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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2911. 

Указ бр. 21 
28 септември 2011 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
ПОСМРТНО СЕ ОДЛИКУВА  
 
ЛИАНА ДУМИТРЕСКУ 
 
со ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
за исклучителниот ангажман и за посветеноста во 

зачувувањето на историските традиции, културните и 
духовните вредности на Македонците во Романија, ка-
ко и за значајниот придонес во развојот и унапредува-
њето на пријателските односи и соработката на Репуб-
лика Македонија со Романија. 

  
       Бр. 10-1742      Претседател  
28 септември 2011 година     на Република Македонија,  
         Скопје                д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
2912. 

Указ бр. 22 
29 септември 2011 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА  
 
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ТУРСКИ ТЕАТАР 
 
со ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
за исклучителните резултати во долгогодишната 

дејност во областа на драмската уметност со што даде 
значаен придонес во градењето на мултикултурата во 
македонското општество, како и за развојот и за уна-
предувањето на пријателските односи и соработката на 
Република Македонија со Република Турција. 

 
      Бр. 10-1750       Претседател  
29 септември 2011 година     на Република Македонија,  
         Скопје                д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2913. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 70/1992) на седницата одржана 
на 21 септември 2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А  

1. СЕ УКИНУВА член 2-а ставовите 3 и 4 и член 2-
б ставовите 4, 5 и 6 од Упатството за распределба на 
средствата од Буџетот на Република Македонија за го-
дишно финансирање на политичките партии („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.59/2005, 
73/2007 и 52/2010) донесено од министерот за финан-
сии на Република Македонија. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод 
поднесена иницијатива од Транспарентност-Нулта Ко-
рупција, Скопје, застапувано од претседателот на Здруже-

нието Слаѓана Тасева од Скопје, со Решение У.бр.16/2011 
од 8 јуни 2011 година поведе постапка за оценување на 
уставноста и законитоста на членовите 2-а ставовите 3 и 4 
и 2-б ставовите 4, 5 и 6 од Упатството за распределба на 
средствата од Буџетот на Република Македонија за го-
дишно финансирање на политичките партии. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот ос-
новано се постави прашањето за согласноста на оспоре-
ните одредби од Правилникот со Уставот, Законот за фи-
нансирање на политичките партии и Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа. 

4. Судот на седницата утврди дека согласно член 10 
став 4 од Законот за финансирање на политичките пар-
тии (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.76/2004, 86/2008, 161/2008 и 96/2009) министерот за 
финансии донел Упатство за распределба на средствата 
од Буџетот на Република Македонија за годишно фи-
нансирање на политичките партии. 

Во член 1 од Упатството е определено дека со ова 
упатство се уредува распределбата на средствата за фи-
нансирање на политичките партии од Буџетот на Ре-
публика Македонија. 

Во член 2 став 1 од Упатството е предвидено дека 
политичките партии писмено го известуваат Мини-
стерството за финансии дека ги исполнуваат условите 
за финансирање со средства од Буџетот на Република 
Македонија.  

Покрај известувањето од став 1 на овој член, пода-
тоци до Министерството за финансии доставуваат и ге-
нералниот секретар на Собранието на Република Маке-
донија за избраните пратеници од секоја политичка 
партија и Државната изборна комисија за освоените 
гласови за секоја политичка партија на последните из-
бори за пратеници во Собранието на Република Маке-
донија, односно на последните локални избори во еди-
ницата на локалната самоуправа (став 2).  

Министерството за финансии поединечните износи 
на средства ги уплаќа на сметките на политичките пар-
тии пријавени во писменото известување (став 3). 

Според оспорениот член 2-а став 1 од Упатството, 
доколку основ за распределба на средствата се послед-
ните избори за пратеници во Собранието на Република 
Македонија, средствата за финансирање на политички-
те партии во износ од 30 % што се обезбедуваат со Бу-
џетот на Република Македонија се распределуваат на 
начин што се утврдува бројот на освоени гласови на се-
која политичка партија поединечно, согласно офици-
јалните податоци доставени од Државната изборна ко-
мисија, по што се пресметува процентуалното учество 
на освоените гласови на секоја политичка партија во 
вкупниот број на излезени граѓани на изборите. 

Средствата од ставот 1 на овој член се распределу-
ваат поддеднакво на сите политички партии кои освои-
ле најмалку 1 % од гласовите на излезените граѓани на 
последните избори за пратеници во Собранието на Ре-
публика Македонија (став 2). 

Доколку основ за распределба на средствата се пос-
ледните локални избори во единицата на локалната са-
моуправа средствата за финансирање на политичките 
партии во износ од 30 % што се обезбедуваат со Буџе-
тот на Република Македонија се распределуваат на на-
чин што од збирот на освоените гласови на секоја по-
литичка партија од изборот за градоначалник и изборот 
на совет, се утврдува просек на освоените гласови на 
политичката партија, односно политички партии кои 
настапиле како коалиција. Од збирот на излезените 
граѓани на локалните избори за градоначалник и на ло-
калните избори за совет се утврдува просек на вкупно 
излезени граѓани на локалните избори (став 3). 

