комуницирање со членството  и 

- му овозможи стручни, административни и технич-

ки услови за работа на синдикатот за остварување на 

синдикалните функции.  

 

Член 105 

На овластениот синдикален претставник од пови-

сок облик на синдикално организирање, кој е вработен 

или не е вработен кај работодавачот,  работодавачот 

мора да му овозможи непречена комуникација со член-

ството и непречена реализација на други синдикални 

активности. 

 

Член 106 

На претставникот  на синдикатот  му се доставуваат 

покани со материјали за работа на деканската управа, 

наставно-научниот совет и сенатот на јавната установа 

од областа на високото образование и му се овозможу-

ва учество без право на глас кога се одлучува за мате-

ријалната и социјалната положба и правата од работен 

однос на работниците. 

 

Член 107 

На претставникот на синдикатот кај работодавачот 

треба да му се овозможи платено отсуство од работа за 

синдикално оспособување и ефикасно вршење на фун-

кциите на синдикатот и повисоките облици на синди-

кално организирање (синдикални состаноци, курсеви, 

семинари, конгреси, конференции и сл.), по претходно 

доставена покана од организаторот.  

 

Член 108 

(1) Синдикалниот претставник е заштитен од отказ, 

согласно закон. 

(2) На синдикалниот претставник заради синдикал-

на активност не може да му се намали платата, да му се 

откаже  актот за вработување или да биде прераспоре-

ден. 

(3) Заштитата од отказ за синдикалниот претстав-

ник од ставот 1 на овој член трае цело време за времето 

на траењето на мандатот и најмалку две години по 

престанување на мандатот. 

(4)На работник кој е избран или именуван на син-

дикална функција утврдена со Статут на синдикатот, а 

чие вршење бара привремено да престане да работи кај 

работодавачот, му мирува работниот однос и има пра-

во во рок од пет дена по престанувањето на функцијата 

што ја вршел во синдикатот да се врати на работа за 

вршење на работи кои одговараат на неговиот степен 

на стручна подготовка. 

 

Член 109 

(1)Работодавачот, без надомест, ги обезбедува сле-

дниве услови за работа на синдикатот:  

- по потреба простор за работа и за одржување на 

состаноци согласно можностите на работодавачот; 
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- по потреба користење на интернет, телефон и те-

лефакс во текот на работно време, согласно можности-

те на работодавачот; 

- слобода на синдикално информирање и распре-

делба на синдикален печат; 

- технички и административни услуги за работа на 

синдикатот во обем неопходен за остварување на син-

дикалните активности; 

- пресметка и уплата на синдикална членарина и 

синдикалните кредити преку исплатните листи. 

 

Член 110 

Синдикалните состаноци во текот на работното 

време, во јавните установи од областа на високото об-

разование, се организираат и одржуваат на начин и во 

време кое не го попречува работењето на установата, 

во договор со деканотна јавната установа од областа на 

високото образование и науката.  

 

Член 111 

Синдикатот е должен во рок од три дена по изборот 

на избраниот синдикален преставник, писмено да го 

извести ректорот/деканот/директорот на јавната уста-

нова од областа на високото образование и науката. 

 

X.1  Остварување на право на штрајк 

 

Член 112 

(1)Работниците имаат право на штрајк, со цел заш-

тита на нивните права и автономија определени со За-

кон за работните односи, Закон за високо образование, 

Закон за научно-истражувачка дејност,  Закон за врабо-

тените во јавниот сектор, други применливи прописи, 

како и со овој колективен договор.  

(2)  Организирањето, односно учеството во штрајк 

не претставува повреда на работната обврска, не може 

да биде основ за поведување постапка за утврдување 

на дисциплинска и материјална одговорност на работ-

никот и не може да има последица за престанок на ра-

ботниот однос. 

(3)  Работникот кој учествува во штрајкот ги оства-

рува основните права од работен однос. 

(4)  Во текот на штрајкот, органот на управување и 

работоводниот орган кај работодавачот, не можат да 

вработуваат или хонорарно да ангажираат други работ-

ници кои би ги замениле учесниците во штрајкот. 

(5)  Под закана од прекршочна и кривична одговор-

ност, работодавачот не смее да го спречува работникот 

да учествува во штрајкот, ниту да употребува присил-

ни мерки заради окончување на штрајкот. 

 

Член 113 

(1) Правото на штрајк вработените во високообра-

зовните и научни установи го остваруваат  согласно За-

кон за работни односи и овој колективен договор. 

(2) Штрајкот мора да биде писмено најавен кај ра-

ботодавачот и  ресорниот министер, во случај на 

штрајк на ниво на  гранка, најдоцна три дена пред не-

говото започнување – период во кој странките се оби-

дуваат мирно да го решат настанатиот спор.  

(3) Во најавата на штрајкот мора да бидат наведени 

причините за штрајкот, местото на одржување на 

штрајкот, времетраењето, денот и времето на почеток 

на штрајкот. 

 

Член 114 

(1) Работодавачот е должен да исплати плата во из-

нос од 100%  од платата исплатена претходниот месец, 

за деновите во штрајк. 

(2) Работодавачот е должен да исплати придонеси 

од плата за време на штрајкот за работниците кои учес-

твувале во штрајкот, согласно со закон.  

(3) Работниците кои учествуваат во штрајк, не сме-

ат да бидат ставени во понеповолна положба од други-

те вработени, поради нивното учество во штрајкот. 

