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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

111. 

Врз основа на член 13 став (2) од Законот за користење 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), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НЕДВИЖНИ 

СТВАРИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Општина Крива Паланка се пренесуваат во сопственост без надоместок, недвижни ства-

ри кои се наоѓаат на ул. „Маршал Тито" бр.1, КП бр.2126, КО Крива Паланка, запишани во Имотен лист бр. 

1576, сопственост на Република Македонија и тоа: 

- зграда 1, влез 001, кат приземје, намена на зграда - зграда за ССНО и општествена самозаштита, со внат-

решна површина од 144 м2; 

-  зграда 1, влез 002, кат 01, намена на зграда - зграда за ССНО и општествена самозаштита, со внатрешна 

површина од 219 м2; 

- зграда 1, влез 002, кат 01, намена на зграда - лоѓии, балкони и тераси, со внатрешна површина од 8 м2; 

- зграда 1, влез 002, кат приземје, намена на зграда - зграда за ССНО и општествена самозаштита, со внат-

решна површина од 101 м2 и 

- зграда 1, влез 003, кат приземје, намена на зграда - зграда за ССНО и општествена самозаштита, со внат-

решна површина од 28 м2. 

 

Член 2 

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

Македонија". 

 

Бр. 44-11342/1-18 Претседател на Владата 

8 јануари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

 

112. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење 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), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-

ните ствари, и тоа: 
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Член 2 

 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за труд и социјална политика. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со министерот за труд и социјална политика 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

  Бр. 44-11602/1-18 Заменик на претседателот 

8 јануари 2019 година на Владата на Република 

           Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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113. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 8 јануа-

ри 2019 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР - ПРЕТСТАВНИК  НА  ОСНОВАЧОТ НА  ЈЗУ 

ЗДРАВСТВЕН ДОМ-ПЕХЧЕВО 

 

1. Далибор Атанасов се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор - претставник на основачот 

на ЈЗУ Здравствен дом-Пехчево, на негово барање. 

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

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

ка Македонија.“  

 

Број 24 – 57/2 Заменик на претседателот 

8 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

114. 

Врз основа на член 5 од Законот за централен ре-

гистар  („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011, 

43/2014, 199/2014, 97/2015, 153/2015, 27/2016 и 

83/2018), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 8 јануари 2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Бојан Блажевски се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Централниот регистар на Ре-

публика Македонија. 

2. За член на Управниот одбор на Централниот ре-

гистар на Република Македонија, се именува Никола 

Поповски. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Број 24 – 191/1 Заменик на претседателот 

8 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

115. 

Врз основа на член 4- г став 2 од Законот за лекови-

те и медицинските средства („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 106/2007, 88/2010, 36/2011, 

53/2011, 136/2011, 11/2012, 147/2013, 164/2013, 

27/2014, 43/2014, 88/2015, 154/2015, 228/2015, 7/2016, 

53/2016, 83/2018, 113/2018 и 245/2018), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 8 јануа-

ри 2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ  

СРЕДСТВА 

 

 1. За вршител на должноста заменик на директорот 

на Агенцијата за лекови и медицински средства се име-

нува Роберт Бекироски. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Број 24 – 192/1 Заменик на претседателот 

8 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

116. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 

25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Репуб-

лика Македонија на седницата одржана на 8 јануари 

2019 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 

 

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за државни патишта, се именува Љупка Цикарска. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Број 24 – 193/1 Заменик на претседателот 

8 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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Број 44-11084/1-18 Претседател на Владата 

8 јануари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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118. 

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 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 

и 37/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 8.1.2019 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕ-

ЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2019 ГОДИНА 

 

I. Вовед 

 

Имунизацијата е еднo од најголемите достигнувања 

во историјата на медицината и претставува најбез-

бедна, најефикасна и економски најоправдана превен-

тивна мерка која директно допринесува за намалување 

на морбидитетот и морталитетот на заразните заболу-

вања. Со вакцинирање се спасуваат 2 до 3 милиони 

детски животи во светот секоја година, согласно пода-

тоците од Светската здравствена организација (СЗО). 

Благодарејќи на имунизацијата,многу заразни болести 

кои во минатото претставувале значаен јавно-здрaв-

ствен проблем затоа што предизвикувале висок морби-

дитет, морталитет кај децата и возрасните, или предиз-

викувале компликации и инвалидитет, денес се елими-

нирани или ставени под контрола, сведени на поеди-

нечни случаи, без смртни исходи и трајни последици.  

Во Република Македонија, задолжителната имуноп-

рофилакса и хемопрофилакса е законски регулирана со 

Законот за заштита на населението од заразни болести 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 

139/08, 99/09, 149/2014, 150/15 и37/16) и Правилникот 

за имунопрофилакса, хемиопрофилакса, лицата кои 

подлежат на овие мерки, начинот на изведување и во-

дење на евиденција и документација („Службен весник 

на Република Македонија “ бр.177/15) (во натамошни-

от текст: Правилникот). 

 

II. Моментална состојба 

  

Задолжителната имунизација во РепубликаМакедо-

нија во 2017 година се реализираше со опфат за при-

марната вакцинацијата под препорачаните 95% за сите 

вакцини. Во однос на минатата 2016 година, се бележи 

опаѓање на опфатот за сите вакцини освен за МРП вак-

цината, која иако бележи незначително зголемување во 

однос на 2016 година, сепак има низок опфат, под 90%. 

Во однос на ревакцинацијата, опфатот го задржува 

трендот на опаѓање за сите ревакцини, единствено 

МРП ревакцинацијата го надминува опфатот од 2016 

година и бележи опфат над 95%, сите останати ревак-

цини имаат опфат под препорачаните 95%. 

Опфатот на примарната вакцинација со вакцините 

вклучени во поливалентните вакцини (Хепатит Б, ХиБ, 

ДиТеПер и Полио), бележат опаѓање во однос на 2016 

година и изнесува 91,1%. Опфатот со вакцинација про-

тив хепатит Б кој изнесува 91,3% бележи намалување 

во однос на 2016 година, и незначително се разликува 

од опфатот на останатите примовакцини. Опфатот со 

МРП вакцина е повторно понизок од 90%, како и прет-

ходната година и изнесува 82,6%. Нискиот опфат на 

МРП вакцината го следи низок опфат со првата ХиБ, 

ДиТеПер и Полио ревакцинација на 18 месеци, кој е 

исто така под 90%. 

Во однос на ревакцинацијата со ДиТеПер и полио 

кај училишните деца на 7-годишна возраст, се регис-

трира опфат под 95%, но над 90%. Опфатот со МРП ре-

вакцинацијата е единствената ревакцинација која во те-

кот на 2017 година го надминува опфатот од 95% и из-

несува 97%. Ревакцинацијата на 14-годишна возраст со 

ДиТе и Полио вакцина незначително се разликува во 

однос на претходната година и е под 95%, но над 90%. 

Ревакцинацијата против тетанус е реализирана со оп-

фат 90,7%.  

Вакцинацијата против ХПВ, како и изминатите го-

дини (од нејзиното воведување наваму) има најмал ре-

гистриран опфат, кој во 2017 година изнесува 48%. 

 

III. Мерки кои треба да се превземат за подобрување 

на состојбите 

 

Согласно резултатите од спроведената задолжител-

на имунизација во Републиката во 2017 година, кои по-

кажуваат тренд на опаѓање на вакциналниот опфат за 

сите вакцини под 95%, а во насока на следење на 

препораките на СЗО за опфат ≥ 95%, се наметнува пот-

ребата од превземање на одредени интензивни мерки и 

активности за подобрување на состојбата со задолжи-

телната вакцинација во Република Македонија, и тоа: 

- Зголемување на опфатот со сите вакцини и ревак-

цини кои бележат понизок опфат од 95% на регионал-

но и локално ниво, во целата република, и континуира-

но одржување на опфат над 95% за вакцините кои го 

достигнале овој опфат;   

- Континуиран надзор и контрола над спроведува-

њето на имунизацијата од страна на надлежните инсти-

туции - Центри за јавно здравје/Подрачни единици, 

Институт за јавно здравје на Република Македонија, 

Државен санитарен и здравствен инспекторат; 

- Строго придржување кон принципите за одржува-

ње и контрола на студениот синџир на сите нивоа - при 

набавката, транспортот, ракувањето и чувањето на вак-

цините; 

- Континуирано и навремено снабдување со соод-

ветни квалитетни вакцини,согласно препораките на 

СЗО; 

- Екипирање на вакцинални тимови со персонал кој 

недостасува, во сите вакцинални пунктови, како и зго-

лемување на бројот на вакцинални тимови каде што 

има потреба; 

- Месечно наместо квартално снабдување со вакци-

ни на здравствените институции во кои се складираат 

вакцините, со цел да се намалат негативните имплика-

ции при проблеми/прекини во снабдувањето со елек-

трична енергија и трошоците за уништување/отстрану-

вање на оштетените вакцини кои не се за понатамошна 

употреба; 

- Организирање кампањи за подигање на свеста на 

родителите за безбедноста и бенефитите на вакцините; 
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- Одржување на едукативни семинари за зголемува-
ње на свесноста на здравствените работници - матични 
лекари, педијатри, гинеколози, вклучително и здрав-
ствениот персонал кој ја спроведува вакцинацијата за 
значењето и бенефитите на имунизацијата, како и за 
безбедноста на вакцините.  

- Спроведување на едукативни семинари за подиг-
нување на нивото на комуникациските вештини на 
здравствените работници - матични лекари, педијатри, 
гинеколози и здравствениот персонал кој ја спроведува 
вакцинацијата, со цел враќање на довербата на родите-
лите кон здравствениот систем и градење на позитивен 
став кон вакцинацијата; 

- Спроведување на имунолошки студии со цел да се 
одреди имуниот статус на вакцинираните лица и ут-
врдување на колективниот имунитет на населението, 
што е во согласност со препораките на СЗО; 

- Осовременување на системот за планирање, изве-
дување, евидентирање и надзор на спроведената иму-
низација преку воведување на електронска евиденција 
на имунизацијата, како дел од интегрираниот здрав-
ствен информатички систем во Република Македонија. 

 
IV. Цели на Програмата 

 
Основна цел на оваа програма е постигнување на 

опфат над 95% на национално и регионално, и над 90% 
на локално ниво со сите вакцини, согласно Календарот 
за имунизација за 2019 година. Оваа цел ќе се постигне 
преку ажурно спроведување на рутинската, задолжи-
телна континуирана вакцинација, како и дополнител-
ните активности за зголемување на опфатот (Европска 
недела на имунизација, национални и регионални дено-
ви на имунизација, едукативни семинари, кампањи за 
промоција на вакцинацијата и др.). 

Дополнително, како важна цел на оваа програма е и 
постигнување на што поголем опфат кај тешко достап-
ните популации во руралните средини, во ромската по-
пулација и кај лицата кои често го менуваат своето 
место на живеење и престојување (мобилни групи), 
мигранти, бегалци, преку активности за изнаоѓање на 
неевидентирани, невакцинирани и некомплетно вакци-
нирани лица и нивна вакцинација (теренски активнос-
ти за прочешлување на теренот, повикување, вакцина-
ција од врата на врата и др.). 

 
V. Мерки и активности, очекувани резултати 

 (индикатори на успешност) 
 
Активностите предвидени во оваа програма за иму-

нопрофилакса и хемиопрофилакса против одредени за-
разни болести на населението во Република Македони-
ја во 2019 година, ќе се спроведуваат во согласност со 
Правилникот, при што опфатот со сите вакцини треба 
да биде над 95% на нацинално и регионално, и над 90% 
на локално ниво. Тоа ќе претставува основен индика-
тор за успешноста на вакцинацијата односно реализа-
ција на оваа програма. 

 
V.1. ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ 

 ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 
 
Имунизацијата против одредени заразни болести се 

спроведува како:  

1. Задолжителна активна имунизација на лица на 

одредена возраст,која се спроведува континуирано, во 

текот на целата година против: акутен вирусен хепатит 

Б (Hepatitis B), туберкулоза (Tuberculosis), заболувања 

предизвикани од хемофилусинфлуенца тип Б (HiB), ди-

фтерија (Diphtheria), тетанус (Tetanus), голема кашлица 

(Pertussis), детска парализа (Poliomyelitis acuta), мали 

сипаници (Morbilli), заразни заушки (Parotitis 

epidemica), црвенка (Rubeоla) и инфекции предизвика-

ни од хуман папилома вируси (HPV) за сите лица на 

одредена возраст, согласно Календарот за имунизација. 

 

1.1. Имунизација против акутен вирусен 

хепатитис Б 

 

Задолжителна активна имунизација против акутни-

от вирусен хепатит Б се врши со давање на три дози 

HB (Хепатитис Б) вакцина, како поединечна или во 

состав на поливалента вакцина.  

А) Вакцинација се врши: 

На сите новородени деца во 2019 година, на возраст 

определена со Календарот за имунизација: 

- Првата доза на вакцина се дава во родилиште како 

поединечна HB вакцина, во тек на првите 24 часа по 

раѓање, а децата кои не се родени во родилиште се вак-

цинираат веднаш, во надлежната установа која спрове-

дува вакцинација. 

- Втората доза на вакцина се дава на растојание не 

пократко од еден месец по давање на првата доза. 

- Третата доза на вакцина се дава на растојание не 

пократко од шест месеци после давање на првата доза, 

односно не пократко од два месеца после давање на 

втората доза. 

Сите деца кај кои не е отпочната вакцинација до 18 

месеци од животот, се вакцинираат најдоцна до отпоч-

нување на основното образование, со давање на три до-

зи HB вакцина по шема 0, 1 и 6 месеци. 

Децата кои не се потполно вакцинирани до 18 месе-

ци од животот, ги примаат преостанатите дози на вак-

цина кои недостасуваат, до отпочнување на основното 

образование. 

Б) Ревакцинација против хепатит Б не се спрове-

дува. 

 

1.2. Имунизација против туберкулоза 

 

Задолжителна активна имунизација против тубер-

кулоза се врши со давање на една доза вакцина против 

туберкулоза (BCG вакцина) како примовакцинација.  

А) Вакцинација се врши: 

- На сите новородени деца во 2019 година, при от-

пуштање од родилиште. Децата кои не се родени во ро-

дилиште, се вакцинираат до навршени 2 месеци од жи-

вотот. Сите невакцинирани деца кои не  навршиле 12 

месеци,  се вакцинираат до крајот на првата година од 

животот.  

- Вакцинацијата кај децата до 12 месеци од животот 

се врши без претходно туберкулинско тестирање. 
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- На сите деца,од навршена една година до напол-

нети 14 години од животот,а кои претходно не биле 

вакцинирани, вакцинацијата се врши после направено 

туберкулинско тестирање. Се вакцинираат само децата 

со негативна туберкулинска реакција.  

Б) Ревакцинација против туберкулоза не се врши. 
 

1.3. Имунизација против заболувања причинети од 

Хемофилус инфлуенца тип Б 

 

Имунизација против заболувања предизвикани од 

хемофилус инфлуенца тип Б се врши со: давање на три 

дози на вакцина против заболувања предизвикани од 

Хемофилус инфлуенца тип Б (ХиБ вакцина) како при-

мовакцинација и давање на една доза ХиБ вакцина ка-

ко ревакцинација, во вид на поединечна вакцина или во 

состав на поливалентна вакцина. 

А) Вакцинација се врши: 

- На сите деца родени од 01.11.2018 годинадо 

31.10.2019 година,до навршени 6 месеци од животот, 

со давање на три дози Х и Б вакцина, на растојание од 

1 до 3 месеци.   

- На сите деца со навршени 6 месеци од животот 

кои претходно не биле вакцинирани, со давање на  две 

дози вакцина на растојание не пократко од еден месец, 

а најдоцна до навршени 12 месеци. 

- На сите деца со навршени 12 месеци од животот 

кои претходно не биле вакцинирани, со давање на една 

доза вакцина, најдоцна до навршени 5 години. 

- Децата кај кои примоимунизација се спроведува 

со поливалентни вакцини во чиј состав е и ХиБ вакци-

ната, и доколку наместо со полни 2 месеци, се започне 

покасно - од навршени 6 месеци до 12 месеци, Х и Б 

вакцината се спроведува со давање на три дози (соглас-

но одлука на Министерството за здравство бр.22-

4601/1 од 16.05.2016 година, а врз основа на заклучо-

ците од Комитетот за имунизација). 

- Доколку децата, кај кои примоимунизација се 

врши со поливалентни вакцини во чиј состав е и ХиБ 

вакцината, ја започнуваат покасно - со навршени 12 

месеци, Х и Б вакцинацијата  се спроведува со давање 

две или три дози зависно од претходниот вакцинален 

статус (согласно одлука на Министерството за здрав-

ство бр.22-4601/1 од 16.05.2016 година, а врз основа на 

заклучоците од Комитетот за имунизација). 

Б) Ревакцинација се врши:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- На сите деца кои се примовакцинирани до 12 ме-

сеци возраст, со една доза ХиБ вакцина која се дава 6 

месеци од последната примена доза, препорачливо до 

навршени 18 месеци. 

- Доколку примовакцинацијата не се заврши до 

препорачаните 12 месеци возраст, и ревакцинацијата 

не може да се спроведе до препорачаните навршени 18 

месеци возраст, ревакцинација може да се спроведе по-

доцна (Согласно одлука на Министерството за здрав-

ство бр. 22-4601/1 од 16.05.2016 година, а врз основа на 

заклучоците од Комитетот за имунизација). 
 
1.4. Имунизација против дифтерија, тетанус 

и голема кашлица 

 

Задолжителна активна имунизација против дифте-

рија, тетанус и голема кашлица се врши со давање на: 

- Tри дози комбинирана вакцина против дифтерија, 

тетанус и голема кашлица, ацелуларна или целуларна 

(DTаP или DTwP вакцина) како поединечна или во сос-

тав на поливалентна вакцина, како примовакцинација. 

- Eдна доза на DTаP или DTwP вакцина како поеди-

нечна или во состав на поливалентна вакцина, како I 

ревакцинација. 

- Две дози комбинирана вакцина против дифтерија 

и тетанус (DT или dT вакцина за возрасни про адул-

тис), како II и III ревакцинација. 

- Eдна доза вакцина против тетанус (ТT) или вакци-

на против дифтерија и тетанус – про адултис (dT вак-

цина), како IV ревакцинација. 

А) Вакцинација против дифтерија, тетанус и голема 

кашлица се врши: 

- На сите деца родени од 01.11.2018 година до 

31.10.2019 година, на возраст определена со Календа-

рот за имунизација за 2019 година. 

- На сите деца најдоцна до навршени 5 години од 

животот, кои до таа возраст не биле уредно вакцини-

рани, а не прележале голема кашлица. 