Средствата од став 3 на овој член се распределуваат 
подеднакво на сите политички партии, односно политич-
ки партии кои настапиле како коалиција кои освоиле нај-
малку 1 % од гласовите на утврдениот просек на вкупно 
излезени граѓани на локалните избори (став 4). 
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Според оспорениот член 2-б став 1 од Упатството, 
доколку основ за распределба на средствата се послед-
ните избори за пратеници во Собранието на Република 
Македонија, средствата за финасирање на политичките 
партии во износ од 70 % што се обезбедуваат со Буџе-
тот на Република Македонија се распределуваат на по-
литичките партии чии кандидати се избрани за прате-
ници во Собранието на Република Македонија, сраз-
мерно на бројот на нивните пратенци, согласно офици-
јалните податоци добиени од Собранието на Република 
Македонија. 

Распределбата на средствата од ставот 1 на овој 
член се врши на начин што износот на средствата се 
дели со вкупниот број на пратеници избрани во Собра-
нието на Република Македонија и се добива износот на 
еден пратенички мандат кој се множи со бројот на 
освоени пратенички мандати од секоја политичка пар-
тија и се добива износот на средства за секоја политич-
ка партија поединечно (став 2). 

Доколку основ за распределба на средствата се пос-
ледните локални избори во единицата на локалната само-
управа средствата за финанснирање на политичките па-
рии во износ од 70 % што се обезбедуваат со Буџетот на 
Република Македонија се распределуваат на политичките 
партии чии кандидати се избрани за градоначалници и со-
ветници во општините на Република Македонија сразмер-
но на бројот на нивните советници (став 3). 

Распределбата на средствата од ставот 3 од овој 
член се врши на начин што износот на средствата се 
дели со збирот на вкупниот број на освоени советнич-
ки мандати и вкупниот број на градоначалнички ман-
дати на ниво на Република Македонија, со што се до-
бива износот за еден мандат. Износот за еден мандат се 
множи со вкупниот број на освоени градоначалнички 
мандати на ниво на Република Македонија и добиени-
от износ се распределува на политичките партии, од-
носно политичките партии кои настапиле како коали-
ција чии кандидати се избрани и за градоначалници и 
за советници на ниво на Република Македонија сраз-
мерно на бројот на нивните советници (став 4). 

По распределбата на средствата согласно ставот 4 
на овој член, остатокот од средствата се распределува 
на сите политички партии, односно на политичките 
партии кои настапиле како коалиција чии кандидати се 
избрани за советници на ниво на Република Македони-
ја, сразмерно на бројот на нивните советници (став 5). 

Збирот на средствата од став 4 и 5 на овој член пре-
ставуваат вкупен износ на средства што ги добива се-
која политичка партија односно, политички партии кои 
настапиле како коалиција поединечно (став 6). 

5. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот, 
владеењето на правото и поделбата на државната власт 
на законодавна, извршна и судска, се темелни вредно-
сти на уставниот поредок на Република Македонија.  

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мора да бидат во согласност со Уставот, 
а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е 
должен да ги почитува Уставот и законите.  

Според член 55 став 1 од Законот за организација и 
работа на органите на дражавната управа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.58/2000, 44/2002, 
82/2008 и 167/2010) министерот донесува правилници, 
наредби, упатства, планови, програми, решенија и дру-
ги видови акти за извршување на законски и други 
прописи кога за тоа е овластен со закон.  

Според член 56 став 3 од наведениот закон со упат-
ство се пропишува начинот на постапување во извршува-
њето на одделни одредби на законските и други прописи. 

Со Законот за финансирање на политичките партии 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.76/2004, 
86/2008, 161/2008 и 96/2009) се уредува начинот и постап-
ката на обезбедување на финансиските средства, распола-
гањето со средствата за тековната работа и дејствувањето 
на политичката партија, како и начинот на контрола на 
финансирањето и финансиско-материјалното работење на 
политичките партии (член 1).  

Според член 7 од истиот закон, политичките партии 
се финансираат од јавни и приватни извори на финан-
сирање.  

Според член 8 од Законот, јавните извори за фина-
нсирање на политичките партии се финансиски средс-
тва предвидени во Буџетот на Република Македонија и 
буџетите на единиците на локалната самоуправа.  

Во член 9 од Законот е предвидено дека, вкупните 
средства за годишно финансирање на политичките пар-
тии се во висина од 0,06% од вкупните изворни прихо-
ди на Буџетот на Република Македонија.  

