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2585.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме- 
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес- 
ник на Република Македонија“ бр.98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на
3.11.2009 година, донесе

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерството за земјоделство, шумарство и водо- 
стопанство -  Државен инспекторат за шумарство и 
ловство бр.03-202/3 од 29.09.2009 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де- 

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

Бр.19-4908/1 Заменик на претседателот
3 ноември 2009 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

2586.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме- 
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес- 
ник на Република Македонија“ бр.98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на
3.11.2009 година, донесе

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерството за земјоделство, шумарство и водо- 
стопанство -  Државен инспекторат за шумарство и 
ловство бр.03-202/4 од 29.09.2009 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де- 

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

Бр.19-4908/2 Заменик на претседателот
3 ноември 2009 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Абдилаќим Адеми, с. р.
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Со денот на стапување во примена на востановени- 
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Жужње, востановен според Законот за пре- 
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-17297/1 
3 ноември 2009 година 

Скопје
Директор,

Љупчо Георгиевски, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ
2613.

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА КОЛЕКТИВНИ- 
ОТ ДОГОВОР ЗА ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДОНЕСЕНИ НА
04.11.2009 ГОДИНА

1. Во член 32, во првиот став зборовите: "4.500,00 
денари" се менуваат и гласат: "5.500,00 денари"

2. Во членот 48, во став 1, "алинеите 1 и 2 се 
бришат во целост".

3. Во член 48 меѓу двата последни става се додава 
нов став кој гласи:

" Работодавачот на свој трошок на работниците мо- 
же да им организира превоз до и од работното место, 
како и исхрана за време на работа. Трошоците за ис- 
храна може да изнесуваат најмногу до 20% од просеч- 
ната нето плата по работник исплатена во претходната 
година, а трошоците за превоз во висина на стварните 
трошоци во јавниот сообраќај."

4. После член 40, се додава нов член кој гласи:
"Работодавачот доколку не организира исхрана за

време на работа или нема организиран превоз до и од 
работното место и истите не ги платил, може на работ- 
ниците да им ја зголеми платата во висина што ќе ја 
определи во договор со претставниците на синдикална- 
та организација во претпријатието и Синдикатот на ра- 
ботниците од текстилната, кожарската и чевларската 
индустрија на РМ".

5. Член 41 станува член 42 и сите наредни членови 
го менуваат редоследот

6. Во член 51, точката 3 се менува и гласи:
"На работникот кој работел над 150 часа подолго од 

полното работно време, а не отсуствувал од работа по- 
веќе од 21 ден во текот на годината и остварил просеч- 
на норма над 70% кај истиот работодавач, работодава- 
чот е должен да му исплати покрај додатокот на плата 
и бонус во висина од една просечна плата во Републи- 
ка Македонија".

Бр. 0101-2/1 
4 ноември 2009 година 

Скопје

Оргнизација на работодавачите 
на Македонија 

Здружение за текстилна 
индустрија 

Претседател, 
Димитар Поповски, с.р.

С П О Г О Д Б И  
2614.

Врз основа на член 228 од Законот за работни одно- 
си и член 127 од Колективниот договор за текстилна 
индустрија на Република Македонија, Синдикатот на 
работниците од текстилната, кожарската и чевларската 
индустрија на РМ и Здружението за текстилна инду- 
стрија при Организацијата на работодавачите на Ма- 
кеднија на ден 04.11.2009 година склучија

С П О Г О Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ, ДОПОЛНУВАЊА И ПРОДОЛЖУВАЊЕ 
НА ВАЖНОСТА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР 
ЗА ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

1. Важноста на Колективниот договор за текстилна 
индустрија на Република Македонија склучен на 
07.11.2007 година, со важност до 07.11.2009 година, се 
продолжува до 07.11.2011 година.

2. Измените и дополнувањата на Колективниот до- 
говор за текстилна индустрија на Република Македони- 
ја се составен дел на оваа спогодба.

3. Спогодбата се регистрира во Министерството 
надлежно за работите од областа на трудот и се објаву- 
ва во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 0101-2/2 
4 ноември 2009 година 

Скопје

Бр. 0101-27/1 
4 ноември 2009 година 

Скопје

Оргнизација на работодавачите Синдикат на работниците од
на Македонија 

Здружение за текстилна 
индустрија 

Претседател, 
Димитар Поповски, с.р.

текстилната, кожарската и 
чевларската индустрија на 

РМ
Претседател, 

Анѓелко Анѓелковски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2615.
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла- 

тите во Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 
26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/2008 и 92/09), Мини- 
стерството за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

Просечната месечна плата по работник за месец 
октомври 2009 година неможе да изнесува помалку од 
утврдената на ниво на оддел и тоа:

Бр. 0101-27/2 
4 ноември 2009 година 

Скопје

Синдикат на работниците од 
текстилната, кожарската и 
чевларската индустрија на 

РМ
Претседател, 

Анѓелко Анѓелковски, с. р.

Оддел. Назив на одделот Износ
01. Земјоделство, лов и соодветни ус- 

лужни дејности 10.080
02. Шумарство, искористување на шу- 

ми и соодветни услужни дејности 13.914
05. Улов на риба, одгледување на риби и 

услужни активности во рибарството 8.643
10. Вадење на камен, јаглен и лигнит, 

вадење на тресет 12.393
13. Вадење на руди на метал 16.222
14. Вадење на други руди и камен 14.410
15. Производство на прехранбени про- 

изводи и пијалаци 13.493