- Децата со навршени 2 месеци од животот до навршу-

вање на 5 години, кај кои ќе се утврди постоење на кон-

траиндикација за примена на целуларна вакцина против 

дифтерија, тетанус и голема кашица (DTwP вакцина) за-

ради тешка поствакцинална компликација на претходната 

доза DTwP вакцина, ќе се вакцинираат понатаму со вак-

цина која не содржи пертусис компонента, односно вак-

цина против дифтерија и тетанус (DT вакцина) или пак со 

комбинирана вакцина против дифтерија, тетанус со аце-

луларна пертусис компонента (DTaP вакцина),согласно 

заклучокот и издадената документација од страна на 

Стручниот тим за утврдување на трајни контраиндикации 

и поствакцинални компликации при ЈЗУ Универзитетска 

клиника за детски болести – Скопје (во натамошниот 

текст: Стручниот тим). 

- Вакцинација против дифтерија, тетанус и голема 

кашлица се спроведува и кај деца од навршени 5 до 

навршени 14 години од животот, ако дотогаш не биле 

вакцинирани или ако нема докази дека се вакцинирани 

против овие болести, со давање на три дози комбини-

рана вакцина (DT, DTaP или dT вакцина), на растоја-

ние утврдено согласно Правилникот. 

Б) Ревакцинација против дифтерија, тетанус и голе-

ма кашлица се врши: 

- На сите деца комплетно вакцинирани против диф-

терија, тетанус и голема кашлица во 2018 година, на 

возраст определена со Календарот за  имунизација во 

2019 година. 

- Првата ревакцинација против дифтерија, тетанус 

и голема кашлица се спроведува со давање на една до-

за на DTaP или DTwP вакцина како пoединечна или во 

состав на поливалентни вакцини, кога ќе помине една 

година од потполната вакцинација. 

В) Вакцинација против дифтерија и тетанус се 

врши: 

- На сите деца до навршени 5 години од животот 

кои не се вакцинирани, а ја  прележале големата каш-

лица.  

- На сите деца од навршени 2 месеци до навршени 5 

години од животот, кај кои  Стручниот тим ќе утврди 

постоење на трајна контраиндикација за примена на 
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DTP вакцина (целуларна или ацелуларна) поради по-

себна контраиндикација  за вакцинација против голема 

кашлица.  

Вакцинацијата во овој случај се спроведува со дава-

ње на комбинирана вакцина против дифтерија и тета-

нус (DT вакцина), на начин како со DTP вакцина. 

- На сите деца родени од 2005 година наваму, ако 

не биле уредно вакцинирани против дифтерија  и тета-

нус на растојание, утврдено согласно Правилникот. 

Г) Ревакцинација против дифтерија и тетанус: 

- На сите деца на 7-годишна возраст, односно во II 

(второ) одделение на основното училиште, кои прет-

ходно се уредно вакцинирани и ревакцинирани против 

дифтерија и тетанус, според  Календарот за имуниза-

ција.   

- На сите деца на 14-годишна возраст, односно во 

завршното одделение на основното училиште  кои 

претходно се уредно вакцинирани и ревакцинирани  

против дифтерија и тетанус, според Календарот за иму-

низација.  

- На сите деца до 14-годишна возраст, вакцинирани 

против дифтерија и тетанус  прв пат во 2018 година, 

ако од вакцинацијата поминала една година. 

Имунизацијата на деца постари од 7-годишна воз-

раст се врши со посебна вакцина против дифтерија и 

тетанус за возрасни (dT вакцина– pro adultis). 

Д) Вакцинација против тетанус се врши: 

- На сите лица од навршена 14-годишна возраст до 

навршена 18-годишна возраст, ако дотогаш не биле 

вакцинирани против тетанус или ако нема докази за  

вакцинирање, содавање на три дози вакцина против те-

танус – тетанусен токсоид (ТТ  вакцина), на растојание 

утврдено со Правилникот. 

Ѓ) Ревакцинација против тетанус се врши: 

- На сите лица на 18-годишна возраст, односно во 

завршната година на средното бразование, ако дотогаш 

биле уредно вакцинирани и ревакцинирани против те-

танус, согласно Календарот за имунизација. 

- На сите лица од 14-годишна возраст до 18-годиш-

на возраст, кои во 2018  година прв пат биле вакцини-

рани против тетанус, ако од вакцинирањето поминала 

една година. 

 

1.5. Имунизација против детска парализа 

 

Задолжителна активна имунизација против детска 

парализа се врши со давање: 

- Три дози вакцина против детска парализа со жива 

двотипна орална полио вакцина (вонатамошниот текст: 

OPV2), и/или мртва тритипна инактивирана полио вак-

цина(во понатамошниот текст: IPV) како поединечна, 

или во состав на поливалентни вакцини, како примо-

вакцинација. 

- Една доза на OPV2 или IPV како поединечна или 

во состав на поливалентна вакцина, како I (прва) ревак-

цинација. 

- Една доза на OPV2 или IPV како II (втора) и III 

(трета) ревакцинација. 

А)Вакцинација се врши: 

- На сите деца родени од 01.11.2018 година до 

31.10.2019 година, на возраст определена со Календа-

рот за имунизација. 

- На сите деца родени 2005 година наваму до 
31.10.2018 година, кои порано не биле вакцинирани 
против детска парализа. 

Б)Ревакцинација се врши: 
- На сите деца комплетно вакцинирани против дет-

ска парализа во 2018 година, ако од потполната вакци-
нација поминала една година.  

- На сите деца на 7-годишна возраст, односно во II 
(второ) одделение од основното образование, кои прет-
ходно биле вакцинирани и ревакцинирани според Ка-
лендарот за имунизација. 

- На сите деца на 14-годишна возраст, односно во 
завршното одделение на основното училиште, кои 
претходно биле вакцинирани и ревакцинирани според 
Календарот за имунизација. 

 
1.6.  Имунизација против мали сипаници, заушки  

и црвенка - рубеола 
 
Задолжителна активна имунизација против мали 

сипаници, заушки и црвенка - рубеола се врши со дава-
ње на една доза комбинирана жива вакцина против ма-
ли сипаници, заушки и црвенка – рубеола (МРП вак-
цина), како и една доза МРП вакцина со цел ревакци-
нација.  

А) Вакцинација се врши: 
- На сите деца со навршени 12 месеци од животот, 

најдоцна до навршени 15 месеци. 
- На сите деца после навршување на 15 месеци до 

14-годишна возраст, кои претходно не биле вакцинира-
ни со МРП вакцина. 

Б) Ревакцинација се врши: 
- На сите деца на 6-годишна возраст, односно во I 

(прво) одделение од основното образование, на почето-
кот на учебната година, со МРП вакцина. 

- На сите деца после 6-тата година од животот до 
навршување на 14-годишна возраст, ако дотогаш не би-
ле ревакцинирани со МРП вакцина. 

Децата кои од било кои причини не биле вакцини-
рани согласно Календарот за имунизација, ќе примаат 
две дози МРП вакцина на растојание од најмалку 30 
дена, најдоцна до 14-годишна возраст.  
 

1.7. Имунизација против инфекции од Хуман  
папилома вируси - ХПВ 

 
Задолжителната активна имунизација против ин-

фекции причинети од Хуман папилома вируси (ХПВ) 
се врши со давање на две или три дози на вакцина про-
тив хуман папилома вируси (ХПВ вакцина).  

А) Вакцинација се врши: 
- На сите женски деца на 12 годишна возраст, од-

носно на сите девојчиња во VI (шесто) одделение од 
основното образование, во дози и на растојанија сог-
ласно Правилникот. 

- На сите женски деца најдоцна до 14 годишна воз-
раст, а кои претходно не биле вакцинирани со оваа вак-
цина, со давање на две или три дози вакцина, на 
растојанија согласно Правилникот. 

Задолжителната активна имунизација против опре-
делени заразни болести на лица на одредена возраст, 
согласно оваа програма се спроведува во согласност со 
Календарот за имунизација во 2019 година, даден во 
продолжение на текстот: 
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1
 Во првите 24 часа од раѓање се вакцинира со Хе-

патитис Б вакцина 
2
 До крајот на првата година детето се вакцинира со 

БЦГ вакцина, без претходно туберкулинско тестирање 
3
 Со полни 2 месеци детето се вакцинира со шесто-

валентна вакцина која содржи ДиТеПер ацелуларна, 

ХиБ, Хеп Б и ИПВ или со поединечни вакцини 
4
 Со полни 3,5 месеци детето се вакцинира со пет-

товалентна вакцина која содржи ДиТеПер ацелуларна, 

ХиБ и ИПВ или со поединечни вакцини 
5
 Со полни 6 месеци детето се вакцинира со шесто-

валентна вакцина која содржи ДиТеПер ацелуларна, 

ХиБ, Хеп Б и ИПВ или со поединечни вакцини 
6
 Со полни 12 месеци детето се вакцинира со МРП 

вакцина 
7
 Со полни 18 месеци детето се вакцинира со петто-

валентна вакцина која содржи ДиТеПер ацелуларна, 

ХиБ и ИПВ или со поединечни вакцини како I (прва) 

ревакцина 
8
 Со полни 6 години детето се вакцинира со МРП 

вакцина 
9
 Со полни 7 години детето се вакцинира со ДиТе 

адултна вакцина како II ревакцина и со ОПВ како II 

(втора) ревакцина  
10

 Со полни 12 години се вакцинираат само девој-

чиња, со ХПВ вакцина 
11

 Со полни 14 години детето се вакцинира со ДиТе 

адултна вакцина како III ревакцина и со ОПВ како III 

(трета) ревакцина  
12

 Со полни 18 години детето се вакцинира со Те IV 

(четврта) ревакцина. 

 

2. Задолжителна имунопрофилакса на лица експо-

нирани на одредени заразни болести по епидемиолош-

ки индикации,се спроведува кај сите експонирани лица 

по епидемиолошки индикации, сé додека истите траат 

и тоа како: активна и пасивна имунизација против аку-

тен вирусен хепатит Б (Hepatitis B), активна и пасивна 

имунизација против беснило (Rabies), активна и пасив-

на имунизација против тетанус (Tetanus) кај повредени 

лица и активна имунизација противцревен тифус 

(Typhus abdominalis). 

 

2.1. Активна имунизација против туберкулоза 

 

На задолжителна имунизација против туберкулоза 

подлежат здравствени работници и друг помошен пер-

сонал, при вработување во здравствени установи во 

кои се врши дијагностика и лекување на болни од ту-

беркулоза, ако туберкулинскиот тест им е негативен. 

 

2.2. Активна имунизација против мали сипаници 

 

Задолжителна имунизација против мали сипаници, 

ако постојат епидемиолошки индикации, се врши кај 

деца на возраст од 6 до 12 месеци од животот, но тие 

повторно мора да се вакцинираат од 15 до 24-месечна 

возраст.  

На задолжителна имунизација против мали сипани-

ци подлежат и деца од навршени 15 месеци до 14 годи-

ни од животот, кои се имунизирани против мали сипа-

ници, ако за тоа постојат епидемиолошки индикации 

(заболување на вакцинирани, епидемија на мали сипа-

ници кај деца од таа возраст), што ги утврдил надлеж-

ниот орган на државата и ако од претходната вакцина-

ција против мали сипаници поминало повеќе од една 

година. 

 

2.3. Активна и пасивна имунизација против акутен 

вирусен хепатитис Б 

 

А) Активната имунизација против вирусен хепати-

тис Б се спроведува кај: 

- Сите невакцинирани и непотполно вакцинирани 

лица вработени во здравствените установи, вклучувај-

ќи ги и учениците и студентите во здравствено-обра-

зовните струки (медицина, стоматологија, фармација) 

кои доаѓаат во непосреден контакт со инфективен ма-

теријал (крв или серум); 

- Хемофиличари; 

- Болни на хемодијализа; 

- Полови партнери на HBsAg позитивни лица; 

- Штитеници на установи за социјална заштита; 

- Лица кои инјектираат  дроги; 

- Инсулин зависни болни од шеќерна болест; 

- Болни од хроничен хепатит Ц; 

- Лица со ХИВ/СИДА; 

- Лица со регистрирани сексуално преносливи ин-

фекции (СПИ) и нивни сексуални партнери; 

- Лица кои имале инцидент со инфективен матери-

јал (крв или серум). 

Лица кои се HbsAg и анти HbsAg негативни, а жи-

веат во близок контакт со носители на HbsAg исто така 

треба да се вакцинираат со HB вакцина, при што прио-

ритет имаат нивните полови партнери. 

За вакцинација на деца помлади од 10 години се да-

ва педијатриска доза вакцина (0,5 ml), на лицата поста-

ри од 10 години им се дава доза за возрасни (1ml), до-

дека за вакцинација на пациенти на дијализа се дава 

двојна доза вакцина за определена возраст. 

Бројот на потребните дози вакцина против акутен 

вирусен хепатитис Б кај експонирани лица и растојани-

ето меѓу нив, како и времето на давање се пропишани 

со Правилникот.  

Ревакцинација се спроведува кај случаи на имуно-

дефициенција и кај болните на дијализа, со една доза 

на HB вакцина, 5 години после потполната вакцина-

ција. 

Б) Пасивна имунизација против вирусен хепатитис 

Б се спроведува со давање на хепатитис Б имуноглобу-

лин (HBIG) на: 
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- невакцинираните и непотполно вакцинираните ли-

ца кои имале инцидент со инфективен материјал (крв 

или серум), и  

- новородени деца на HBsАg позитивни мајки. 

HBIG се аплицира интрамускулно, во количина ко-

ја ја препорачува производителот, веднаш по инциден-

тот, односно по раѓањето, а најдоцна 12 часа од момен-

тот на инцидентот, односно на раѓањето. 

По исклучок, ако хепатитис Б имуноглобулинот 

(HBIG) кај новородени деца од HBsАg позитивни мај-

ки не е даден во првите 12 часа, може да се даде нај-

доцна до 7 дена од раѓањето. 

HBIG се дава истовремено со првата доза вакцина, 

на спротивниот екстремитет. 

 

2.4. Активна и пасивна имунизација против  

беснило 

 

А) Активната имунизација против беснило се спро-

ведува со давање на современи инактивирани вакцини 

против беснило за хумана употреба, произведени на 

култура на клетки и препорачани од СЗО, со потенци-

јал од најмалку 2,5 I.E. по поединечна доза. 

1. Предекспозициона вакцинација против беснило 

се спроведува кај лица кои непосредно професионално 

се изложени на инфекција со вирусот на беснило, сог-

ласно одредбите на Правилникот. 

Предекспозициона вакцинација се спроведува со 

давање на три поединечни дози на вакцина против бес-

нило интрамускулно, во пределот на делтоидниот мус-

кул, наизменично на спротивната рака, по шема: 0, 7 и 

21 ден. 

2. Постекспозициона задолжителна имунизација 

против беснило се спроведува кај: 

- Лице кое го каснало или на друг начин повредило 

бесно или на беснило сомнително диво или домашно 

животно; 

- Лице кое го каснало куче или мачка на непознат 

сопственик, што не можат да се подложат на десетод-

невен ветеринарен надзор; 

- Лице кое го каснало куче или мачка, што во рок 

од десет дена од денот на повредата на лицето ќе пока-

жат знаци на беснило, ќе пцовисаат, ќе бидат убиени 

или ќе заскитаат, а беснилото на животното не може да 

се исклучи со лабораториски преглед; 

- Лице кое можело да се зарази со вирусот на бес-

нило преку слузница или оштетување на кожата. 

Постекспозициона имунизација против беснило се 

спроведува веднаш после утврдувањето на индикаци-

ите, со давање на 5 поединечни дози на вакцина против 

беснило интрамускулно, во делтоидниот мускул (кај 

малите деца во предно-надворешниот дел на натколе-

ницата), наизменично на спротивниот екстремитет, по 

шема: 0, 3, 7, 14 и 28 дена. 

Б)  Пасивната имунизација против беснило се спро-

ведува истовремено со давањето на првата доза вак-

цина, во сите случаи, со примена на хуман антираби-

чен имуноглобулин (HRIG). 

HRIG се дава еднократно, во дози од 20 I.E./ kg TT. 

Се инфилтрира во самата рана и околу раната, а оста-

токот од потребната количина се дава интрамускулно, 

во глутеалната регија. 

HRIG се аплицира во сите случаи, без разлика на 

времето поминато од експозицијата на вирусот на бес-

нило. 

Доколку постекспозиционата имунизација е започ-

ната со давање само на вакцина, додатното давање на 

HRIG може да се примени најдоцна до осмиот ден од 

започнатата вакцинација. 

Комплетно вакцинираните лица против беснило, 

после повторно утврдена индикација согласно Правил-

никот, се вакцинираат со давање на две поединечни до-

зи на вакцина против беснило во делтоидниот мускул, 

по шема: 0 и 3 дена, без давање на HRIG. 

Кај некомплетно вакцинираните лица, како и лица-

та кај кои не постои документација за вакцинација или 

кај кои постои докажана имуносупресија, после пов-

торно утврдената индикација, се спроведува комплетна 

активна и пасивна имунизација согласно Правилникот. 

Истовремено со имунизацијата против беснило се 

врши и имунизација и против тетанус, согласно Пра-

вилникот. 

 

2.5. Активна и пасивна имунизација против тетанус 

кај повредени лица 

 

Имунопрофилакса против тетанус кај повредени 

лица се спроведува со аплицирање на адсорбирана ТТ 

(тетанус токсоид) вакцина или dT вакцина (активна 

имунизација), како  и со давање на хуман антитетану-

сен имуноглобулин (HTIG) (пасивна имунизација), во 

дози и на начин кој зависи од претходниот имунолош-

ки статус за тетанус, согласно Правилникот. 

Вакцината (ТТ или dT) и хуманиот антитетанусен 

имуноглобулин (HTIG) се даваат истовремено, интра-

мускулно, во различен екстремитет. 

Во продолжение на текстот е дадена шема за актив-

на и пасивна имунизација против тетанус кај повреде-

ни лица. 
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2.6. Активна имунизација против цревен тифус 
 
Активна имунизација против цревен тифус по епи-

демиолошки индикациисе спроведува кај: 
- Лица вработени на чистење на канализација и сеп-

тички јами, и на отстранување на смет и други отпадни 
материи од населени места; 

- Лица кои живеат во заедничко домаќинство со ба-
цилоносител на цревен тифус; 

- Лица вработени на ексхумација на тела на умрени 
лица; 

-  Лица припадници на други целни групи, согласно 
Одлука на Комисијата за заразни болести при Минис-
терството за здравство, на предлог на надлежната епи-
демиолошка служба, за одредена територија. 

Вакцинацијата се спроведува со давање на една до-
за вакцина според препораките на производителот. 

Ревакцинација на вакцинираните лица по епидеми-
олошки индикации се спроведува со давање на една 
доза вакцина, после три години од вакцинацијата и се 
повторува на секои три години, сé додека трае индика-
цијата. 