 

XI РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ И АРБИТРАЖА 

 

Член 115 

(1) Индивидуален работен спор претставува спор во 

врска со остварувањето на правата утврдени со закон, 

овој договор и акт за вработување. 

(2) Колективни работни спорови се спорови во 

врска со склучувањето, измената, дополнувањето и 

применета на овој договор, остварување на право на 

синдикално организирање и штрајк. 

 

Член 116 

(1)Споровите кои не можат да се решат со меѓусеб-

но спогодување можат да се решат по пат на помирува-

ње со медијација, согласно закон или по пат на арбит-

ража. 

(2)Помирувањето е процес, во кој, независна трета 

страна определена од страните во спорот, им помага на 

страните во спорот во изнаоѓање на решение за спорот. 

(3)Арбитража е решавање на спор од страна на тре-

та страна која ја определиле страните во спорот и која 

одлучува за спорот.  

 

XII СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА И ТОЛКУВАЊЕ НА 

ОВОЈ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 

 

Член 117 

(1)За следење на примената и толкување на одред-

бите на овој договор, договорните страни  формираат 

комисија од пет члена. 

(2)Секоја од страните на овој договор именува по 

два члена во комисијата од став 1 на овој член, а заед-

нички се утврдува петиот член, кој воедно е и претсе-

дател на комисијата.  

(3)Комисијата се формира најдоцна во рок од 30 де-

на од склучувањето на овој договор. 
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XIII ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ОВОЈ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 

 

Член 118 

Секоја од договорните страни може да поднесе 

предлог за измени и дополнувања на овој колективен 

договор. Постапката за изменување, дополнување и от-

кажување на овој колективен договор  започнува на ба-

рање на една  од страните на овој договор и треба да 

заврши во рок од  60 дена. 

 

Член 119 

(1)Предлогот образложен во  писмена  форма  се  

доставува  до другата страна, која е должна да се изјас-

ни по предлогот во рок од 30 дена. 

(2)Во случај ако другата страна не го прифати или 

не се изјасни по предлогот во рокот од став 1 на овој 

член, предлагачот може да започне постапка на усогла-

сување. 

(3)Постапката на усогласување, треба да заврши во 

рок од 60 дена по доставување на барањето за усогла-

сување од став 1 на овој член. 

 

Член 120 

(1)Во рок од 10 дена од денот на поднесување на 

барањето за усогласување, страните на овој колективен 

договор формираат комисија за усогласување, која се 

состои од пет члена. 

(2)Секоја од страните именува по два члена во ко-

мисијата за усогласување, а заеднички се утврдува пе-

тиот член, кој воедно е и претседател на комисијата. 

(3)Секое усогласување за барањето за изменување 

или дополнување на овој колективен договор, што 

страните на овој колективен договор ќе го постигнат, 

мора да биде во писмена форма. 

(4) Рокот на усогласување  за барањето за измену-

вање или дополнување на овој колективен договор не 

може да биде подолг од 60 дена од денот на формира-

њето на комисијата. 

(5)По усогласување на ставовите, страните на овој 

колективен договор задолжително пристапуваат кон 

изменување и дополнување на овој колективен дого-

вор.       

(6) Во случај една од страните да не го прифати 

предлогот за измени и дополнувања во рок од 10 ра-

ботни дена или не се изјасни по предлогот во рокот  ут-

врден во членот 120 од овој колективен договор, а по 

претходно неуспешно усогласување, страната - предла-

гач во рок од осум дена  може да започне постапка на 

медијација согласно закон. 

(7) До донесување на измените продолжува да се 

применува овој колективен договор. 

XIV ОТКАЖУВАЊЕ НА ОВОЈ КОЛЕКТИВЕН  

ДОГОВОР 

 

Член 121 

(1) Овој колективен договор може да се откаже три 

месеци пред истекот на неговата важност. 

(2) Откажувањето на овој колективен договор се 

врши во писмена форма, при што се образложуваат 

причините за откажувањето. 

(3) Другата страна, на предлогот за откажување на 

овој колективен договор, е должна да одговори или да 

ја започне постапката за преговори најдоцна во рок од 

15 дена од денот на поднесување на отказот. 

(4) Доколку во рокот од став 3 на овој член страна-

та не се произнесе, се продолжува важноста на овој ко-

лективен договор до потпишување на нов колективен 

договор. 

(5) По откажувањето на овој колективен договор 

секоја од страните може да предложи склучување на 

нов колективен договор. 

(6) Откажувањето на овој колективен договор се 

објавува во „Службен весник на Република Северна 

Македонија“. 

 

XV ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 122 

(1) Овој колективен договор се склучува за време 

од две години.  

(2) По истекот на рокот за кој е склучен овој колек-

тивен договор, неговите одредби и понатаму се приме-

нуваат до склучување  на нов колективен договор.  

 

Член 123 

(1) Со стапување во сила на овој колективен дого-

вор работникот ја задржува основната компонента на 

платата, утврдена пред донесување на овој колективен 

договор, доколку е поповолна за него.   

(2) По поднесено барање на работникот, работода-

вачот ќе изготви решение за плата. 

 

Член 124 

Овој колективен договор влегува во сила со денот 

на неговото потпишување. 

 

Самостоен синдикат за Министерство 

образование и наука и култура 

на РСМ, 

за образование и наука 

Претседател Министер 

Јаким Неделков, с.р. Мила Царовска, с.р. 
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