
 Стр. 94 - Бр. 64                                                                                             28 мај 2012 
 
 

- Вработените се снабдуваат со соодветни лични 
сијалици; 

- Работните места, доколку е можно, се опремуваат 
со вештачко осветлување соодветно за заштита на без-
бедноста и здравјето на вработените; 

-  Инсталациите за осветлување се поставуваат така 
што начинот на прицврстување на светилките не пре-
ставува ризик за несреќи на вработените. 

 
14. Евиденција за подземната работна сила 
 
Треба да се знае точно кој се наоѓа под земја во би-

ло кое време. 
 
15. Чета за спасување  
Со цел да се овозможи брзо и ефективно преземање 

на соодветна активност во случај на голема несреќа, се 
формира соодветна чета за спасување. 

Четата за спасување за да може да дејствува на сите 
полиња каде се наоѓаат работни места за истражување 
или експлоатација, треба да има на располагање дово-
лен број на обучени вработени за спасување и соодвет-
на опрема. 

__________ 
1821. 

Врз основа на член  67  од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и социјал-
на политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА  
ПРАВОТО НА ПОСТОЈАНА ПАРИЧНА ПОМОШ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на  остварување  на 
правото на постојана парична помош,  („Службен вес-
ник на Република Македонија″ бр. 146/09, 59/11 и 
123/11),  во член 4 став 1 точката 9 се брише.  

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:  
„ Центарот за социјална работа по пат на размена 

на податоци со Агенцијата за вработување на Републи-
ка Македонија  го утврдува статусот на лицата кои не 
се вработени, лицата кои се корисници на паричен на-
доместок по основ на невработеност, лицата кои одби-
ле понуда за вработување, обука, преквалификација 
или доквалификација заради вработување и лицата кои 
се работно ангажирани за извршување на јавни рабо-
ти.“ 

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.  
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
    Бр. 10-3298/3                     Министер за труд 
21  мај 2012 година                  и социјална политика, 

  Скопје                                    Спиро Ристовски, с.р.   
__________ 

 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1822. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Ма-
кедонија и членовите 56 и 70 од Деловникот на Устав-
ниот суд на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 70/1992) на седницата 
одржана на 2 мај 2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
 
1. СЕ ОДБИВА барањето на Никола Гелевски од 

Скопје, за заштита на слободата и правото на јавно 
изразување на мислата, гарантирани со член 16 од 
Уставот, кои барателот смета дека му биле повредени 
со пресуда на Основниот суд Скопје 1 Скопје, 
К.бр.2066/09 од 10.06.2010 год и пресуда на Апелацио-
ниот суд Скопје, КЖ бр. 955/11 од 22.09.2011 година.  

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Никола Гелевски од Скопје, преку полномошник 
адвокат Филип Медарски од Скопје, на Уставниот суд 
на Република Македонија му поднесе барање за зашти-
та на слободата и правото на јавно изразување на мис-
лата гарантирани со член 16 од Уставот, повредени со 
пресудите наведени во точката 1 од оваа одлука. 

Според наводите во барањето, Драган Павловиќ-
Латас до Основниот суд Скопје 1 Скопје, поднел при-
ватна кривична тужба против Никола Гелевски од 
Скопје за кривично дело клевета од член 172 став 2 од 
Кривичниот законик (КЗ) и кривично дело навреда од 
член 173 ставовите 2 и 3 од КЗ, а заради објавена ко-
лумна во дневниот весник „Утрински весник“ на 
31.03.2009 година, под наслов „Мегафоните на фиреро-
виот сокак“.Основниот суд Скопје 1 Скопје, постапу-
вајќи по поднесената тужба, со Пресуда К.бр.2066/09 
од 10.06.2010 година го огласил Никола Гелевски за 
виновен за сторените кривични дела и му утврдил за 
едно кривично дело клевета од член 172 став 1 од КЗ 
парична казна во износ од 16 дневни глоби, од по 20 
евра, во денарска противвредност од 1.230,00 денари, 
една дневна глоба, вкупен износ од 19.680,00 денари и 
за едно кривично дело навреда од член 173 став 1 од 
КЗ, парична казна во износ од 16 дневни глоби, од по 
20 евра, во денарска противвредност од 1.230,00 дена-
ри, една дневна глоба, вкупен износ од 19.680,00 дена-
ри, па го осудил на заедничка казна за двете кривични 
казни во износ од 30 дневни глоби, од по 20 евра, во 
денарска противвредност од 1.230,00 денари, вкупен 
износ од 36.900,00 денари.  

Против цитираната пресуда, во законски предвиде-
ниот рок, била поднесена жалба од обвинетиот преку 
неговиот бранител, со која пресудата била напаѓана по 
сите основи, согласно ЗКП. Постапувајќи по поднесе-
ната жалба, Апелациониот суд Скопје, со Пресуда КЖ 
бр. 955/11 од 22.09.2011 година, жалбата делумно ја 
уважил и цитираната првостепена пресуда ја преина-
чил на начин што одлучил дека Никола Гелевски се 
осудува само за едно кривично дело клевета од член 
172 став 1 од КЗ на парична казна во износ од 16 днев-
ни глоби, од по 20 евра, во денарска противвредност од 
1.230,00 денари, една дневна глоба, вкупен износ од 
19.680,00 денари. 

Според подносителот на барањето, во конкретниот 
случај има повреда на слободата на изразувањето, га-
рантирана со член 16 од Уставот на Република Македо-
нија. Согласно член 16 став 1 од Уставот, се гарантира 
слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното 
изразување на мислата, а според став 2 на истиот член, 
се гарантира слободата на говорот, јавниот настап, јав-
ното информирање, како и слободното основање на ин-
ституции за јавно информирање. Во член 10 од Европ-
ската конвенција за човекови права било утврдено дека 
секој има право на слобода на изразување, при што ова 
право ја вклучува слободата на сопствено мислење и 
примање и пренесување на информации и идеи, без би-
ло какво мешање на јавната власт и без оглед на држав-
ните граници. Притоа, секој граѓанин кој смета дека со 
поединечен акт или дејствие му е повредено индивиду-
ално право или слобода, утврдени во член 110 алинеја 
3 од Уставот, може да бара заштита од Уставниот суд 