3. Активна имунизација по клинички и епидемио-
лошки индикации, се спроведува против: грип 
(Influenzae), заболувања предизвикани од хемофилу-
синфлуенца тип “Б” (HiB), заболувања предизвикани 
од Streptococcus pneumoniae (пневмококни инфек-
ции),менингококен менингит (Meningitis 
meningococcica), голема кашлица (Pertusis). 

Во оваа смисла, имунизација може да се спроведува 
и против други заразни болести и возрасни групи, врз 
основа на одлука на министерот за здравство и Годиш-
ната програма за имунопрофилакса и хемиопрофилакса 
против определени заразни болести на населението во 
Република Македонија. 

 
3.1.Активна имунизација против грип 

 
Вакцинација против грип се спроведува по клинич-

ки и по епидемиолошки индикации. 
По клинички индикации, вакцинацијата се спрове-

дува кај лица постари од 6 месеци кои имаат хронични 
заболувања на белите дробови и кардиоваскуларниот 
систем, метаболни пореметувања (вклучително и ше-
ќерната болест), состојби на имунодефициенција, буб-
режна дисфункција, хемоглобинопатија, имуносупре-
сија и други хронични болести. 

По епидемиолошки индикации вакцинација се 
спроведува кај: 

- Лица сместени во геронтолошки центри и кај ли-
цата вработени во овие центри; 

- Млади и стари лица сместени во установи за соци-
јална заштита и кај лицата вработени во тие установи; 

Лица вработени во здравствени установи, кои дава-
ат здравствени услуги и спроведуваат здравствена деј-
ност, а особено вработените во одделенија со зголемен 
ризик (одделнија за инфективни болести), стационари 
за хронично заболени лица и друго; 

- Лица вработени во јавни служби кои се посебно 
експонирани на инфекција, и 

- Лица на возраст над 65 години. 
Кај деца кои прв пат се вакцинираат, вакцинацијата 

се врши со давање на две дози вакцина на растојание 
од 30 дена, а наредните години се дава само по една 
доза вакцина, согласно упатството на производителот. 

 
3.2. Активна имунизација против заболувања 
 предизвикани од хемофилус инфлуенца тип Б 
 
Вакцинација против заболувања предизвикани со 

хемофилус инфлуенца тип Б се спроведува со ХиБ вак-
цина, според клиничките индикации, кај деца постари 
од 2 години без оглед на претходниот вакцинален ста-
тус, во случај на: 

- Трансплантација на органи и ткива; 
- Спленектомија и српеста анемија; 
- Хемиотерапија и терапија со зрачење кај малигни 

тумори; 
- Симптоматски и асимптоматски HIV инфекции; 
- Kај други, клинички утврдени состојби на имуно-

дефициенција. 
Бројот на потребните дози вакцина против хемофи-

лус инфлуенца тип Б според клинички индикации, како 
и растојанието меѓу нив, се пропишани со одредбите 
на Правилникот. 

Индикациите за спроведување на оваа вакцинација 
по клинички индикации, ја поставува  доктор специја-
лист клиничар. 
 
3.3.  Активна имунизација против заболувања пре-
дизвикани со Streptococcus pneumoniae (пневмокок) 

 
Вакцинацијата против заболувања предизвикани со 

Streptococcus pneumoniae (пневмокок) се врши со ко-
њугирана или полисахаридна вакцина, во зависност од 
возраста, според клиничките индикации – кај лица во 
зголемен ризик од инвазивно пнеумококно заболување, 
односно лица со: 

- Анатомска или функционална аспленија; 
- Српеста анемија; 
- Хронично кардиоваскуларно и белодробно забо-

лување; 
- Шеќерна болест; 
- Хронично заболување на црниот дроб; 
- Хронично заболување на бубрезите; 
- Нефротски синдром; 
- Алкохоличари; 
- Симптоматска и асимптоматска HIV инфекција; 
- Трансплантација на органи и ткива; 
- Малигно заболување; 
- Ликворна фистула; 
- Клиничка историја на потврдена или суспектна 

пневмококна пневмонија; 
- Кои примаат имуносупресивна терапија, вклучу-

вајќи системски кортикостероиди; 
- Постари од 65 години и деца под 5 годишна воз-

раст кои се сместени во колективни установи (домови 
за згрижување на стари лица и детски градинки); 

- Деца под 5 годишна возраст со намален имунитет 
со чести инфекции на респираторниот систем. 

Децата под 2-годишна возраст се вакцинираат со 
коњугирана пневмококна вакцина, а деца постари од 2 
години и возрасни се вакцинираат со полисахаридна 
вакцина. 

Двете пневмококни вакцини (и коњугираната и по-
лисахаридната) се даваат во дози од 0,5 ml интрамуску-
ларно или субкутано во делтоидната регија, согласно 
упатството на производителот. 

 
3.4. Активна имунизација против менингококен  

менингит 
 
Вакцинација против менингококен менингит пок-

линички индикации се спроведува со полисахаридна 
менингококна вакцина, и се дава кај деца постари од 2 
години и кај возрасни. Само кај лица постари од 11 го-
дини, со висок ризик од појава на ова заболување, се 
користи коњугирана менингококна вакцина. 

Клиничките индикациите за спроведување на вак-
цинација против менингококен менингит ги  поставува  
доктор специјалист клиничар. Тие се: 

- Анатомска и функционална аспленија (спленекто-
мија, српeста анемија), и 

- Имунодефициенција на комплемент (C5 – C9). 
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Вакцинација против менингококен менингит по 
епидемиолошки индикации се спроведува со коњуги-
рана вакцина против менингококен менингит. 

Индикацијата за спроведување на целна вакцина-
ција, како и целните групи кои ќе подлежат на вакци-
нација против менингококен менингит по епидемио-
лошки индикации, на предлог на надлежната епидеми-
олошката служба за одредена територија, ја поставува 
Комисијата за заразни болести при Министерството за 
здравство. 

Вакцинацијата против менингококен менингит со 
двата вида вакцина се спроведува со давање на една 
доза, веднаш по утврдувањето на индикацијата. 

Лицата кои се професионално експонирани на при-
чинители на менингококен менингит или со својата ра-
бота можат да го пренесат причинителот на други 
лица, се вакцинираат со една доза четиривалентна по-
лисахаридна вакцина. 

Ревакцинација се спроведува со давање на полиса-
харидна вакцина на растојание од 5 години после из-
вршената вакцинација, во случај ако индикациите и по-
натаму постојат. Ревакцинацијата со полисахаридна 
вакцина може да се спроведе и доколку лицето е прет-
ходно вакцинирано со коњугирана вакцина. 

Вакцината против менингкокниот менингит се ап-
лицира во доза од 0,5 ml субкутано, во делтоидната ре-
гија. 

 
3.5. Активна имунизација против голема кашлица 

 
Вакцинацијата на децата од 2 месеци до 5 години 

живот, со ацелуларна вакцина против голема кашлица 
(DTaP) се спроведува врз основа на следниве клинички 
индикации: 

- Температура (ректална) 40
0
С и поголема од 40

о
С, 

во рок од 48 часа од претходната доза на DTwP вак-
цина, а која неможе да се доведе во врска со друга 
можна причина; 

- Упорно и континуирано плачење кое трае 3 и по-
веќе часа, а се јавува во рок од 48 часа од претходната 
доза на примена DTwP вакцина; 

- Колапс или слична состојба на шок (хипотонички 
– хипосензитивни епизоди) во рок од 48 часа од прет-
ходно примена доза на DTwP вакцина; 

- Конвулзии, било да се фебрилни или афебрилни 
кои се јавуваат до 3 дена од претходно примена доза  
DTwP вакцина. 

Клиничките индикации за давање на DTaPвакцина 
ги утврдува Стручниот тим после разгледувањето на 
пријавата за поствакцинална компликација по имуни-
зација на претходно дадена DTwP вакцина. 

Вакцината DTaP се аплицира на начин кој е предви-
ден со упатството на производителот. 

Вакцината DTaP е контраиндицирана кај еволутив-
ни невролошки заболувања (неконтролирана епилеп-
сија, инфантилни спазми, прогресивна енцефалопа-
тија), како и за DTwP вакцина, се додека невролошкиот 
статус не се разјасни или стабилизира, за што одлучува 
Стручниот тим. 

4. Активна имунизација на патници во меѓународен 
сообраќај ќе се спроведува согласно Меѓународниот 
здравствен правилник (IHR), против следните заразни 
болести: жолта треска (Febris flava), менингококен ме-
нингит (Meningitis meningococcica), цревен тифус 
(Typhus abdominalis), колера (Cholera) и дифтерија 
(Diphtheria).     

Активна имунизација на патници во меѓународниот 
сообраќај ќе се врши и против други заразни болести 
(акутен вирусен хепатит Б - Hepatitis B, беснило - 
Lyssa, тетанус - Tetanus, мали сипаници - Morbilli и 
друго). 

Патниците во меѓународниот сообраќај подлежат 
на активна имунизација ако патуваат во ризични и ен-
демични зони или во земји кои бараат вакцинација 
против одредена заразна болест, и по епидемиолошки 
индикации, согласно Меѓународниот здравствен пра-
вилник. 

 
4.1. Имунизација против жолта треска 

 
Се спроведува со давање на една доза вакцина, нај-

доцна 10 дена пред патување во ендемското подрачје. 
Повторна вакцинација против жолта треска нема 

потреба да се врши согласно најновите насоки на СЗО. 
 

4.2. Имунизација против менингококен менингитис 
 
Вакцинација против менингококен менингитис се 

врши најдоцна 10 дена пред патување во ризичното/ен-
демското подрачје, со соодветна вакцина. 

Се аплицира соодветен број на дози, во зависност 
од видот на вакцината коja ги содржи соевите, кои на 
тие територии предизвикуваат заболување. 

 
4.3.Имунизација против колера 

 
Вакцинација против колера се спроведува со орална 

вакцина против колера, најдоцна 14 дена пред патува-
њето. Се дава во две дози на растојание од една недела, 
а се очекува заштитата да се манифестира една недела 
после втората доза. 

Повторна вакцинација против колера се врши со да-
вање на една доза орална вакцина против колера, после 
10 години. 

 
4.4.Имунизација против други заразни болести 
 
Вакцинација на патници во меѓународен сообраќај 

може да се врши по епидемиолошки индикации и про-
тив: цревен тифус, дифтерија, акутен вирусен хепатит 
Б, беснило, тетанус, мали сипаници и други заболу-
вања. 

Апликацијата на овие вакцини се врши согласно 
препораките на производителот на соодветната вак-
цина. 

 
V. 2. ХЕМИОПРОФИЛАКСА НА ОДРЕДЕНИ 

 ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 
 
Хемиопрофилакса против одредени заразни болес-

ти се спроведува против: туберкулоза, маларија, ме-
нингококен менингит, скарлатина, како и против други 
заразни заболувања - по епидемиолошки индикации и 
по препорака на надлежната епидемиолошка служба на 
локално, регионално и национално ниво, за соодветна-
та територија. 

 
1. Хемиопрофилакса против туберкулоза 

 
Хемиопрофилакса против туберкулоза се спроведу-

ва со соодветни дози на лекови против туберкулоза и 
времетраење, согласно меѓународни препораки: 

1. Кај деца кои се во близок контакт со заболен од 
директно микроскопски потврдена туберкулоза, пози-
тивна туберкулоза или тешки форми на белодробна ту-
беркулоза; 

2. Кај HIV позитивни лица и други состојби на иму-
носупресија. 

Одлуката за хемиопрофилакса против туберкулоза 
се донесува после направена консултација со лекар 
пнеумофтизиолог, интернист пулмолог и педијатар.  
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2. Хемиопрофилакса против маларија 
 
Хемиопрофилаксата против маларија се спроведува 

кај лица пред одењето, за време на целиот период на 
престој и по враќањето од земјата, односно подрачјата 
каде постои ендемија на маларија. 

 
Препораки за изборот на видот и дозирањето на ле-

ковите за хемиопрофилакса против маларија, во сог-
ласност со препораките на СЗО, на епидемиолошките 
служби на Центрите за јавно здравје/Подрачните еди-
ници им доставува епидемиолошката служба на Инсти-
тутот за јавно здравје на Република Македонија. 

 
3. Хемиопрофилакса против менингококен 

менингит 
 
Хемиопрофилакса против менингококен менингит 

се спроведува кај одредени целни групи по епидемио-
лошки индикации.  

Индикациите, како и целните групи кои ќе подле-
жат на хемиопрофилакса против менингококен менин-
гит по епидемиолошки индикации, на предлог на епи-
демиолошката служба на надлежниот Центар за јавно 
здравје/Подрачна единица за своето подрачје, Центар 
за јавно здравје - Скопје за град Скопје и Институтот за 
јавно здравје на Република Македонија за територијата 
на Република Македонија, ја поставува Комисијата за 
заразни болести при Министерството за здравство. 

Изборот на видот на лековите, нивното дозирањето 
според возраста, начинот на апликација на лекот и вре-
метраењето на хемиопрофилаксата против менингоко-
кен менингит се во согласност со Правилникот. 

 
4. Хемиопрофилакса против скарлатина 

 
Хемиопрофилакса против скарлатина се спроведува 

во времетраење од 10 дена и е задолжителна: 
1. Кај деца, во семејства во кои некој член од семеј-

ствотото има анамнеза на ревматска треска, а кои жи-
веат во лоши социјални услови. 

2. При појава на скарлатина или стрептококен тон-
зилофарингит во колективи, по  претходна консултаци-
ја и препорака на епидемиолошката служба при над-
лежниот Центар за јавно здравје/Подрачна единица за 
своето подрачје и Центарот за јавно здравје-Скопје за 
град Скопје. 

Хемиопрофилаксата се врши со давање на пеници-
лински препарат, а кај лица преосетливи на пеницилин 
се дава еритромицин. 

 
5. Хемиопрофилакса против други заразни  

заболувања 
 
Хемиопрофилакса по епидемиолошки индикации, 

може да се спроведува и против други заразни заболу-
вања, кај лица изложени на тие заразни заболувања, а 
врз основа на препораките на епидемиолошката служ-
ба на надлежниот Центар за јавно здравје/Подрачна 
единица за своето подрачје, Центарот за јавно здравје-
Скопје за град Скопје и Институтот за јавно здравје на 
Република Македонија за територијата на Република 
Македонија. 

 
V.3. ИМУНИЗАЦИЈА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА 

ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО ПОСЕБНИ 
 УЛОВИ И ПРИ ВОНРЕДНИ СОСТОЈБИ 

 
Имунопрофилакса и хемиопрофилакса на населени-

ето може да се спроведува и за други заразни болести и 
тоа во случај на вонредни состојби, како што се при-

родни и други несреќи, изложеност или сомнение на 
изложеност на заразни болести, тероризам со биолош-
ки агенси и друго. 

Имунопрофилакса и хемиопрофилакса во вакви 
случаи, на предлог на Комисијата за заразни болести 
при Министерството за здравство, се одредуваат од 
страна на Министерот за здравство.  

 
VI. ИНДИКАТОРИ 

 
За оценување на успешноста на предвидените ак-

тивности со оваа програма, ќе се користат следните ин-
дикатори на успешност: 

- Опфат над 95% од подлежачката популација за си-
те видови задолжителни вакцини на национално и ре-
гионално ниво и над 90% на локално ниво; 

- Шестмесечен извештај за спроведената имуниза-
ција на подрачјето на Центрите за јавно здравје/Под-
рачните единици и Центарот за јавно здравје - Скопје, 
по истекот на шестмесечјето, се доставуваат до Инсти-
тутот за јавно здравје на Република Македонија; 

- Шестмесечен табеларен извештај за спроведената 
имунизација во Република Македонија, изготвен од 
Институтот за јавно здравје на Република Македонија, 
со опфат по видови вакцини и територијална распре-
делба по Центри за јавно здравје/Подрачни единици; 

- Годишен извештај за спроведената имунизација на 
подрачјето на Центрите за јавно здравје/Подрачните 
единици и Центар за јавно здравје - Скопје доставен до 
Институтот за јавно здравје на Република Македонија, 
со опфат по видови вакцини и територијална распре-
делба; 

- Годишен табеларен извештај за спроведената иму-
низација во Република Македонија, изготвен од Инсти-
тутот за јавно здравје на Република Македонија, со оп-
фат по видови вакцини и територијална распределба по 
Центри за јавно здравје/Подрачни единици; 

- Годишен извештај за спроведената имунизација во 
Република Македонија со епидемиолошки коментар, 
изготвен од Институтот за јавно здравје на Република 
Македонија, со опфат по видови вакцини и територи-
јална распределба по Центри за јавно здравје/Подрачни 
единици; 

- Теренските посети и увиди во вакциналните пун-
ктови во Републиката со цел надзор и контрола на 
спроведувањето на имунизацијата од сите аспекти и 
изготвени информации за состојбата на теренот, со 
констатации и предлог мерки, доставени до надлежни-
те институции. 

 
VII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
За 2019 година за обезбедување на потребни коли-

чини вакцини за континуирана имунизација и мини-
мални потребни количини вакцини по епидемиолошки 
индикации потребни се 294.000.000,00 денари. 

Исплата за неизмирени обврски за набавка на вак-
цини од 2018 година, ќе се подмират од оваа програма.  

Вкупните средства за реализација на оваа програма 
за 2019 година изнесуваат 294.000.000,00 денари.  

Од Буџетот на Република Македонија за 2019 годи-
на ќе се обезбедат финансиски средства занабавка на 
потребните количини на вакцините за 2019 година.  

Вакцини и серум по клинички и епидемиолошки 
индикации за заштита и лекување на пациенти, или за 
заштита на свои вработени лица,ги обезбедуваат јавни-
те здравствени установи од сопствени буџети.  

Финансиските средства за обезбедување на вакцини 
и хемиопрофилактички средства за спроведување на 
имунизацијата на патници во меѓународниот сообраќај 
ги обезбедуваат институциите овластени за вршење на 
оваа вакцинација.  
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Набавените вакцини од страна на Министерството 
за здравство, ќе се дистрибуираат од страна на добаву-
вачите до овластените здравствени установи-изврши-
тели, врз основа на доставени списоци од Министер-
ството за здравство согласно искажаните потреби од 
вакцини на здравствените установи.  

Финансиските средства потребни за реализација на 
оваа програма се доставуваат до најповолните добаву-
вачи на вакцини, по достава и прием на вакцините. 

 
VIII.  ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Активностите предвидени со оваа програма ќе ги 

спроведуваат превентивните тимови при здравствените 
домови во Република Македонија, Универзитетската 
клиника за инфективни болести и фебрилни состојби и 
Универзитетската клиника за детски болести, инфек-
тивните одделенија при општите и клиничките болни-
ци во Република Македонија, други здравствени уста-
нови во Република Македонија овластени за вршење на 
вакцинација, како и центрите за јавно здравје и нивни-
те подрачни единици и Институтот за јавно здравје на 
Република Македонија и Државниот санитарен и 
здравствен инспекторат, кои се надлежни за спроведу-
вање на надзор и контрола на активностите предвидени 
со оваа програма.  