Според член 10 став 1 од наведениот закон, средс-
твата за финансирање на политичките партии во износ 
од 30% што се обезбедуваат од Буџетот на Република 
Македонија се распоредуваат подеднакво на парламен-
тарните и вонпарламентарните политички партии, од-
носно на сите политички партии кои освоиле најмалку 
1% од гласовите на излезените граѓани на последните 
избори за пратеници во Собранието на Република Ма-
кедонија на ниво на целата Република, односно на пос-
ледните локални избори во единицата на локалната са-
моуправа.  

Средствата за финансирање на политичките партии 
во износ од 70% што се обезбедуваат од Буџетот на Ре-
публика Македонија се распоредуваат на политичките 
партии чии кандидати се избрани за пратеници во Со-
бранието на Република Македонија сразмерно на бро-
јот на нивните пратеници, односно на политичките 
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партии чии кандидати се избрани за градоначалници и 
советници во општините на Република Македонија, 
сразмерно на бројот на нивните советници (став 2). 

Средствата од ставовите 1 и 2 на овој член се рас-
поредуваат на политичките партии на секои три месеци 
со решение на министерот за финансии (став 3).  

Министерот за финансии ќе донесе Упатство за 
распределба на средствата предвидени во ставовите 1 и 
2 на овој член во рок од шест месеци од денот на вле-
гување во сила на овој закон (став 4). 

Според членот 11 од Законот, ако пратеникот е из-
бран како кандидат на две или повеќе политички пар-
тии, средствата меѓу нив се делат на еднакви делови, 
освен ако спогодбено политичките партии поинаку не 
се договорат. 

Според членот 12 од Законот, ако градоначалникот, 
односно советникот е избран како кандидат на две или 
повеќе политички партии, средствата меѓу нив се делат 
на еднакви делови, освен ако партиите со предизборен 
договор поинаку не се договориле. 

Од наведените уставни и законски одредби произ-
легува дека министерот за финансии кој раководи со 
Министерството за финансии како орган на државната 
управа е овластен да донесува акти за извршување на 
законите, што впрочем во конкретниов случај е напра-
вено со Упатството за распределба на средствата од 
Буџетот на Република Македонија за годишно финан-
сирање на политичките партии. 

Имајќи го предвид фактот дека со Законот за фи-
нансирање на политичките партии е утврдена вкупната 
маса на средства во Буџетот на Република Македонија 
од кои ќе бидат финансирани политичките партии, ка-
ко и фактот што 30% од таа маса на средствата се рас-
поредуваат подеднакво на парламентарните и вонпар-
ламентарни политички партии кои освоиле најмалку 
1% од гласовите на излезените граѓани, а 70% од таа 
маса се распоредуваат на политичките партии чии кан-
дидати се избрани за пратеници сразмерно на бројот на 
нивните пратеници, односно на политичките партии 
чии кандидати се избрани за градоначалници и совет-
ници во единиците на локалната самоуправа сразмерно 
на бројот на нивните советници, произлегува дека 
министерот за финансии може да ги распоредува наве-
дените средства само во рамките на вака пропишаниот 
законски начин и сооднос. 

Од друга страна, поаѓајќи од фактот што финанси-
рањето на политичките партии се врши годишно, зако-
нодавецот во членот 10 став 1 од Законот за финанси-
рање на политичките партии утврдил дека основ за рас-

поредување на средствата ќе преставуваат последните 
парламентарни или последните локални избори, во за-
висност од тоа каков вид на избори биле одржани пред 
да се пристапи кон распределба на средствата.  

Во таа смисла оспорените член 2-а и член 2-б од 
Упатството, гледани како целина, имаат своја основа 
во наведената законска одредба и истите преставуваат 
разработка на двете можни појдовни основи за годиш-
но финансирање. Или, поточно речено, политичките 
партии сами не избираат по кој основ ќе ги добијат 
средствата, туку критериумот по кој ќе се пресметуваат 
(парламентарни или локални) мора за сите да е ист. 

Од посебната анализа на содржината на член 2-а 
ставови 1 и 2 и член 2-б ставови 1 и 3 од Упатството 
произлегува дека нивната содржина во суштина е мо-
дификација и доработка на членот 10 ставовите 1 и 2 
од Законот за финансирање на политичките партии и 
истата се поклопува по однос на ситуацијата кога како 
модел се земаат последните одржани парламентарни 
избори. 

