
                                                           ДО:  
                                                                                   Комисијата за одмор и рекреација при МВР на РМ 
 
 

Б  А  Р  А  Њ  Е 
 

Од ______________________________, работник во МВР на РМ,____________________________  
                     (име и презиме)                                                                         (организациона единица) 

на работно место_________________________. Барам да ми се одобри користење на годишен 

одмор во одморалиштето_____________________________ или ___________________________ 

со полн пансион, полупансион или  ноќевање со појадок во двокреветна – трокреветна соба. 

Годишниот одмор ќе го користам во времето од _____________  до ______________ со моето 

 семејство и тоа: 

      Име и презиме                                                        сродство                                               возраст 

1._______________________________               ____________                                     ____________  

2._______________________________               ____________                                     ____________ 

3._______________________________               ____________                                     ____________ 

4._______________________________               ____________                                     ____________ 

5._______________________________               ____________                                     ____________ 

1. До сега воопшто не сум користел годишен одмор во одморалиштата на МВР на РМ. 

2. Сум користел во ___________ година во одморалиштето во ____________________. 

3. Работен стаж _____________ години. 

НАПОМЕНА: Барањето треба да биде пополнето исклучиво во просторот определен за тоа и 
со прецртување. Со оглед на строго ограничениот капацитет во одморалиштата препорачливо 
е да наведете две одморалишта или два термина за користење. 

 

Дата __________.20____ година                                                           Подносител на барањето 

                                                                                                                       _______________________ 

           ЕМБГ __________________ 

           Телефон _______________ 



УСЛОВИ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ  

1. Барањето да се достави до МПС со службена пошта или на Меил odmor@mps.mk 
директно до комисијата електронски. За точноста на податоците одговара подносителот 
на барањето. 

2. Нецелосно и неправилно пополнети барања нема да бидат земени во предвид при 
решавањето. 

3. Комисијата во определен рок одлучува по барањата и по извршениот избор изготвува 
две листи и тоа: листа на одобрени барања која содржи име и презиме на работникот 
со конкретен број на доделената соба и одморалиште и листа на одбиени барања со име 
и презиме на работниците кои би ги пополниле капацитетите доколку се откаже некој 
од листата на одобрени барања. На лицата кои се на листата на одобрени барања ќе им 
се изготват ваучери во два примероци и ќе им бидат доставени на сите со обврска 
вториот примерок веднаш да го вратат потпишан со што потврдуваат дека се согласуваат 
со условите наведени во нив и дека ќе ги користат капацитетите на МВР на РМ. Со 
ваучерот може да ги одморалиштата само лицата на чие име гласи ваучерот, а лица кои 
не се наведени на ваучерот нема да бидат примени во одморалиштата, односно ќе 
бидат враќани од страна на раководителите на одморалиштата. 

4. За редовно вработени во МВР на РМ во потесно семејство се сметаат сопругот – 
сопругата и децата. 

5. За пензионираните работници од МВР на РМ во потесно семејство се сметаат само 
сопругот – сопругата. 

6. Деца до 14 годишна возраст може да престојуваат во одморалиштата на МВР на РМ 
исклучиво во присуство на подносителот на барањето. 

7. Сите работници на кои им е доделена соба, а се откажуваат од истата, должни се 
најдоцна 10 дена пред почетокот на нивната смена да го вратат ваучерот до МПС. 
Доколку не го вратат ваучерот и не отидат во одморалиштето, согласно член 50 од КД на 
МВР на РМ ќе им биде наплатен 10 % од вкупниот износ и наредните 5 години истите ќе 
немаат право да ги користат капацитетите на МВР на РМ. 

8. При предвремено напуштање на одморалиштето личните средства не се враќаат. 
9. Само деца до 10 годишна возраст може да користат половина од трите оброци. 
10. За непочитување на куќниот ред управителите можат да ги отстранат гостите од 

објектите. 
 

          СОГЛАСЕН  
 
____________________ 
       (име и презиме) 
 
____________________ 
               (потпис) 