 
IX. ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ  

И РОКОВИ 
 
Центрите за јавно здравје/Подрачните единици и 

Центарот за јавно здравје Скопје, збирните годишни 
извештаи за спроведената имунизација на своето под-
рачје ги доставуваат до Институтот за јавно здравје на 
Република Македонија, а за спроведена имунизација 
против туберкулоза до Институтот за белодробни забо-
лувања и туберкулоза до 1.2.2019 година, за спроведе-
ната имунизација во 2018 година. 

Институтот за јавно здравје на Република Македо-
нија ги обработува и евалуира прибраните годишни из-
вештаи, изготвува посебна анализа и извештај за сос-
тојбата со спроведената имунизација во 2018 година и 
опфатот со одделни вакцини на локално, регионално и 
национално ниво во Републиката и овој извештај го 
доставува до Министерството за здравство, Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, Државниот 
здравствен и санитарен инспекторат и други надлежни 
институции, до 28.2.2019 година. 

Институтот за белодробни заболувања и туберкуло-
за доставува годишен извештај за спроведената имуни-
зација против туберкулоза на територијата на Републи-
ка Македонија во 2018 година, до Министерството за 
здравство и Институтот за јавно здравје на Република 
Македонија, најдоцна до 28.02.2019 година. 

 
X. СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

(МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА) 
 
Реализација на оваа програма ќе биде перманентно  

следена од страна на епидемиолошките служби при 
Центрите за јавно здравје/Подрачните единици (ко-
ординатори за имунизација) и подрачните инспектори 
на Државниот санитарен и здравствен инспекторат за 
своето подрачје, како и од страна на Одделението за 
контрола и надзор на имунизацијата при Институтот за 
јавно здравје на Република Македонија и Државниот 
санитарен и здравствен инспекторат за целата Репуб-
лика. 

Интензитетот на следењето ќе се спроведува на ме-
сечно ниво, од страна на Центрите за јавно здравје 
/Подрачните единици, а квартално од страна на Инсти-
тутот за јавно здравјена Република Македонија и 
Државниот санитарен и здравствен инспекторат. 

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

 
Бр. 44-11452/1-18 Заменик на претседателот 

8 јануари 2019 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

119. 
Врз основа на член 54 став (2) од Законот за земање 

и пресадување на делови од човечкото тело заради ле-
кување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 27/14, 112/14, 144/14, 
124/15, 149/15 и 37/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 8.1.2019 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА 

 
I. Вовед 

 
Со Законот за земање и пресадување на делови од 

човечкото тело заради лекување („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 47/11, 136/11, 91/13, 
164/13, 27/14, 112/14, 144/14, 124/15, 149/15 и 37/16), се 
уредуваат условите под кои можат да се земаат, чуваат, 
обработуваат, разменуваат, пренесуваат и пресадуваат 
делови од човечкото тело (органи и ткива) од живи или 
умрени лица заради лекување, условите што треба да 
ги исполнуваат здравствените установи што вршат ра-
боти на земање, чување, обработување, разменување, 
пренесување и пресадување делови од човечкото тело 
заради лекување, организацијата и спроведувањето на 
земањето и пресадувањето делови од човечкото тело, 
како и надзорот над спроведувањето на овој закон. 

 
Земање и пресадување на делови од човечкото тело 

заради лекување може да се врши само кога е тоа ме-
дицински оправдано, кога е тоа најповолен начин за 
лекување на болниот, кога не се загрозува животот на 
дарителот или не му се нанесува трајно оштетување на 
здравјето, во постапка и под услови утврдени со овој 
закон. 

 
II.Приоритетни цели на Програмата 

 
Главни цели на Програмата се: 
1. Зголемување на бројот на трансплантации од по-

чинато лице  
2. 50% од населението го знае значењето на донира-

њето на орган и се зголемува бројот на донатори и до-
нирани органи од починати лица преку подигање на 
свеста кај населението за значењето на донирањето ор-
гани 

Специфични цели на Програмата се: 
1. Да се зголеми бројот на трансплантации од почи-

нато лице 
2. Да се изгради систем кој ќе обезбеди и гарантира 

правичен пристап кон органите и ткивата 
3. Да се подигне свеста кај населението за донира-

ње на органи и ткива 
Успешноста на Програмата ќе се оценува преку ос-

новните индикатори на исход: 
1. Број на извршени трансплантации од починат до-

нор 
2. Број на пациенти на листата на чекање 
3. Број на донори 
4. Број на здравствени работници вклучени во из-

вршување на трансплантацијата кои посетување соод-
ветна обука од областа на трансплантација 
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III. Mерки и активности 
  
Цел 1.  Да се зголеми бројот на трансплантации од 

починато лице 
Цел 2. Да се изгради систем кој ќе обезбеди и га-

рантира правичен пристап кон органите и ткивата 
Мерка 1. Зголемување на опфатот со ХЛА типиза-

ција и други лабораториски и дијагностички испитува-
ња на пациентите кои се подготвуваат за транспланта-
ција од жив дарител и/или починато лице, како и ХЛА 
типизација и други лабораториски и дијагностички ис-
питувања на донаторите/дарителите на органи, ткива и 
матични клетки  

Активности: 
1. Селекција и избор на пациенти на кои ќе им биде 

направена ХЛА типизација и други лабораториски и 
дијагностички испитувања во координација и соработ-
ка со центрите за дијализа; 

2. Извршување на ХЛА типизација и други лабора-
ториски и дијагностички испитувања од страна на над-
лежните установи (плаќање на партиципацијата намес-
то пациентите кои се подготвуваат за транспланта-
ција/донаторите/дарителите на органи, ткива и матич-
ни клетки); 

Мерка 2. Зголемување на нивото на обученост и ин-
формираност на здравствените работници кои се вклу-
чени во извршување на трансплантациите 

Активности: 
1. Обука на здравствените работници кои се вклу-

чени во извршување на трансплантациите преку учес-
тво на обуки, конференции, конгреси и други видови 
на усовршување: Напреден меѓународен курс за обука 
за управување со “набавки” во областа на транспланта-
ција (Advanced International Training Course in 
Transplant Procurement Management) во Барселона од 
12-ти-до 16-ти ноември 2019 год.; 19-ти Конгрес на Ев-
ропското здружение за трансплантација на органи во 
Копенхаген, Данска од 15 до 18 септември 2019 го-
дина; 15-тиот конгрес на Меѓународното здружение за 
донации и „набавки“ на органи (ISODP 2019) организи-
ран од Меѓународното друштво за донации и „на-
бавки“ на органи (ISODP), општество за транспланта-
ција (TTS) од 14 - 16 ноември 2019 год. во  Дубаи, Обе-
динетите Арапски Емирати; Учество на TПМ основни 
и напредни обуки (TPM basic & intermediate); настан на 
тема „Подигање на јавната свест“ (Social awareness 
event) во Брисел, Белгија на 18 февруари 2019 година 
организиран од страна на ЕУДОНОРОРГ 
(EUDONORGAN) во соработка со националните орга-
ни надлежни за трансплантација;  

2. Потпишување и имплементација на Протоко-
лот/Меморандумот за соработка  во областа на тран-
сплантацијата на крвотворните матични клетки помеѓу 
надлежните органи на Република Македонија и Репуб-
лика Хрватска (плаќање на хонорари за специјалистите 
од Хрватска и сл.); 

Мерка 3. Одржување и унапредување на системот 
за координација на процесот на трансплантација во Ре-
публика Македонија преку финансиска и техничка 
поддршка на работата на Националниот координатор 
за трансплантација и на „болничките“ координатори за 
земање и пресадување на делови од човечкото тело 

Активности: 
1. Исплата на надоместок за вршење на работите на 

Националниот координатор за трансплантација кој го 
координира процесот на спроведување на програмата 
за трансплантација и обезбедува координирање на ра-
ботата на сите субјекти вклучени во спроведувањето на 
одредбите на Законот за земање и пресадување на де-
лови од човечкото тело заради лекување; 

2. Ангажирање на лица за вршење на стручни и ад-
министративно-технички работи поврзани со работата 
на Националниот координатор за трансплантација и на 
комисии и работни групи за активностите насочени 
кон унапредување, регулирање и евалуација на систе-
мот за трансплантација; 

3. Исплата на надоместок за вршење на работите на 
„болничките“ координатори, кои ја организираат и 
усогласуваат работата во овластената здравствена уста-
нова за земање и пресадување на делови од човечкото 
тело и за поврзаноста на установата со надлежните ор-
гани. 

Мерка 4: Одржување и унапредување на системот 
за извршување на трансплантациите во Република Ма-
кедонија преку стимулација и награда за вршење на ра-
ботите на членовите на тимовите за трансплантација и 
другите здравствени работници вклучени во подготов-
ка на донорот и примателот на органи и ткива, дијаг-
ностицирање на мозочна смрт, како и во нега, терапија 
и следење на донорот и примателот на органи и ткива 
после извршена трансплантација 

Активности: 
1. Зголемување на нивото на мотивираност и задо-

волство на членовите на тимовите за трансплантација 
од жив донор;  

2. Зголемување на нивото на мотивираност и задо-
волство на членовите на тимовите за трансплантација 
од починат донор;  

Мерка 5: Создавање на одржлив систем за под-
дршка и водење севкупна грижа за донаторите/дарите-
лите и трансплантираните пациенти 

Активности:  
1. Плаќање на финансиски трошоци поврзани со 

починатото лице како донор наместо семејството на 
донорот (плаќање на погребот и други трошоци пов-
рзани со погребувањето на донорот) 

2. Преземање на обврската за плаќање на партици-
пација за здравствени услуги кои ги користел донорот 
на органи/крвотворни матични клетки, по извршената 
трансплантација на органот/крвотворните матични 
клетки, неповрзани со испитувањата за трансплантаци-
јата (во случај на трансплантација од жив донор) 

3. Обезбедување на имуносупресивни лекови за 
трансплантирани пациенти кои ќе го спречат процесот 
на отфрлање на трансплантатот (Капсули Micophenolic 
acid од 250 мг., филм таблети od 500 мг., таблети од 
180 мг и од 360 мг; Капсули Cyclosporine од 25 мг., 50 
мг, 100 мг. и солуција Ciclosporin од 100 мг/1 мл., како 
и Tacrolimus 0,5 мг x 30 капсули и Tacrolimus 1 мг x 60 
капсули) 

Мерка 6: Формирање Национална листа на чекање 
според видот на органи која ќе се базираат на транспа-
рентни, објективни и медицински критериуми и елек-
тронски систем за алоцирање на органи и ткива; 

Активности:  
1. Дизајнирање, имплементација и пробна работа на 

софтвер потребен за формирање на Национална листа 
на чекање за бубрези, срце и црн дроб. 

2. Внесување на податоците за пациентите за кои е 
индицирана трансплантација, во софтверот заради ста-
вање во функција на Националната листа на чекање. 

3. Формирање и функционирање на т.н. „Тим за 
срце“ (Heart Team), со задача да препорачува видови на 
лекување на пациентите со дијагностицирана срцева 
слабост (вид на механичка поддршка на срцето, меха-
ничко срце или трансплантација), во кој ќе членуваат 
претставници на јавните и приватните здравствени ус-
танови кои вршат здравствена дејност од областа на 
кардиологијата и кардиохирургија, како и стручни 
лица/експерти од областа на кардиологијата и кардио-
хирургија, кој тим има централна улога во оптимизира-
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ње на селекцијата на пациентот, процедурални, грижа-
та за следење на пациентот и подобрувањето на проце-
сот на едукација на пациентот и информирана соглас-
ност.  

Цел 3. Да се подигне свеста за донирање на органи, 
ткива и крвотворни матични клетки 

Мерка 1: Спроведување на континуирана кампања 
за подигање на свеста кај населението за донирање на 
органи, ткива и крвотворни матични клетки 

Активности:  
1. Организирање јавни дискусии, трибини за важ-

носта од донирањето органи, како и пешачења, 
маршеви, велосипедски трки, печатење постери, бро-
шури, флаери, беџови и друг материјал за да на разбир-
лив начин се објасни што е мозочна смрт, зошто е важ-
но донирање и трансплантација на органи. 

2. Тематски разговори и интервјуа со лекари, паци-
енти и членови на семејствата кои дале согласност да 
биде пресаден орган од нивни блиски роднини во сред-
ствата за јавно информирање – електронски, печатени 
и на социјалните мрежи (телевизии, радија, весници, 
магазини, портали).   

3. Учество на успешни јавни личности како промо-
тори на кампањата (спортисти, актери, пеачи, писа-
тели);  

4. Вклучување на избраните (т.н.„матични“) лекари 
во информирање на пациентите за важноста од донира-
ње на органи; 

5. Одбележување на Европски ден на органодари-
телство;  

Мерка 2: Спроведува на континуирана кампања за 
подигање на свеста кај здравствените работници од 
примарното и секундарното здравство со правните 
прописи за донирање на органи, ткива и крвотворни 
матични клетки 

Активности: 
Изготвување и имплементација на проект за семи-

нари на кои на здравствените работници од примарно-
то и секундарното здравство, кои не се директно пов-
рзани во мрежата за трансплантација, ќе им бидат об-
разложени законските одредби кои го регулираат пре-
садувањето на органи, како и подзаконските прописи 
со кои детално се уредуваат поединечни делови од 
оваа област. 

Мерка 3: Континуирано стручно усовршување на 
здравствените работници од областа на трансплантаци-
јата заради подобрување на знаењето и комуникацис-
ките вештини  

Активности: 
Организација и спроведување на обуки за развој на 

комуникациските вештини и за стекнување нови знае-
ња од областа на трансплантацијата  

Мерка 4: Спроведува на континуирана кампања за 
подигање на свеста за донирање на органи, ткива и 
крвотворни матични клетки кај групите за поддршка на 
пациенти, невладините здруженија на пациенти и нови-
нарите кои можат да бидат вклучени во промоција на 
придобивките од постапките на пресадување на ор-
гани, а понатаму да бидат и промотори за донирањето 
на органи 

Активности: 
Организација и одржување на кратки состаноци 

(т.н. „брифинзи“) со цел давање и размена на информа-
ции од страна на Националниот координатор за тран-
сплантација, „болничките“ координатори и други 
здравствени работници вклучени во трансплантацијата 
наменети за групите за поддршка на пациенти, невла-
дините здруженија на пациенти и новинарите; 

IV. ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА И ПОТРЕБНИ 
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

 
Извршување на Програмата 

 
Програмата за трансплантација во Република Маке-

донија за 2019 година се врши од страна на: 
- Министерството за здравство; 
- Здравствени установи вклучени во трансплантација, 

експлантација, дијагниостички и други иследувања. 
 

Финансиски средства 
 
За извршување на Програмата за трансплантација 

во Република Македонија за 2019 година се потребни 
следните финансиски средства: 

1. Финансиски средства за извршување на ХЛА ти-
пизација и други лабораториски и дијагностички испи-
тувања од страна на надлежните установи (плаќање на 
партиципацијата наместо примателите-пациенти кои се 
подготвуваат за трансплантација/како и за  дарителите 
на органи, ткива и матични клетки); 

2. Финансиски средства за обука на здравствените 
работници кои се вклучени во извршување на тран-
сплантациите преку учество на обуки, конференции, 
конгреси и други видови на усовршување (котизација, 
сместување, превоз):  

3. Финансиски средства за исплата на надоместок 
за вршење на работите на Националниот координатор 
за трансплантација; 

4. Финансиски средства за ангажирање на лица за 
вршење на стручни и административно-технички рабо-
ти поврзани со работата на Националниот координатор 
за трансплантација и за ангажирање на комисии и ра-
ботни групи за активностите насочени кон унапреду-
вање, регулирање и евалуација на системот за тран-
сплантација; 

5. Финансиски средства за исплата на надоместок 
за вршење на работите на „болничките“ координатори.  

6. Финансиски средства за зголемување на нивото 
на мотивираност и задоволство на членовите на тимо-
вите за трансплантација од жив донор.  

Висината на надоместокот за стимулација на тимо-
вите за трансплантација, за секое лице кое учествува во 
трансплантацијата и за секоја извршена транспланта-
ција (жив донор) изнесува:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надоместокот за тимовите за трансплантација се 

исплаќа врз основа на доставените извештаи од Јавната 
здравствена установа Универзитетска клиника за уро-
логија-Скопје, односно Јавната здравствена установа 
Универзитетска клиника за дигестивна хирургија-
Скопје. 

7. Финансиски средства за зголемување на нивото 
на мотивираност и задоволство на членовите на тимо-
вите за трансплантација од починат донор-кадавер. 

Висината на надоместокот за стимулација на тимо-
вите за трансплантација, за секое лице кое учествува во 
трансплантацијата и за секоја извршена транспланта-
ција (починато лице) изнесува: 
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Надоместокот за тимовите за трансплантација се исплаќа врз основа на доставените извештаи од Јавната 
здравствена установа Универзитетска клиника за урологија-Скопје, односно Јавната здравствена установа 
Универзитетска клиника за дигестивна хирургија-Скопје, односно Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за државна кардиохирургија или Јавната здравствена установа Уиниверзитетска клиника за кар-
диологија-Скопје. 

8. Финансиски средства за плаќање на финансиските трошоци поврзани со починатото лице како донор 
наместо семејството на донорот (плаќање на погребот и други трошоци поврзани со погребувањето на доно-
рот) (5 кадавера по 30.000,00 денари) 

9. Финансиски средства за организирање на настани за зголемување на јавната свест за значењето и придо-
бивките од трансплантацијата на органи и промотивен материјал за органодарителство. 

10.  Финансиски средства за неизмирени обврски за 2018 година. 
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Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2019 година ќе се реализира од буџетот за са-

мофинансирачки активности на Министерството за здравство во вкупен износ од 6.000.000,00 денари.  

Неизмирените обврски од 2018 година ќе се измират во 2019 година. 

 

V. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА 

 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

  Бр. 44-11556/1-18 Заменик на претседателот 

8 јануари 2019 година на Владата на Република 

          Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

120. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 
51/18),  министерот за труд и социјална политика до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ  ДЕТСКИ ДОМ „11 ОКТОМВРИ“ - СКОПЈЕ 

 
1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-

нова Детски Дом „11 Октомври“ – Скопје, бр. 02-1560, 
донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на 
седницата одржана на 12.12.2018 година. 

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

    
Број 10-12287/2  

21 декември 2018 година Министер, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 

                                                                                                                        
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

121. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија, 
член 28 алинеја 1 и член 71 од Деловникот на Уставни-
от суд на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.70/1992), на седницатa од-
ржана на 12 декември 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ОТФРЛА иницијативата за поведување поста-

пка за оценка на законитоста на Програмата за измену-
вање и дополнување на Програмата за работа во облас-
та на располагањето со градежно земјиште во сопстве-
ност на Република Македонија на подрачјето на Оп-
штина Струга за 2018 година, бр.08-2108/4 од 14 мај 
2018 година („Службен гласник на Општина Струга“ 
бр.5/2018), донесена од Советот на Општина Струга. 

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

3. Ален Деребан од Струга, на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија му поднесе иницијатива за пове-
дување постапка за оценка на законитоста на актот оз-
начен во точката 1 од ова решение. 

Според наводите во иницијативата, Советот на Оп-
штина Струга на деветтата седница одржана на 14 мај 
2018 година ја донел оспорената програма, спротивно 
на членот 62 ставови 1 и 2 од Законот за локалната са-
моуправа („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002), според кои во вршењето на работите од 
својата надлежност советот донесува прописи, и тоа: 
статут, програми, планови, одлуки и други прописи ут-
врдени со закон и прописите се донесуваат со мно-
зинство гласови од вкупниот број членови на советот, 
доколку поинаку не е определено со овој или друг за-
кон. 

Со оглед на тоа што за оспорената програма на сед-
ницата на Советот на Општината Струга гласале само 
12 советници од вкупно 27 советници и немало мно-
зинство гласови од вкупниот број членови на Советот, 
произлегувало дека оспорената програма не била во 
согласност со наведените одредби од Законот за локал-
ната самоуправа, па поради тоа се предлага Судот да 
поведе постапка за оценка на законитоста на оспорена-
та програма. 

4. Судот на седницата утврди дека врз основа на 
членот 36 од Законот за локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), член 
99 став 1 точка 1 од Законот за градежното земјиште 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2015, 
142/2016 и 190/2016), како и врз основа на членот 1 од 
Одлуката за вршење на работите за располагање со 
градежно земјиште сопственост на Република Македо-
нија пренесено на Општина Струга, бр.51-7008/1 од 
20.11.2011 година, Советот на Општина Струга на 9-та-
та седница одржана на 14 мај 2018 година ја донел 
Програмата за изменување и дополнување на Програ-
мата за работа во областа на располагањето со градеж-
но семјиште во сопственост на Република Македонија 
на подрачјето на Општина Струга за 2018 година 
(„Службен гласник на Општина Струга“ бр.5/2018). 

Со оваа програма се врши изменување и дополну-
вање на Програмата бр.08-4483/11 од 28.12.2017 го-
дина, која се однесува за периодот на 2018 година. Из-
мените и дополнувањата се однесуваат на земјиштето 
во сопственост на Република Македонија пренесено на 
Општина Струга кое ќе биде предмет на располагање, 
и тоа  во однос на градежните парцели со број, графич-
ки и текстуален дел, како дел од Програмата, и тоа за 
ДУП УЕ-2 дел од блок 9 – Струга (градежни парцели 
1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12), ДУП Езерски Лозја дел 1 и 2 
КО Мислешево (градежни парцели 18.31, 18.32, 18.12, 
18.10, 18.38, 18.39, 18.44, 18.41), а во останатиот дел 
Програмата за 2018 година, останува неизменет. 

4. Согласно член 110 алинеите 1 и 2 од Уставот, 
Уставниот суд на Република Македонија одлучува за 
согласноста на законите со Уставот и за согласноста на 
другите прописи и на колективните договори со Уста-
вот и со законите. 

Според член 28 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија, Судот ќе ја отфрли иници-
јативата ако не е надлежен да одлучува за барањето. 

Од содржината на актот кој се оспорува со иниција-
тивата, произлегува дека станува збор за конкретен акт 
на Советот на Општина Струга, кој претставува прег-
лед на конкретно градежно земјиште и парцели во соп-
ственост на Република Македонија на подрачјето на 
Општина Струга, кои би биле предмет на располагање 
во текот на 2018 година. 

Тргнувајќи од фактот дека предмет на оценка пред 
Уставниот суд можат да бидат само прописите кои сод-
ржат општи норми на однесување, со кои се уредуваат 
права и обврски на неопределен круг на субјекти во 
правото, а во конкретниот случај актот кој се оспорува 
со иницијативата, како конкретен, временски опреде-
лен акт, нема таков карактер, Судот оцени дека оспоре-
ниот акт не е подобен за уставно-судска оценка. 

Имајќи го предвид наведеното, исполнети се усло-
вите за отфрлање на иницијативата согласно член 28 
алинеја 1 од Деловникот на Судот. 

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, Никола Ива-
новски и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Јован 
Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадинов-
ски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир 
Стојаноски.  

 
У. бр. 93/2018 Претседател 

12 декември 2018 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 
__________ 

122. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 5 декември 
2018 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на  

уставноста на членот 230 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.98/2012, 166/2012, 15/2013, 
170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2014, 160/2014, 
188/2014, 20/2015, 61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 
154/2015, 173/2015, 217/2015, 27/2016, 120/2016 и 
132/2016). 

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

3. Јадранка Мршиќ, Славко Размилиќ, Зорка Злата-
новиќ и  Димитар Пејчиновски, сите од Скопје, преку 
полномошникот Игор Спировски, адвокат од Скопје, 
до Уставниот суд на Република Македонија поднесоа 
иницијатива за поведување постапка за оценување на 
уставноста на одредбата од Законот означен во точката 
1 на ова решение. 

Подносителите на иницијативата се осигуреници 
кои оствариле старосна пензија во определен износ, од-
носно висина согласно Законот, но Фондот за пензиско 
и инвалидско осигурување не им ја исплатува во тој ре-
ален, остварен износ, туку им исплатува пензија во из-
нос на највисоката пензија утврдена според оспорениот 
член. Бидејќи врз основа на оспорената одредба целос-
ната исплата на пензиите им се ограничува, тие смета-
ат дека оспорениот член 230 од Законот не е во соглас-
ност со член 8 став 1 алинеи 3 и 6, член 9 и член 30, во 
врска со член 34 и член 35 од Уставот на Република 
Македонија. 

Подносителите во иницијативата даваат хронологи-
ја на законската одредба за највисокиот износ на пен-
зија укажувајќи дека таа потекнува уште од осумдесе-
тите години, но дека по воведувањето на двостолбниот 
систем на задолжителното осигурување, била трансфе-
рирана во преодните и завршните одредби од Законот. 
Ограничувањето на пензијата се однесувало само на 
осигурениците од првиот столб и било замислено како 
преодно решение. Но со оглед на тоа што ситуацијата 
во која што постојат осигуреници само во првиот столб 
ќе траела три децении, подносителите сметаат дека ос-
порениот член 230 од Законот имал системски, матери-
јално-правен карактер со трајни дискриминаторски и 
имотни последици на штета на овие пензионери. 

Во иницијативата се цитираат релевантни одредби 
од Законот за пензиско и инвалидско осигурување и се 
укажува дека во системот на осигурување кој што се 
темели на принципот на комутативна правда, остваре-
ната старосна пензија претставува право од имотен, ма-
теријален карактер што е стекнато врз основа на лични 
вложувања на придонеси од плата на пензискиот оси-
гуреник и битно зависи од остварените плати за време 
на работниот век. 

Оспорената одредба од членот 230 од Законот спо-
ред подносителите на иницијативата, пропишувала ог-
раничување на правото на пензија како стекнато (ос-
тварено) имотно право во согласност со законот, при 
што таквото ограничување било пропишано само за ед-
на група осигуреници во рамките на системот на задол-
жителното пензиско осигурување, поради што постоел 
различен третман на осигурениците. 

Во однос на несогласноста на оспорената одредба 
со член 8 став 1 алинеи 3 и 6 и со членот 30 од Уставот, 
според мислењето на подносителите на инцијативата, 
остварената пензија, претставувала “сопственост“ во 
смисла на членот 30 од Уставот, но и согласно Европ-
скиот суд за човекови права, кој правото на пензија го 
опфаќа под поимот “имот“ односно “сопственост“ чие 
мирно уживање го гарантира член 1 од Протоколот 
бр.1. (Kjartan Asmundsson v. Iceland,12.10.2004). Спо-
ред подносителите на иницијативата, пропишувањето 
на највисок износ на пензија за осигурениците со оспо-
рениот член 230 од Законот претставувало ограничува-
ње на нивното право на сопственост на остварената 
пензија, гарантирано со членот 30 од Уставот, но јав-
ниот интерес за таквото ограничување не можел да се 

согледа од самиот закон од причина што во ниту еден 
член законодавецот не утврдил која потреба во јавен 
интерес се задоволува со ограничувањето на исплатата 
на остварената пензија за осигурениците од првиот 
столб, односно за кои цели се искористуваат “заште-
дите“ што се добиваат од лимитирањето на исплатата 
на остварената пензија. Поради отсуството на “јавен 
интерес утврден со закон“ како основа за ограничува-
њето на правото на сопственост на пензијата, подноси-
телите заклучуваат дека оспорениот член од Законот не 
е во согласност со членот 30, како и со член 8 став 1 
алинеи 3 и 6 од Уставот. 

Подносителите сметаат дека дури и во случај огра-
ничувањето да се оправдува со потребата за обезбеду-
вање на финансиска стабилност на пензискиот систем 
како легитимна цел во јавен интерес, таквото ограни-
чување не би било пропорционално на посакуваната 
цел. Во поткрепа на ова тврдење подносителите наве-
дуваат статистички податоци според кои бројот на ли-
цата на кои им се ограничува исплатата на пензиите 
врз основа на оспорениот член во јуни 2017 изнесувал 
1.971 или само 0.64% од вкупниот број па пензионери 
на тој датум (308.480). Ограничувањето на исплатата 
на пензијата остварена според условите во Законот на 
една мала група осигуреници со повисоки плати, спо-
ред подносителите на иницијативата било арбитрерно, 
без објективно и разумно оправдување, затоа што на 
противречен начин го поткопувало основниот принцип 
на пензиското осигурување утврден со Законот - дека 
пензиите се утврдуваат врз основа и во зависност од 
платите и придонесите од плата и дека пензискот сис-
тем заснован на таа претпоставка е одржлив. Ограни-
чувањето од членот 230 од Законот било исклучиво на 
штета на овие пензионери на кои им се одзема дел од 
пензијата што ја оствариле според одредбите од Зако-
нот. Таквата противречност на законските одредби, го 
повредувала принципот на владеење на правото. 

Во однос на несогласноста со членот 9 од Уставот, 
во иницијативата се наведува дека оспорената одредба 
пропишувала различен третман на осигурениците во 
рамките на пензискиот систем што одел во два правци 
- овие осигуреници се третирале различно во однос на 
другите осигуреници кои останале само во првиот 
столб, а кои оствариле пензија под законскиот макси-
мум и го добивале целиот износ на остварена пензија 
и, второ, осигурениците од првиот столб се третирале 
различно од осигурениците на двата столба, со оглед 
на тоа што за осигурениците во вториот столб не по-
стоело ограничување на исплатата на остварената пен-
зија.  

Оспорената одредба го префрлала целокупниот то-
вар за обезбедување на минималната пензија само на 
еден мал дел осигуреници со повисоки остварени пен-
зии, додека оставал огромниот дел од пензионерите да 
ја примаат целата остварена пензија, со што пензионе-
рите со највисоки пензии биле доведени во нееднаква и 
неповолна положба пред законот во однос на оние пен-
зионери кои ја примаат остварената пензија без ограни-
чување.  

Пензионерите со највисоки пензии, иако плаќале 
највисоки придонеси, во некои случаи не можеле да 
добијат ниту 50% од пензијата остварена според зако-
нот и утврдена со решение, а со тоа ниту да обезбедат 
економска благосостојба, што согласно законот би би-
ла заснована на нивниот придонес од платата.   

Сите осигуреници што останале во првиот столб 
биле во потполно иста ситуација според условите за 
остварување на правото на пензија и според процентот 
на придонесот од плата, така што различниот третман 
на пензионерите со повисоки и пониски пензии не мо-
жел разумно да се објасни, ниту да се оправда и прет-
ставувал гола дискриминација по основ на имотна сос-
тојба, забранета со членот 9 од Уставот. 

Оспорениот член 230 од Законот создавал неедна-
ков третман на осигурениците само од првиот столб во 
однос на осигурениците од двостолбниот систем, би-
дејќи за осигурениците од двостолбниот систем не по-
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стоело ограничување на највисокиот износ на пензија, 
иако и едните и другите осигуреници плаќале ист про-
цент (18%) од платата како придонес од задолжително-
то пензиско осигурување. Ова според подносителите 
на иницијативата создавало парадоксална ситуација 
осигурениците од првиот столб да уплаќаат 18% при-
донес во тој столб, а да имаат ограничување на висина-
та на пензијата односно да примаат помалку од оства-
рената пензија, а осигурениците од двостолбниот сис-
тем со иста плата, во првиот столб да плаќаат само 12% 
придонес и притоа, да немаат ограничување при испла-
тата ниту на делот од пензијата од тој столб. 

Подносителите сметаат дека критериумите за тоа 
дали лицата се во иста или битно слична ситуација или 
во сосема различна ситуација, морале да бидат суштин-
ски релевантни во даден контекст, а не формални и де-
ка сите осигуреници на пензискиот систем, било да се 
само во првиот столб или истовремено и во вториот ка-
питален столб, се осигуреници на задолжителното пен-
зиско осигурување и плаќаат процентуално идентичен 
износ на задолжителен придонес од своите плати, од-
носно лицата со иста плата плаќаат ист придонес за 
пензиско осигурување. Имајќи го предвид ова, принци-
пот на еднаквост налагал тие да бидат во еднаква по-
ложба при користењето на правата што ги оствариле во 
тој систем и да ги трпат истите ограничувања, доколку 
такви оправдано постојат. Недоследноста на законода-
вецот ја покажувало арбитрерноста на ограничувањето 
кое нема разумна основа поради што било дискримина-
торско и спротивно на членот 9 од Уставот. 

Подносителите на иницијативата предлагаат Судот 
да поведе постапка за оценување на уставнота на оспо-
рениот член 230 од Законот и истиот да го поништи 
или укине.  

Во прилог на иницијативата се поднесени решени-
јата за стекнување со право на пензија и чекови за ис-
платена пензија на подносителите на иницијативата ка-
ко и документ насловен „Анализа на формирање на 
старосни пензии на осигуреницте од првиот и од двос-
толбниот пензиски систем на Република Македонија со 
симулирана пресметка“ изготвена од страна на д-р Јад-
ранка Мршиќ, една од подносителките на иницијати-
вата. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 230 
од Законот за  пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 
44/2014, 97/2014, 113/2014, 160/2014, 188/2014, 
20/2015, 61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 
154/2015, 173/2015, 217/2015, 27/2016, 120/2016 и 
132/2016), За осигурениците кои не пристапиле во за-
должително капитално финансирано пензиско осигуру-
вање, највисоката пензија не може да изнесува повеќе 
од 80% до 2015 година, а по 2015 година не повеќе од 
процентите утврдени во член 52 став (1) од овој закон 
од просечната нето плата остварена во Републиката во 
претходната година зголемена за 2,7 пати (став 1). Спо-
ред ставот 2 на истиот член, определената највисока 
пензија од ставот (1) на овој член повторно не се опре-
делува и понатаму се усогласува со процентот со кој се 
усогласуваат и другите пензии. 

5.  Според член 1 став 1 од Уставот, Република Ма-
кедонија е суверена, самостојна, демократска и соци-
јална држава. 

Темелни вредности на уставниот поредок на Репуб-
лика Македонија во смисла на член 8 став 1 алинеи 1, 
3, 6 и 8 од Уставот се основните слободи и права на чо-
векот и граѓанинот признати во меѓународното право и 
утврдени со Уставот, владеењето на правото, правната 
заштита на сопственоста и хуманизмот, социјалната 
правда и солидарноста. 

Според членот 9 од Уставот, граѓаните на Републи-
ка Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 

Членот 30 од Уставот го гарантира правото на соп-
ственост и правото на наследување и определува (во 
ставот 3) дека никому не можат да му бидат одземени 
или ограничени сопственоста и правата кои произлегу-
ваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес ут-
врден со закон. 

Членот 34 од Уставот предвидува дека граѓаните 
имаат право на социјална сигурност и социјално осигу-
рување утврдени со закон и со колективен договор, а 
со членот 35 став 1 од Уставот е утврдено дека Репуб-
ликата се грижи за социјалната заштита и социјалната 
сигурност на граѓаните согласно со начелото на соци-
јалната праведност. 

Пензиското и инвалидското осигурување како еле-
мент на правото на социјалното осигурување е предмет 
на уредување со Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување. 

Со Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 
44/2014, 97/2014, 113/2014, 160/2014, 188/2014, 
20/2015, 61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 
154/2015, 173/2015, 217/2015, 27/2016, 120/2016 и 
132/2016), се уредува задолжителното пензиско и инва-
лидско осигурување, опфатот на осигурениците, права-
та кои се остваруваат од ова осигурување, матичната 
евиденција на осигурениците и корисниците на права 
од пензиското и инвалидското осигурување, основите 
на капиталното финансирано пензиско осигурување, 
како и посебните услови под кои одделни категории на 
осигуреници ги остваруваат правата од пензиското и 
инвалидското осигурување (член 1). 

Според член 2 став 1 од овој закон, системот на 
пензиското и инвалидското осигурување е составен од: 

- задолжително пензиско и инвалидско осигурува-
ње врз основа на генерациска солидарност, 

- задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување, и  

- доброволно капитално финансирано пензиско оси-
гурување. 

Според член 2 став 2 од Законот, задолжителното и 
доброволното капитално финансирано пензиско осигу-
рување поблиску се уредени со посебни закони. 

Согласно член 3 од Законот, со првиот пензиски 
столб, а врз начелото на социјална праведност и гене-
рациска солидарност, се остваруваат правата во случај 
на старост, инвалидност, смрт и телесно оштетување, а 
со вториот пензиски столб се остваруваат правата сог-
ласно со законот кој го уредува задолжителното капи-
тално финансирано пензиско осигурување. 

Во членот 4 од Законот е предвидено дека правата 
од пензиското и инвалидското осигурување се стекну-
ваат и остваруваат во зависност од начинот, должината 
и обемот на вложувањето на средствата за пензиско и 
инвалидско осигурување под услови утврдени со овој 
закон. 

Според членот 6 од Законот, правата од пензиското 
и инвалидското осигурување се неотуѓиви, лични мате-
ријални права и не можат да се пренесуваат на други 
лица. Правата од пензиското и инвалидското осигуру-
вање не можат да застарат, освен пристигнатите, а не-
исплатени износи на пензии и на други парични при-
мања, во случаите утврдени со закон. Користењето на 
правата од пензиското и инвалидското осигурување ос-
тварени според овој закон може да престане или да се 
ограничи само во случаи и под услови предвидени со 
овој закон. 

Во оспорениот член 230 ставови 1 и 2 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување е предвидено: 

(1) За осигурениците кои не пристапиле во задол-
жително капитално финансирано пензиско осигуру-
вање, највисоката пензија не може да изнесува повеќе 
од 80% до 2015 година, а по 2015 година не повеќе од 
процентите утврдени во член 52 став (1) од овој закон 
од просечната нето плата остварена во Републиката во 
претходната година зголемена за 2,7 пати. 
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(2) Определената највисока пензија од ставот (1) на 
овој член повторно не се определува и понатаму се 
усогласува со процентот со кој се усогласуваат и дру-
гите пензии.” 

6. Уставниот суд веќe ја оценувал уставноста на 
членот 230 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување и со Решение У.бр.142/2012 од 14.11.2012 
година, оценил дека не може основано да се постави 
прашањето за согласноста на оваа одредба од Законот 
со одредбите на член 8 став 1 алинеи 1, 3 и 8, членот 9, 
членот 34, членот 35 и членот 54 од Уставот, поради 
што не повел постапка за оценување на уставноста на 
истата. 

Во цитираното решение, Уставниот суд оценил 
дека: 

„Од наведените уставни одредби, покрај другото, 
јасно произлегува дека Уставот го прокламира и ут-
врдува општиот принцип на правото на граѓаните на 
социјална сигурност и социјално осигурување кое е 
препуштено на уредување со закон и со колективен до-
говор. Уставот, исто така, ја прокламира грижата на 
Републиката за социјална заштита и социјална сигур-
ност на граѓаните, која се остварува врз основа на наче-
лото на социјалната праведност. Според тоа, проклама-
цијата на тие уставни принципи произлегува од соци-
јалниот карактер на државата, а видовите на правата од 
социјалното осигурување, начинот, постапката и усло-
вите за остварувањето на овие права на граѓаните се 
резервирани за законодавната власт која ги уредува ре-
левантните односи од значење за остварување на соци-
јалната сигурност на граѓаните“. 

Судот понатаму укажал дека: „со наведените фор-
мулации во законските одредби од членовите 52 и 230 
од Законот, не се врши дискриминација на осигурени-
ците кои пристапиле во задолжително капитално фи-
нансирано пензиско осигурување и оние кои не приста-
пиле, од причина што самиот факт на припадност на 
определена групација зборува дека станува збор за ли-
ца осигуреници со различен статус (лица кои приста-
пиле и кои не пристапиле во задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување), па оттука и де-
финирањето, односно стекнувањата на правата од пен-
зиското и инвалидското осигурување се различни, што 
значи за да има дискриминација, како што тврди ини-
цијативата, осигурениците треба да имаат ист статус, 
што во случајов не е така. Ова дотолку повеќе за уре-
дување на статусот и правата на осигурениците кои 
пристапиле во вториот пензиски столб се уредуваат со 
посебен закон - Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско уредување. Оттука, и наводот 
во иницијативата дека оспорените одредби биле во 
спротивност и со членовите 34 и 35 од Уставот, однос-
но дека со истите се кршело правото на социјална си-
гурност, грижата на државата за социјална заштите и 
социјална сигурност на граѓаните согласно начелото на 
социјална праведност според Судот е неоснован. 

Неспорно е дека законодавецот има уставен основ 
да го определува нивото на социјална сигурност на гра-
ѓаните преку изграден систем на пензиско и инвалид-
ско осигурување и во таа смисла да ја димензионира 
висината како на старосната, така и на инвалидската 
пензија и истовремено да ги определува критериумите 
и параметрите за утврдување на висината на овие пен-
зии, притоа раководејќи се од начелото на социјалната 
сигурност. Оттука, определбата висината на инвалид-
ската пензија да се намалува по 2015 година е прашање 
на политика и проценка на законодавецот, а сето тоа во 
зависност од економската моќ и актуелната општестве-
на состојба. Од суштинско значење, според Судот, за 
уставноста на ваквите законски решенија е што опреде-
лените критериуми и параметри за намалување на ви-
сината на пензијата се јасни, недвосмислени и прециз-
ни и точно дефинирани во членовите 50 - 56 од Зако-
нот. 

Законодавецот, според Судот, а во смисла на него-
вите ингеренции определени со Уставот, има основ да 
го определува нивото на социјалната сигурност на гра-

ѓаните, па законското спуштање на основицата на нај-
ниската и највисоката инвалидска пензија е движење 
на законодавецот во рамките на неговите уставни ов-
ластувања во оваа сфера на живеење. 

Поради наведеното, во случајов не може основано 
да се постави прашањето за согласноста на член 52 
став 1 и член 230 од Законот со одредбите на член 8 
став 1 алинеи 1, 3 и 8, член 9, член 34, член 35 и член 
54 од Уставот.“ 

Повикувајќи се на образложението од Решението 
У.бр.142/2012, судот со Решение У.бр.75/2017 од 29 
ноември 2017 и Решение У.бр.103/2017 од 20 декември 
2017 година ги отфрлил иницијативите со кои бил ос-
порен член 230 од Законот за пензиско и инвалидско 
осигурување врз основа на член 28 алинеја 2 од Делов-
никот, односно како res judicata. 

7. Ограничувањето на највисокиот износ на старос-
на пензија постоело и согласно претходно важечкиот 
Закон за пензиско и инвалидско осигурување (од 1993 
година), во кој првобитно одредбата за највисоката ста-
рона пензија била дел од материјалните одредби на За-
конот (член 36), за да со реформите на пензискиот сис-
тем и измените на Законот во 2000 година биде помес-
тена во делот на преодните одредби (член 28 од Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување – „Службен вес-
ник на Република  Македонија” бр.24/2000) со слична 
формулација како и сега оспорената одредба од членот 
230 од Законот. И таа одредба била оценувана од стра-
на на Уставниот суд на Република Македонија, кој со 
Решение У.бр.46/2002 од 15 април 2003 година, не по-
вел постапка за оценување уставноста на член 28 од За-
конот за изменување и дополнување на Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 24/2000) и на члено-
вите 147 и 150 од Законот за пензиското и инвалидско-
то осигурување ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 80/93). 

Уставниот суд во наведеното решение утврдил 
дека: „законодавецот има уставен основ да го опреде-
лува нивото на социјалната сигурност на граѓаните, па 
законското спуштање на основицата на најниската и 
највисоката старосна пензија е движење на законодаве-
цот во рамките на неговите уставни овластувања во 
оваа сфера. Притоа, со таквите норми е обезбедена ед-
наквоста меѓу граѓаните за иднина, а нееднаквоста која 
настанува како последица на различни правни решени-
ја донесени во различен временски период е делокруг 
на Парламентот, не на Уставниот суд (во прашање е 
однос закон - закон) и е прашање на извршување на за-
кон, што исто така не е делокруг на Уставниот суд. 

Подоцна со Решение У.бр.91/2010 од 24 ноември 
2010 година, Уставниот суд ја отфрлил иницијативата 
за оценување на уставноста на член 28 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 24/2000).  

8. Разликата со наведените предмети е тоа што со 
предметната иницијатива одредбата од членот 230 од 
Законот за ПИО за прв пат се оспорува од аспект на 
членот 30 од Уставот кој ја гарантира сопственоста. 
Главниот аргумент на подносителите на иницијативата 
е дека законското ограничување на процентот на најви-
сокиот износ на пензија за осигурениците што останале 
во првиот столб претставува ограничување на нивното 
право на сопственост и дека за таквото ограничување 
не постоел јавен интерес утврден со закон.  

При оценката на наводите во иницијативата Судот 
ги имаше предвид ставовите на Европскиот суд за чо-
векови права, кој во својата судска практика многу па-
ти има кажано дека самата Конвенција не гарантира 
право на државна пензија или слични парични давања 
финансирани од државата, но дека во случаите кога на-
ционалното законодавство предвидува право на соци-
јално давање што произлегува од систем на плаќање на 
придонеси, таквото право може да се третира како 
имотно право за целите на членот 1 од Протоколот 
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бр.1. Намалувањето или прекинот на исплата на пензи-
јата може да претставува вмешување во правото на 
сопственост што треба да се опрaвда. (Овие општи 
принципи на Европскиот суд за човекови права се ре-
зимирани во пресудата во случајот Valkov and others v. 
Bulgaria, app. 2033/04). 

Оттука и за Уставниот суд исто така не е спорно де-
ка пензијата претставува сопственичко право што е га-
рантирано со Уставот и со законот. Впрочем и самиот 
Закон за пензиско и инвалидско осигурување во членот 
6 го дефинира правото на пензија како неотуѓиво, лич-
но материјално право што не може да се пренесе на 
други лица, и кое што може да се ограничи само под 
услови утврдени со законот.  

Од друга страна пак, правото на пензија, во систе-
мот на пензиско осигурување што се темели на 
принципот на генерациска солидарност (членови 2 и 3 
од Законот за пензиско и инвалидско осигурување) не 
вклучува право на пензија во определен износ односно 
определена висина на пензијата. Така и Европскиот суд 
за човекови права во својата практика има укажано де-
ка правото на пензија или кое и да било друго социјал-
но давање во определен износ, како такво не е гаранти-
рано со Протоколот 1  на Конвенцијата (Kjartan 
Asmundsson v. Island, appl. 60669/00, Maggio and Others 
v. Italy, no.46286/09) и др.  

Поаѓајќи од членот 30 од Уставот, како и од наведе-
ната судска практика на Европскиот суд за човекови 
права, неспорно произлегува дека законското лимити-
рање на највисокиот процент на пензијата претставува 
вмешување во правото на сопственост на граѓаните од-
носно осигурениците, што треба да се оправда со опре-
делена легитимна цел.  

Подносителите на иницијативата, сметаат дека во 
Законот не можело да се види кој и каков јавен интерес 
задоволува ограничувањето на правото на сопственост 
на пензијата, бидејќи во ниту еден член законодавецот 
не утврдил која потреба во јавен интерес се задоволува 
со ограничувањето на исплатата на остврената пензија 
за осигурениците од првиот столб и за кои цели се ис-
користувале „заштедите“ од лимитирањето на исплата-
та на остварената пензија. 

Овие ставови во иницијативата за Судот се непри-
фатливи од причина што фактот дека во одредбите на 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување не 
е формулран јавниот интерес за ограничување на нај-
високиот износ на пензијата, не значи дека таков јавен 
интерес не постои и дека тој не е легитимен. 

Ограничувањето на највисокиот износ на пензијата 
според мислењето на Судот е мерка што се презема во 
јавен интерес, а тоа е обезбедување на долгорочна ста-
билност на пензискиот систем. Обезбедувањето на фи-
нансиска стабилност и одржливост, се едни од најголе-
мите предизвици со кои што се соочуваат пензиските 
системи во европските земји, независно од степенот на 
нивниот економски развој, поради светскиот тренд на 
стареење на населението и зголемувањето на бројот на 
пензионерите во однос на осигурениците. Впрочем и 
Владата на Република Македонија во одговорот на на-
водите во иницијативата, укажува дека законодавецот, 
утврдувајќи ја највисоката пензија се раководел од на-
челото на социјална праведност со цел во случај на 
настапување на некој од осигурените случаи (старост, 
смрт, инвалидност) пензијата на одделни работници, 
односно осигуреници да се определува зависно од ре-
алните финансиски можности на Републиката, а не од 
нивната пензиска основа, а притоа и со вака определе-
ната пензија на оваа категорија граѓани да не им се на-
руши материјалната и социјалната сигурност. 

Со членот 1 од Уставот, Република Македонија, ме-
ѓу другото, е дефинирана како социјална држава. Соци-
јалната праведност исто така е уставен принцип, бидеј-
ќи според член 35 од Уставот, Републиката е таа која 
што се грижи за социјалната сигурност на граѓаните 
согласно начелото на социјална праведност. Начелото 
на социјалната праведност како и начелото на социјал-
на солидарност се изразуваат преку обврската на држа-

вата да обезбеди пензии за сите пензионери, водејќи 
притоа сметка за личниот придонес на поединецот при 
определувањето на висината на пензијата, но истовре-
мено и за потребата да се обезбеди долгорочна финан-
сиска одржливост на пензискиот систем. Во таа смисла 
неспорно е дека со ограничувањето на највисокиот из-
нос на пензијата се создаваат заштеди во пензискиот 
фонд и дека тие заштеди имаат влијание врз неговата 
финансиска состојба и финансиска одржливост. При-
тоа, не е спорно дека постојат и други методи и начини 
за да се постигне долгорочна финансиска одржливост 
на пензискиот систем, кои можеби и би биле поефикас-
ни во споредба со ограничувањето на износот на пен-
зиите. Некои од тие начини ги наведуваат и самите 
подносители во иницијативата (како на пр. подигање 
на старосната граница за пензионирање, воведување на 
прогресивен персонален данок со што пензионерите со 
повисоки пензии би плаќале поголем данок). Меѓутоа, 
сите овие мерки спаѓаат во доменот на политиките на 
државата во областа на пензискиот систем, во која што 
сфера државата има широк простор на дејствување. И 
во досегашната уставно-судска практика Уставниот 
суд во повеќе наврати (решенијата наведени погоре) 
укажувал дека законодавецот има уставен основ да го 
определува нивото на социјална сигурност на граѓани-
те и да ја димензионира висината на старосната пен-
зија, да ги определува критериумите и параметрите за 
утврдување на висината на пензијата раководејќи се од 
начелото на социјалната сигурност.  

Ваковото становиште има поткрепа и во судската 
практика на Европскиот суд за човекови права, кој во 
споменатиот предмет Валков и други против Бугарија 
(Valkov and others v. Bulgaria, Judgment of 25 October 
2011) го анализирал пензискиот систем на Република 
Бугарија во кој исто така постои ограничување на нај-
високиот износ на пензиите. Во овој предмет Европ-
скиот суд за човекови права потврдил дека во сферата 
на социјалните и пензиските права државата има широ-
ка маргина на проценка и дека во оваа сфера поимот 
„јавен интерес“ нужно е широк: „Маргината на процен-
ка на законодавецот во имплементирањето на таквите 
политики според тоа треба да биде широка, така што 
неговата оценка за тоа што е во „јавен интерес“ треба 
да се почитува, освен ако не е очигледно без разумна 
основа. Меѓутоа, секое вмешување исто така мора да 
биде разумно и пропорционално со целта што треба да 
се оствари. Со други зборови, мора да се определи 
„фер баланс“ помеѓу барањата на општиот интерес на 
заедницата и заштитата на индивидуалните права“.   

Според наше мислење, институтите на најниска и 
највисока пензија што постојат во сите пензиски систе-
ми засновани на принципот на генерациска солидар-
ност, овозможуваат прераспределба на остварените 
приходи од корисниците со повисоки примања кон ко-
рисниците со пониски примања, така што на осигуре-
ниците кои примале пониски плати додека работеле, 
им се овозможува социјална сигурност за време на ста-
рост или во случај на други ризици, така што овие инс-
титути се во функција на уставните одредби за социјал-
на правда и социјална сигурност од член 35 од Уста-
вот.  

За нас е неприфатлив ставот на подносителите, дека 
ограничувањето на највисокиот износ на пензија било 
арбитрерно и без објективно и разумно оправдување, 
бидејќи го поткопувало основниот принцип нa пензис-
кото осигурување – дека пензиите се утврдуваат врз 
основа и во зависност од платите и придонесите од 
плата.  

Имено, точно е дека тоа е еден од принципите што 
е утврден во член 4 од Законот за пензиско и инвалид-
ско осигурување според кој правата од пензиското и 
инвалидското осигурување се стекнуваат и остваруваат 
во зависност од начинот, должината и обемот на вло-
жувањето на средствата за пензиско и инвалидско оси-
гурување под услови утврдени со овој закон. Меѓутоа, 
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мора да се има предвид и уште еден друг важен 
принцип, а тоа е принципот на генерациска солидар-
ност кој се применува само за осигурениците во првиот 
столб, односно лицата на кои се однесува оспорената 
одредба од членот 230 од ЗПИО. Примената на начело-
то на генерациска солидарност во задолжителното пен-
зиско осигурување исклучува непосреден и сразмерен 
однос помеѓу уплатените придонеси и висината на пен-
зијата, со оглед на тоа што врз основа на тој принцип, 
нa некои осигуреници им се определува пензијата во 
повисок износ од оној што би им следел врз основа на 
уплатените придонеси, додека пак на другите осигуре-
ници пензијата им се определува во намален износ од 
оној што би им припаднал.  

Пропорционалноста, според практиката на Европ-
скиот суд за човекви права, исто така е еден од елемен-
тите за оценка на оправданоста на вмешувањето однос-
но ограничувањето на правото на сопственост. Оценка-
та на пропорционалноста и сразмерност значи дека 
правото на поединецот на мирно уживање на сопстве-
носта мора да се мери со општиот интерес, односно це-
лите кои мора да се остварат поради општите добра, 
така што „пропорционалноста нема да се постигне до-
колку на поединецот му е нанесено прекумерно опто-
варување“ (Sporrong and Lönnroth v. Sweden, 
23.9.1982). 

Подносителите на иницијативата, во поткрепа на на-
водите од иницијативата (дека во некои случаи осигуре-
ниците не можат да добијат ниту 50% од износот на пен-
зијата утврдена со решението, и дека со тоа не можат да 
обезбедат економска благостостојба што би била засно-
вана на нивниот придонес од платата), ги имаат доставе-
но решенијата за стекнување на пензија, како и чекови 
за исплатена пензија за определени месеци.  

Во тој конктекст мора да се укаже дека во овој 
предмет Уставниот суд треба во границите на својата 
надлежност за уставно-судска контрола на нормите да 
оцени дали оспорената одредба, на апстрактно ниво, 
односно генерално, претставува прекумерно оптовару-
вање на осигурениците на кои се однесува. Ефектите 
од примената на оваа одредба на конкретни случаи, 
преку постапката за пресметка на пензијата одделно за 
секој осигуреник на кого се однесува, секако дека се 
различни и се резултат на посебните околности на се-
кој одделен случај, но поединечните случаи не можат 
да бидат предмет на оваа уставно-судска постапка.  

Оттука, Судот смета дека лимитирањето на најви-
сокиот износ на пензијата на 80% од просечната нето 
плата остварена во Републиката, зголемена за 2,7 пати, 
не може да се смета дека е прекумерно или неразумно, 
бидејќи и покрај ограничувањето, осигурениците на 
кои се однесува оваа одредба се пензионери со највисо-
ки пензиски примања во земјата.   

Поради наведеното Судот оцени дека не постојат 
основи за доведување под сомневање на оспорената 
одредба од членот 230 од Законот за пензиско и инва-
лидско осигурување со уставните одредби од член 8 
став 1 алинеи 3 и 6 и со уставната гаранција на правото 
на сопственост од членот 30 од Уставот на Република 
Македонија.  

9. Во однос на наводите во иницијативата дека од-
редбата за највисокиот износ на пензијата била дискри-
минаторска и различно ги третирала осигурениците во 
првиот столб, како и осигурениците од првиот столб во 
однос на осигурениците од вториот столб Судот смета 
дека по однос на овие прашања веќе се има произнесе-
но во наведеното Решение У.бр.142/2012 од 14 ноем-
ври 2014 година и дека не постојат основи за поинакво 
одлучување.  

10. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како 
во точката 1 од ова решение. 

11. Ова решение Судот со мнозинство гласови го 
донесе во состав од претседателот на Судот, Никола 
Ивановски и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Јо-

ван Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костади-
новски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Влади-
мир Стојаноски. 

 
У. бр. 115/2017 Претседател 

5 декември 2018 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 
__________ 

123. 
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.70/1992), по мое-
то гласање против Решението У.бр.93/2018 донесено 
на 12 декември 2018 година за отфрлање на иницијати-
вата за оценување на уставноста и законитоста на 
Програмата за изменување и дополнување на Програ-
мата за работа во областа на располагање со градежно-
то земјиште во сопственост на Република Македонија 
на подрачјето на Општина Струга за 2018 година 
(„Службен гласник на Општина Струга“ бр.5/2018), го 
издвојувам и писмено го образложувам следното 

 
ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ 

 
Со означеното решение, Уставниот суд со мно-

зинство гласови одлучи да ја отфрли иницијативата за 
оценување на уставноста и законитоста на горенаведе-
ната програма со образложение дека од содржината на 
актот што се оспорува со иницијативата произлегувало 
дека станува збор за конкретен и временски определен 
акт на Советот на Општина Струга, односно дека во 
конкретниот случај Програмата што се оспорува со 
иницијативата не содржела општи норми на однесува-
ње со кои се уредуваат права и обврски на неопределен 
круг на субјекти во правото и како таква оспорената 
програма не била подобна за уставно–судска оценка. 

Со тоа Судот се прогласи за ненадлежен да ја оце-
нува законитоста на постапката на донесување на оспо-
рената програма од аспект на одредбите на Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), односно мнозинството судии 
оценија дека постапката за гласање на Советот на Оп-
штина Струга е ирелевантен за Уставниот суд и од таа 
причина ја отфрлија иницијативата поднесена од Ален 
Деребан од Струга. 

Моето мислење е спротивно на оценката образло-
жена во Решението на Уставниот суд поради следните 
правни причини: 

Имено, убеден сум дека Уставниот суд на Републи-
ка Македонија мораше мериторно да одлучи во врска 
со оспорената програма земајќи ги предвид наводите и 
информациите содржани во иницијативата, како и од-
редбите од Уставот на Република Македонија, Законот 
за локалната самоуправа и Законот за градежното зем-
јиште. 

Според член 51 од Уставот: „Во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 

Секој е должен да ги почитува Уставот и законите“.  
Во членот 110 алинеја 2 е пропишано дека Уставни-

от суд „- одлучува за согласноста на другите прописи и 
на колективните договори со Уставот и со законите“.  

Во член 62 ставови 1 и 2 од Законот за локалната 
самоуправа е пропишано: „Во вршењето на работите 
од својата надлежност, Советот донесува прописи, и 
тоа: статут, програми, планови и други прописи ут-
врдени со закон.  

Прописите се донесуваат со мнозинство гласови од 
вкупниот број членови на Советот, доколку поинаку не 
е определено со овој или друг закон“. 

Исто така и во Законот за градежното земјиште 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
15/2015) во член 99 став 1 алинеја 1 е пропишано: „Оп-
штините, општините во Градот Скопје и Градот Скопје 
можат да ги вршат работите за располагање со градеж-
ното земјиште сопственост на Република Македонија, 
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доколку ги исполнуваат следниве услови: - да имаат 
изготвено и усвоено едногодишна програма за работа 
во областа на располагање со градежно земјиште соп-
ственост на Република Македонија“. 

Во конкретниот случај сметам дека со Програмата 
за изменување и дополнување на Програмата за работа 
во областа на располагањето на градежно земјиште во 
сопственост на Република Македонија на подрачјето на 
Општина Струга за 2018 година („Службен гласник на 
Општина Струга“ бр.5/2018) се уредуват права и об-
врски на неопределен број на субјекти во врска со рас-
полагање на градежно земјиште односно на градежни-
те парцели во Општина Струга. 

Врз основа на цитираните законски одредби и од 
самата содржина на оспорената програма произлегува 
дека истата претставува пропис кој е подобен за ус-
тавно–судска оценка. 

По однос на самата суштина на иницијативата и 
нејзините наводи сметам дека Судот требаше да се 
произнесе мериторно околу законски потребното мно-
зинство гласови за донесување на оспорената програма 
од страна на Советот на Општина Струга. 

Цврсто сум убеден дека оспорената програма на 
Општина Струга не го добила потребното апсолутно 
мнозинство гласови на Советот. 

Имено, на седницата на Советот на Општина Стру-
га гласале само 12 советници од вкупно 27 советници 
што е спротивно на член 62 став 2 од Законот за локал-
ната самоуправа во кој децидно, јасно и прецизно е ут-
врдено дека кога е во прашање донесување на прописи 
на општината, тие се донесуваат со мнозинство гласо-
ви од вкупниот број членови на Советот, доколку пои-
наку не е определено со овој или друг закон. 

Со тоа законодавецот со член 62 став 2 од Законот 
ја исклучил можноста прописите на општината да би-
дат донесени со поинакво (различно) мнозинство гла-
сови врз основа на статути или деловници на општи-
ните. Тоа значи дека регулирањето на потребното мно-
зинство на донесување на општинските прописи е за-
конско прашање par excellence. 

Исто така, сметам дека Судот во расправата по кон-
кретната иницијатива со која се оспорува постапката 
на донесување на означената програма на Советот на 
Општина Струга требаше да ја земе во предвид соод-
ветната уставно–судска пракса на Судот од најмалку 
10 решенија или одлуки со кои програмите се сметаат 
за прописи подобни за уставно–судска оцена. Со некои 
од нив се укинуваат и програми заради тоа што биле 
донесени без да има потребен кворум за работа на сед-
ница на совет на општина (У.бр.61/1992, 
У.бр.264/1992, У.бр.146/1994, У.бр.325/1995, 
У.бр.372/1995, У.бр.125/1996, У.бр.176/1996,  
У.бр.208/1996, У.бр.215/1998, У.бр.170/2002). 

Врз основа на изнесеното сметам дека Уставниот 
суд на Република Македонија требаше да поведе поста-
пка за оценување на уставноста и законитоста на оспо-
рената програма, а потоа да ја укине или поништи. 

 
 Судија 
 на Уставниот суд на Република 
 Македонија, 
 Јован Јосифовски, с.р. 

__________ 
124. 

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр.70/1992), писме-
но го образложувам следното 

     
ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ 

 
На Решението У.бр.93/2018 од 12 декември 2018 го-

дина, со кое се отфрла иницијативата за поведување 
постапка за оценка на законитоста на Програмата за из-
мена и дополнување на Програмата за работа во облас-
та на располагањето со градежно земјиште во сопстве-
ност на Република Македонија на подрачјето на Оп-

штина Струга за 2018 година бр.08-2108/4 од 14 мај 
2018 година („Службен гласник на Општина Струга“ 
бр.5/2018). 

Не се согласувам со одлуката на мнозинството су-
дии за отфрлање на иницијативата, и според моето 
мислење, оспорената програма донесена од Советот на 
Општина Струга, претставува пропис подобен за ус-
тавно-судска оценка. Сметам дека постоеше основа-
ност во наводите на иницијативата како и основи 
Уставниот суд да прифати надлежност во овој предмет, 
да поведе постапка за оценка на законитоста на погоре 
наведената програма, и евентуално да ја поништи од 
причина што сметам дека истата е донесена на неза-
конски начин. 

Уставниот суд постапувајќи по иницијативата на 
Ален Деребан од Струга, на седницата одржана на 
12.12.2018 година, со мнозинство гласови одлучи, ини-
цијативата да биде отфрлена,  образложувајќи дека во 
конкретниот случај оспорената програма како конкре-
тен, временски определен акт, не е подобен за уставно-
судска оценка. 

Мислам дека судот во овој предмет неосновано ос-
порената програма ја оцени како конкретен акт на Со-
ветот на Општината Струга, и ќе укажам само на не-
колку прашања на кои не им е посветено доволно вни-
мание при донесувањето на Одлуката.  

Содржината на оспорената програма експлицитно 
покажува дека се работи за акт за располагање со зем-
јиште во сопственост на Република Македонија, и од 
нејзината содржина и цел, јасно се гледа дека не стану-
ва збор за располагање кое се исцрпува во една кон-
кретна ситуација, кон определен број правни субјекти, 
туку, спротивно, со неа се врши располагање на кон-
кретно градежно земјиште и парцели, но самото распо-
лагање е насочено кон неопределен број правни суб-
јекти, лица. Како што истакнав и на самата расправа, 
при утврдувањето на својата надлежност задача на Су-
дот е да ги идентификува суштинските обележја на 
правните акти кои, понекогаш и без потребната форма, 
некогаш и без потребната содржина потпаѓаат под кон-
трола на уставноста и законитоста ако воспоставуваат 
општи правила на однесување. Во конкретниов случај, 
оспорената програма, по мое мислење и по форма и по 
содржина претставува пропис. Во членот 62 од Законот 
за локалната самоуправа насловен Прописи на советот, 
ставот 1 одредува „Во вршењето на работите од својата 
надлежност советот донесува прописи, и тоа: статут, 
програми, планови, одлуки и други прописи утврдени 
со закон“, додека ставот 2 одредува „Прописите се до-
несуваат со мнозинство гласови од вкупниот број чле-
нови на советот, доколку понаку не е определено со 
овој или друг закон“. Оспорената програма, и по своја-
та содржина, без разлика што во неа се наведени десе-
тици конкретни парцели и градежно земјиште, со сами-
от факт дека станува збор за располагање, што значи 
дека  „располагањето“ може само и само да се однесу-
ва кон неопределен број, а не кон конкретни правни 
субјекти, значи дека има обележја на пропис. Пона-
таму, секако мора да се има предвид и Програмата за 
работа во областа на располагањето со градежното зем-
јиште во сопственост на Република Македонија на под-
рачјето на Општина Струга за 2018 бр.08-4483/11 од 
28.12.2017 година, а не само оспорената програма која 
претставува само измена и дополнување на оваа прог-
рама, понатаму и фактот што Програмата е донесена од 
надлежен орган, дека истата е објавена во „Службен 
гласник на општина Струга“,  заедно со се што погоре 
е наведено, за мене не создава никаква дилема дека ос-
порениот акт ги има потребните обележја на пропис. 
Релевантен аргумент во поткрепа на моето тврдење да-
ва и Законот за градежно земјиште, („Сл. весник на Р. 
Македонија“ бр.15 од 2.2.2015 година) кој во главата  
VIII. УСЛОВИ И НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ-
ТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА во членот 99 уредува: 
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„(1) Општините, општините во градот Скопје и гра-
дот Скопје можат да ги вршат работите за располагање 
со градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија, доколку ги исполнуваат следниве услови:  

- да имаат изготвено и усвоено едногодишна прог-
рама за работа во областа на располагањето со градеж-
ното земјиште сопственост на Република Македонија,  

- да имаат потребен број на вработени лица кои по-
седуваат овластување,  

- да имаат формирано Комисија за спроведување на 
постапки за јавно наддавање,  

- да имаат воспоставено електронски систем за јав-
но наддавање на градежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија.“ 

Сметам дека наспроти се што погоре изнесов, Су-
дот во Нацрт-решението дава несоодветни аргументи 
за карактерот на оспорената програма како конкретен 
акт. Судот во овој предмет не дава аргументи дали ос-
порениот акт се однесува на конкретна ситуација, и да-
ли со него се одлучува (односно се однесува на) за кон-
кретни правни субјекти. 

Јас исто така не се согласувам со „аргументот“ 
Уставниот суд да отфрла надлежност, повикувајќи се 
на поновата уставно-судска практика, а игнорирајќи ја 
постарата, и се залагам за секој оспорен акт при ут-
врдувањето на својата надлежност Судот да ги иденти-
фикува суштинските обележја на правните акти. На 
расправата по предметот посочив богата уставно-суд-
ска практика која е во прилог на моето тврдење, кога 
Уставниот суд утврдувал надлежност и мериторно од-
лучувал за идентични и слични акти на општините, Од-
лука У.бр.215/1998 од 12.5.1999 година, Одлука У.бр. 
95/2000 од 15.11.2000 година, Одлука У.бр. 170/2002 
од 19.3.2003 година, Одлука У.бр.108/1997 од 
19.11.1997 година. Наспроти ваквата уставно-судска 
практика, мнозинството судии одлуката меѓу другото 
ја донесоа на основа на поновата уставно-судска прак-
тика, односно предметот У.бр. 128/2015 година. 

 По однос на самата суштина на иницијативата и 
нејзините наводи сметам дека Судот требаше да се 
произнесе околу законски потребното мнозинство за 
донесување на оспорената програма од страна на Сове-
тот на Општина Струга. Одлучувачки фактор во оваа 
смисла е анализата на член 41 ставови 1 и 2 наспрема 
член 62 став 2 од Законот за локалната самоуправа. 
Членот 41 се однесува генерално на работата на сове-
тот на општината и неговото носење на одлуки кои се 
однесуваат на разни тековни прашања од негова над-
лежност. Но, кога се работи за нормативната дејност на 
советот, односно носењето на прописи наброени во 
ставот 1 на членот 62, таа стриктно се регулира во ста-
вот 2 на истиот член каде се наведува дека „Прописите 
се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број 
членови на советот, доколку поинаку не е определено 
со овој или друг закон“, што значи дека прописите се 
носат со апсолутно мнозинство од бројот на советници 
во општината, од што произлегува дека дека при оцен-
ка дали спорните одлуки се донесени, треба да се раз-
гледуваат по однос на член 62 став 2, а не по членот 41. 
Со одредување на вакво мнозинство, законодавецот 
обезбедува поголем легитимитет на прописите кои ги 
носат советите на општините, за прашања од негова 
надлежност кои се имплицираат на правата и об-
врските на граѓаните кои на непосредни избори 
всушност и ги бираат советниците и градоначалниците 
во општините. 

Од анализата на конкретниот случај, јасно произле-
гува дека Статутот на Општина Струга во членот 29 
одредува „Свикувањето на седниците на Советот, ут-
врдувањето на дневниот ред, текот на седницата, за-
писниците, постапката за донесување на акти и други 
прашања сврзани со работата на Советот, поблиску се 
уредуваат со Деловникот“. Деловникот пак во членот 
85 предвидува „Полноважни се одлуките за кои гласа-
ло потребното мнозинство членови на Советот, опреде-
лено со закон, Статутот и овој деловник. Буџетот, го-
дишната сметка, статутот и деловникот се донесуваат 

со мнозинство гласови од вкупниот број членови на со-
ветот. Програмите, плановите, одлуките, решенијата, 
заклучоците и другите прописи се донесуваат со мно-
зинство гласови од присутните членови на советот“. 
По мое мислење, ваквото уредување во Деловникот на 
Општина Струга во делот на одлучување, е во спротив-
ност со член 62 ставови 1 и 2 од Законот за локалната 
самоуправа, каде потребното мнозинство за донесува-
ње на прописи, е на императивен начин веќе регули-
рано. Конкретно, оспорената програма, Советот на Оп-
штина Струга ја донел со гласовите на 12 советници од 
вкупно 27, што значи дека немало мнозинство гласови 
од вкупниот број членови на Советот, како што пред-
видува членот 62 од Законот за локалната самоуправа. 
Сметам дека е повеќе од јасно дека оспорената програ-
ма не го добила законски потребното мнозинство на 
гласови, и дека истата е донесена на незаконски начин. 

 
 Судија 
 на Уставниот суд на Република 
 Македонија, 
 д-р Дарко Костадиновски, с.р. 

__________ 
125. 

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр.70/1992), по мое-
то гласање против Решението У.бр.115/2017 година, 
донесено на ден 05.12.2018 година, за не поведување 
на постапка за оценување  на уставноста на член 230 од 
Законот за  пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 
97/2014, 113/2014, 160/2014, 188/2014, 20/2015, 
61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 
173/2015, 217/2015, 27/2016, 120/2016 и 132/2016) го 
издвојувам и писмено го образложувам следното 

 
ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ 

 
Уставниот суд на Република Македонија постапу-

вајќи по иницијатива-та на подносителите Јадранка 
Мршиќ, Славко Размилиќ, Зорка Златановиќ и Дими-
тар Пејчиновски сите од Скопје, преку Игор Спиров-
ски, адвокат од Скопје, за поведување на постапка за 
оценување на уставност на член 230 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2012, 166/2012, 
15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2014, 
160/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 97/2015, 
129/2015, 147/2015, 154/2015, 173/2015, 217/2015, 
27/2016, 120/2016 и 132/2016) со мнозинство гласови 
донесе Решение за не поведување на постапка за устав-
носта на оспорената одредба од Законот, бидејќи оцени 
дека таа одредба по сите основи е во согласност со 
Уставот. Изразувајќи несогласност со таквото Решение 
гласав против и го издвојувам своето мислење, затоа 
што сметам дека оспорената одредба од Законот не е 
во согласност со Уставот, поради што требаше да се 
поведе постапка за оценување на нејзината уставност и 
врз основа на изведување на правно издржани аргумен-
ти да се донесе правилна одлука. 

Моето спротивно мислење го темелам на ставот де-
ка Решението на Судот е во спротивност со член 8 став 
1 алинеите 3 и 6 (владеење на правото како темелна 
вредност на уставниот поредок и правна заштита на 
сопстве-носта) член 9 став 2 (начела на еднаквост на 
граѓаните пред Уставот и законите), член 30 став 1, 2 и 
3 (се гарантира правото на сопственост... сопственоста 
создава права и обврски... и никому не можат да му би-
дат одземени или ограничени сопственоста и правата 
кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен 
интерес), а во врска со член 34 , член 35 и член 51 став 
1 (во Република Македонија законите мораат да бидат 
во согласност со Уставот) од Уставот на Република 
Македонија. 
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При одлучувањето за основаноста на овие наводи, 
Судот би требало да утврди најпрвин дали осигурени-
ците во првиот столб и осигурениците во двостолбниот 
систем се наоѓаат во суштински идентична положба, 
дали постои различен третман помеѓу нив со оспорена-
та одредба и дали тој различен третман има објективно 
и разумно оправдување. Од одговорите на Владата на 
Република Македонија и на Фондот за пензиско и ин-
валидско осигурување ние не можевме да утврдиме кое 
е оправдувањето за тоа само за осигурениците што ќе 
останат во првиот столб да има ограничување на најви-
сокиот износ на пензијата, така што сметам дека на 
евентуалното проблематизирање на оспорената одред-
ба на членот 230 од Законот за пензиско и инвалидско 
осигурување од аспект на членот 9 и 30 од Уставот, би 
морало да претходи одржување на подготвителна сед-
ница на која овие спорни прашања би требало да бидат 
објаснети од страна на претставниците на законодавна-
та и извршната власт, како и од претставници на наука-
та и експерти од областа на пензискиот систем. 

Но, за жал Судот на предлог да се одржи јавна рас-
права на која овие и други спорни прашања би требало 
да бидат објаснети со мнозински гласови зазеде став 
дека спорните прашања се јасни и дека не треба да се 
одржи јавна расправа, но јас имав поразличен став, де-
ка доколку ќе имаше јавна расправа со учество на раз-
личите претставници ќе се развиваше една научна, пра-
вана дебата и исходот на оваа седница ќе дадеше јака 
подлога за подржувачите на нормата или за противни-
ците на нормата и во евулутивен период законодавецот 
ќе ги доближуваше ставовите во врска со оваа пробле-
матика.  

Судот и со оваа Решени и со  Решението под број 
У.бр.142/2012 зазеде став дека:  

„Од наведените уставни одредби, покрај другото, 
јасно произлегува дека Уставот го прокламира и ут-
врдува општиот принцип на правото на граѓаните на 
социјална сигурност и социјално осигурување кое е 
препуштено на уредување со закон и со колективен до-
говор. Уставот, исто така, ја прокламира грижата на 
Републиката за социјална заштита и социјална сигур-
ност на граѓаните, која се остварува врз основа на наче-
лото на социјалната праведност. Според тоа, проклама-
цијата на тие уставни принципи произлегува од соци-
јалниот карактер на државата, а видовите на правата од 
социјалното осигурување, начинот, постапката и усло-
вите за остварувањето на овие права на граѓаните се 
резервирани за законодавната власт која ги уредува ре-
левантните односи од значење за остварување на соци-
јалната сигурност на граѓаните. 

Според Судот, со наведените формулации во закон-
ските одредби од членовите 52 и 230  од Законот, не се 
врши дискриминација на осигурениците кои пристапи-
ле во задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување и оние кои не пристапиле, од причина 
што самиот факт на припадност на определена група-
ција зборува дека станува збор за лица осигуреници со 
различен статус (лица кои пристапиле и кои не приста-
пиле во задолжително капитално финансирано пензис-
ко осигурување), па оттука и дефинирањето, односно 
стекнувањата на правата од пензиското и инвалид-ско-
то осигурување се различни, што значи за да има дис-
криминација, како што тврди иницијативата, осигуре-
ниците треба да имаат ист статус, што во случајов не е 
така. Ова дотолку повеќе за уредување на статусот и 
правата на осигурениците кои пристапиле во вториот 
пензиски столб се уредуваат со посебен закон-Законот 
за задолжително капитално финансирано пензиско уре-
дување. Оттука, и наводот во иницијативата дека оспо-
рените одредби биле во спротивност и со членовите 34 
и 35 од Уставот, односно дека со истите се кршело пра-
вото на социјална сигурност, грижата на државата за 
социјална заштита и социјална сигурност на граѓаните 
согласно начелото на социјална праведност според Су-
дот е неоснован.“ 

Но, за жал, Судот  и во ова  решение не даде одго-
вори на спорните прашања искажани во текот на сед-
ницата, и тоа: 

-дека остварената старосна пензија преставува пра-
во од имотен, материјален карактер што е стекнато врз 
основа на лични вложувања на придонеси од плата на 
осигуреник, 

-дека таквото ограничување се препишува само за 
една група осигуреници во рамките на системот на за-
должително осигурување, односно пропишува разли-
чен третман на осигурениците, 

-дека оспорениот член 230 од Законот преставува 
ограничување на нивното право на сопственост на ос-
тварената пензија,  

-дека јавниот интерес за таквото ограничување не 
може да се согледа од самиот закон од причини што во 
ниту еден член законодавецот не утврдил која е потре-
бата од јавен интерес, кој  се задоволува со ограничува-
њето од првиот столб,  

-дека и ограничувањето да се оправдува со потреба-
та за обезбедување на финансиска стабилност на пен-
зискиот систем како легитимна цел во јавен интерес, 
таквото ограничување не би било пропорционално на 
посакуваната цел. 

-дека оспорената одредба пропишувала различен 
третман на осигурениците во рамките на пензискиот 
систем, овие осигуреници се третираат различно во од-
нос на другите осигуреници кои останале само во 
првиот столб, а кои оствариле пензија под законскиот 
максимум и го добивале целиот износ на остварена 
пензија и, второ, осигурениците од првиот столб се 
третираат различно од осигурениците на двата столба, 
со оглед на тоа што за последниве не постоело ограни-
чување на исплатата на остварената пензија,  

-дека осигуреници што останале во првиот столб 
биле во потполно иста ситуација според условите за 
остварување на правото на пензија и според процентот 
на придонесот од плата, 

-дека член 230 од Законот создава нееднаков трет-
ман на осигурениците само од првиот столб во однос 
на осигурениците од двостолбниот систем, бидејќи за 
осигурениците од двостолбниот систем не постои огра-
ничување на највисокиот износ на пензија, и 

-дека  и едните и другите осигуреници се осигуре-
ници на еден ист систем во којшто имаат исти обврски 
за плаќање на задолжителен придонес од плата во 
идентичен процент и остваруваат право на пензија под 
истите услови, принципот на еднаквост налага тие да 
бидат во еднаква положба при користењето на правата. 

Од друга страна при одлучување судот не го имаше 
во предвид компаративното право и компаративната 
уставно-судска заштита. Судот писмено се обрати до 
Форумот на Венецијанската Комисија и ги упати меѓу 
другото и следниве прашања:  

-Дали во вашето законодавство постои слична од-
редба за ограничување на највисокиот износ на пензи-
јата? 

-Доколку постои, на кои категории на пензионери 
се однесува? 

-Дали ограничувањето се применува како темпо-
рална мерка од привремен карактер или како трајна 
мерка? и 

-Дали вашиот Уставен суд има релевантна уставно-
судска практика? 

Одговори беа добиени од повеќе држави. Кај пове-
ќе држави нема ограничување, додека кај други држави 
каде има ограничување нема различите третман на оси-
гуреници на еден ист систем во којшто имаат исти об-
врски  за плаќање на задолжителни придонеси, дека  
ограничувањето се применува на сите категории на 
пензионери, кој ја определува највисоката пензија и кој 
се применува на сите категории на пензионери, а кај 
другите пак, не постои изречна одредба за ограничува-
ње на износот на пензијата за сите категории на осигу-
реници. 
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Од анализите на пресметките на пензиите од први-
от и двостолбниот систем приложени со иницијативата 
се согледуваат следните разлики: 

-дека осигурениците од првиот и од двостолбниот 
систем плаќаат ист износ на пензиски придонеси и пра-
вото на пензионирање  го остваруваат на иста возраст,  

-дека осигурениците од првиот и од двостолбниот 
столб чии пресметани пензии се пониски од износот 
утврден со ЗПИО како најнизок износ на старосна пен-
зија го примаат износот на така утврдениот најнизок 
износ на пензија,  

-дека само осигурениците од првиот столб кои ос-
твариле право на пензија со повисок износ од највисо-
киот износ на старосна пензија утврден со ЗПИО имаат 
различен третман во однос на иста категорија осигуре-
ници од двостолбниот систем,   

-дека пензиите на осигурениците од првиот столб 
кои оствариле пензиска основица повисока од износот 
на максималната пензија утврдена со Законот за пен-
зиско и инвалидско осигурување се пониски од пензии-
те на осигурениците кои оствариле еднаков износ на 
просечна плата од работење, а се приклучени во двос-
толбниот систем. Причината за разликата на пензијата 
помеѓу овие две категории осигуреници е што нема ог-
раничување на вкупниот износ на пензијата остварен 
од првиот и од вториот столб за осигурениците од 
двостолбниот систем,  

-дека осигурениците кои своите пензии ги оствару-
ваат од двостолбниот систем, а кои оствариле поголем 
износ на просечна плата добиваат повисок износ на 
пензија што ја остваруваат само од првиот столб од 
вкупната пензија на исти такви осигуреници кои оста-
нале во првиот столб, иако пресметката на пензијата се 
прави со пониска заменска стапка.  

-дека заради различниот третман на максималниот 
износ на пензија на осигурениците од првиот и од 
двостолбниот систем, овие осигуреници што се члено-
ви на ист систем на задолжително пензиско осигурува-
ње и за кои важат исти правила во однос на износот на 
пензискиот придонес што го одвојуваат од платите и 
на условите за пензионирање, и уплатиле ист износ на 
пензиски придонеси во пензискиот систем, ќе остварат 
драстично различни износи на пензија. 

-дека двостолбниот систем не обезбедува повисока 
пензија од онаа во првиот столб за сите осигуреници. 
Осигуреници со просечна плата во тек на работниот 
век што се вклучиле во двостолбниот систем оствару-
ваат пониска пензија од исти такви осигуреници кои 
останале во првиот столб. 

Од изнесените ставови и аргументи произлегува де-
ка наведената одредба е престрога, спротивна на член 8 
став 1 алинеите 3 и 6 каде како темелен вредност на ус-
тавниот поредок и базични уставни норми има израз на 
политичката филозофија на едно современо граѓанско 
општество. Темелните вредности на уставниот поредок 
ја осветлуваат концепцијата, структурата и содржината 
на Уставот.  Во Република Македонија слободно е се 
што со Устав не е забрането.  

Владеењето на правото подразбира дека сите акти 
на државните органи мора да бидат засновани на про-
писите содржани на највисокиот правен акт на држа-
вата-Уставот и  подведување на сите органи на власта 
под Уставот и законите.  

Не е случајно, што Уставот како темелен вредност 
ја предвидува правната заштита на сопственост, која го 
добива третманот на највисока правна заштита во исто-
то рамниште, како заштита на слободите и правата на 
граѓанинот.  

Исто така наведената одредба е спротивна на член 9 
став 1 дека граѓаните се еднакви во слободите и пра-
вата... и дека граѓаните пред Уставот и законите се ед-
накви, според моето гледиште со членот 230 од наведе-
ниот закон, граѓаните не се еднакви во слободите и 
правата и дека граѓаните не се еднакви пред Уставот и 
законите од првиот и вториот столб.  Дека сите осигу-
реници во Република Македонија, било да се во првиот 
столб или и во првиот и во вториот столб се осигурени-

ци на задолжително осигурување и плаќаат ист про-
цент на придонеси од 18 % од своите плати, условите и 
пензиските основици за пензионирање за сите  нив се 
исти, исто се пресметува пензиската основица, а раз-
лична е само висината на пензијата која е ограничена 
само за осигурениците во првиот столб. Согласно со 
членот 9 од Уставот на Република Македонија осигуре-
ниците во првиот столб и осигурениците од двостолб-
ниот систем треба да се наоѓаат во идентична положба, 
дека со оспорената одредба постои различити третман 
и  дека различниот третман нема објективно и разумно 
оправдување. 

Наведената одредба не е во согласност и со членот 
30 ставот 1 од Уставот, со која се гарантира сопстве-
носта, а со оспорената одредба се повредува правото на 
сопственост, конкретно  со оваа одредба сопственоста 
создава различити права и обврски на поединецот и на 
заедницата во општеството. 

Од друга страна, согласно со членот 30 став 3 зако-
нодавецот не утврдил која е потребата од јавен интерес 
да се задоволи со ограничувањето на исплата на оства-
рената пензија за осигурениците од првиот столб. Јав-
ниот интерес очигледно е без разумна основа. Вмешу-
вањето на законодавецот не е разумно и пропорционал-
но со целта што треба да се оствари. Со ваквиот начин 
на уредување на ова прашање на пензионерите од 
првиот столб им се нанесува прекумерно оптоварување 
за разлика од пензионерите од вториот столб што ги 
надминува рамките на пропорционалност.   

Од наведените причини, а врз основа на изнесената 
анализа на уставните и законски одредби, на меѓуна-
родните акти и компаративните согледувања, силните 
аргументи за несогласност на оспорената одредба со 
Уставот и околностите за тоа што Судот не поведе по-
стапка за оценување на уставност на член 230 од Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување, соглас-
но член 25 став 6 од Деловникот на Судот го издвоју-
вам своето мислење од донесеното Решение за не пове-
дување на постапката. 

 
 Судија 
 на Уставниот суд на Република 
 Македонија, 
 Сали Мурати, с.р. 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

126. 
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 

и член 43 од Законот за енергетика („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 96/18), како и член 33 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Македонија 
постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за 
пробна работа за производство на електрична енергија, 
УП1 бр. 12-110/18 од 27.12.2018 година на Друштвото 
за производство, трговија и услуги МХЕ ПАДАЛИШ-
КА ДОО Скопје, на седницата одржана на 04.01.2019 
година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РА-
БОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје се издава  лиценца 
за пробна работа за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија од мала хидроцен-
трала  МХЕЦ “Падалишка Река” со реф. бр. 14.  

2. Лиценцата за пробна работа за производство на 
електрична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука. 
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3. Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Македонија согласно член 44 од 
Законот за енергетика и член 32 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности, ќе донесе Oд-
лука за издавање на лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија, откако 
инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави пот-
ребна документација за ставање во употреба на малата 
хидроцентрала  МХЕЦ “Падалишка Река” со реф. бр 
14.  

4. Оваа Одлука е конечна во управната постапка. 
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 12-110/18  

4 јануари 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 
Прилог 1 

 
ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата за 

пробна работа 
Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ 

ПАДАЛИШКА ДОО Скопје, со седиште на булевар 
Свети Климент Охридски бр. 30 Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата за пробна работа 
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на лиценцата за пробна работа 

ЕЕ - 339.01.1/18 
 
4. Датум на издавање на лиценцата за пробна ра-

бота 
04.01.2019 година 
 
5. Датум на важење на лиценцата за пробна ра-

бота 
04.10.2019 година 
 
6. Единствен матичен број  6974023 
 
7. Единствен даночен број  4080014546020 
 
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, се смета производство на електрична енер-
гија што носителот ќе го врши од обновлив извор, од 
мала хидроцентрала  МХЕЦ “Падалишка Река” со реф. 
бр 14 во обем согласно техничките карактеристики на 
производниот капацитет.  

Техничките карактеристики на производниот капа-
цитет се наведени во Прилог 2 кој е составен дел од 
оваа лиценца за пробна работа за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија. 

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценца за пробна работа за енергет-

ска дејност производство на електрична енергија ќе ја 
врши во мала хидроцентрала  МХЕЦ “Падалишка 
Река” со реф. бр 14 со локација согласно издадено 
одобрение за градење. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата за пробна работа за енер-

гетска дејност производство на електрична енергија, 
дејноста ќе ја врши во периодот наведен во лиценцата 

со технички карактеристики на малата хидроцентрала  
МХЕЦ “Падалишка Река” со реф. бр 14 наведени во 
Прилог 2, кој е составен дел од оваа лиценца. 

 
11. Право на приклучување и пристап на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија 
Носителот на лиценцата за пробна работа има пра-

во на приклучување и пристап на системот за дистри-
буција на електрична енергија заради исполнување на 
условите за издавање на лиценца за вршење на енергет-
ска дејност производство на електрична енергија во 
согласност со Законот за енергетика, друг пропис и оп-
шт акт, како и во согласност со Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
12. Права, обврски и одговорности на носителот 

на лиценцата за пробна работа 
Со оваа лиценца за пробна работа се определуваат 

начинот и условите за вршење на енергетската дејност 
производство на електрична енергија, правата и об-
врските на носителот на лиценца како и неговото учес-
тво на пазарот на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува Правилата за пазар на електрична 
енергија, Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија, правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за користење на повластена тарифа на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за малата хидроцентрала, е должен да го почитува До-
говорот склучен со Операторот на пазарот на електрич-
на енергија, за откуп на целокупната произведена елек-
трична енергија по повластена тарифа; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари; 

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

 
13. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата за пробна работа е должен 

да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, 
операторот на пазарот на електрична енергија, снабду-
вачот со електрична енергија  односно снабдувачот со 
електрична енергија во краен случај како и носителот 
на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибу-
ција на електрична енергија, сите потребни податоци и 
информации кои се неопходни за извршувањето на 
нивните обврски од лиценците, во согласност со 
Мрежните правила за пренос на електрична енергија, 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија и Правилата за пазар на електрична енергија. 
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14. Обврска за одвоена сметководствена еви-
денција 

Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
15. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата за пробна работа е должен 

во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира до-
верливост на деловните податоци и информации кои 
при вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија ги добива од сите учесници на па-
зарот на електрична енергија. 

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата за пробна работа е должен 
по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да 
и овозможи непосреден увид во целокупната докумен-
тација, како и пристап во објектите, деловните просто-
рии, простори, инсталациите, како и на средствата и 
опремата потребни за вршење на енергетската дејност, 
во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
19. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 
Доколку носителот на лиценцата за пробна работа 

не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, 
Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мер-
ки согласно Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
Прилог 2. Податоци за мала хидроцентрала: 
 
1. име на мала хидроцентрала – МХЕ Падалишка 

река со реф. бр. 14;  
2. општи податоци: 
- година на почеток на градба - 2017 година, 
- година на завршеток на градба - 2019 година, 
- година на почеток на работа - 2019 година, 
- проценет животен век на хидроелектрична центра-

ла - 40 години. 
3. податоци за турбина: 
- тип, производител и номинални податоци – Хори-

зонтална Пелтон, 
- Номинални податоци: 
- Моќнoст: 497 kW, 
- Номинален проток: 0,35 m³/s, 
- Номинален нето пад: 152,66m, 
- Номинална брзина: 750 
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4. Податоци за генератор: 
- тип, производител и номинални податоци – Син-

хрон, Марели Мотори, Италија со хоризонтално вра-
тило; 

- Номинални податоци: 
- Привидна моќност: 600 kVA, 
- Моќнoст активна: 480 kW, 
- Фреквенција: 50hz 
- Номинален напон: 10/0,4 kV, 
- Номинална брзина: 750 

-1
 

- Номинален фактор на моќност: 0, 8 
5. Податоци за трансформатор – Тесар Италија: 
- Номинални податоци: 
- Моќнoст привидна: 630 kVA, 
- Номинален напон: 10/0,4 kV/kV 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

		2019-01-17T08:58:48+0100
	Скопје
	Компаниски печат