Понатаму, од анализата на член 2-а став 3 од Упат-
ството произлегува дека во него се среќава начин на 
распределба кој нема основа во членот 10 ставови 1 и 2 
од Законот за финансирање на политичките партии, од 
причини што распределбата на 30 % според Упатство-
то за последните локални избори се врши на начин што 
од збирот на освоените гласови на секоја политичка 
партија од изборот на градоначалник и изборот на со-
вет се утврдува просек на освоени гласови по политич-
ка партија, односно на коалиција. Ова не е начин на 
уредување во законската одредба која предвидува дека 
30 % се распоредуваат на сите политички партии (пар-
ламетарни и вонпарламетарни) кои освоиле најмалку 1 % 
од гласовите на излезените граѓани. Според тоа, прес-
метувањето на средствата со помош на збир од освоени 
гласови односно просек од освоени гласови, преку 
недоволно јасно изложена постапка, отстапува од 
законски утврдената формулација пресметката да се 
прави врз основа на освоени најмалку 1 % од гласовите 
на излезените граѓани.  

Воедно, ваквото уредување на распределбата на 
овие средства отстапува и од уредувањето во членот 11 
и 12 од наведениот закон, од причина што Законот го 
уредил начинот на распределба на средствата кога кан-
дидат за пратеник, советник или градоначалник ќе би-
де избран како преставник на коалиција. Практично 
распределбата на средствата врз основа на настапување 
на изборите како коалиција утврдено во член 2-а ставо-
ви 3 и 4 од Упатството нема своја основа во членовите 



29 септември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 5 

10, 11 и 12 од Законот и како таков се јавува како само-
стојно неуставно и незаконито пропишување на основи 
за распределба на средствата. Според тоа, во овој слу-
чај министерот за финансии со ваквото уредување из-
легува надвор од законските овластувања и со тоа из-
вршната власт навлегува во ингеренциите и надлежно-
ста на законодавната власт. 

Во оспорениот член 2-б став 4 од Упатството е 
утврден начинот според кој се врши распределба на 
средствата преку делење на збирот на вкупниот број на 
освоени советнички мандати и вкупниот број на градо-
началнички мандати на ниво на Република Македони-
ја, со што се добива износот за еден мандат.Износот за 
еден мандат се множи со вкупниот број на освоени гра-
доначалнички мандати на ниво на Република Македо-
нија и добиениот износ се распределува на политички-
те партии, односно на политичките партии кои наста-
пиле како коалиција, чии кандидати се избрани и за 
градоначалници и за советници на ниво на Република 
Македонија, сразмерно на бројот на нивните советни-
ци. Според Судот, ваквата формулација е сосема нејас-
на и создава забуна и нема основа во членот 10 став 2 
од Законот за финансирање на политичките партии кој 
предвидува поделба сразмерно на освоени советнички 
мандати. Со ваквиот начин на уредување на ова праша-
ње од страна на министерот во суштина се навлегува 
во законодавната власт. 

Во ставовите 5 и 6 од Упатството е предвидена рас-
пределба на остатокот од средствата за финансирање 
на политичките партии, но ако се земе предвид дека 
распределбата се врши во делови од 30%, па 70 % и 
според Законот и според Упатството се поставува пра-
шањето од каде и на што се должи овој остаток на 
средства, кои според оспорените одредби се распоре-
дуваат на сите политички партии, односно на политич-
ки партии кои настапиле како коалиција. Ова дотолку 
повеќе што Законот во членовите 11 и 12 го предвидел 
начинот на евентуалната распределба на средствата ко-
га кандидатот за пратеник, советник или градоначал-
ник настапува и е избран како преставник на коалиција 
и кој оставил можност за договорна распределба. Отта-
му, според Судот со предвидениот начин на распредел-
ба во Законот не се остава можност министерот за фи-
насии да определува како ќе се врши распределба кога 
се во прашање коалиции, како што тоа неосновано е 
направено во конкретниот случај. Тоа значи дека мини-
стерот со утврдените решенија од Упатството излегол 
надвор од рамките утврдени со Законот. 

Со оглед на наведеното Судот оцени дека член 2-а 
ставовите 3 и 4 и член 2-б ставовите 4, 5 и 6 од Упат-
ството не се во согласност со член 8 став 1 алинеите 3 
и 4 и член 51 од Уставот, членовите 10, 11 и 12 од За-
конот за финансирање на политичките партии и члено-
вите 55 и 56 од Законот за организација и работа на ор-
ганите на државната управа. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исма-
ил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Мар-
кова, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова, Владимир 
Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов. 
 
     У.бр.16/2011                           Претседател  
21 септември 2011 година       на Уставниот суд на Република  

    Скопје                                  Македонија, 
                                                 Бранко Наумоски, с.р. 

__________ 
2914. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 70/1992), на седницата одржана 
на 14 септември 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ член 26 став 1 точки 4 и 8, 

член 40 став 3 точки 4 и 7, член 102 став 2 точките 5, 7 
и 8, член 104 став 2 точки 5, 7 и 8, член 130 став 2 точ-
ка 6, член 134 став 2 точка 2 и член 141 точка 4 од За-
конот за игрите на среќа и за забавните игри („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 24/2011 и 
51/2011). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод три иницијативи поднесени од Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр. 53/2011 од 18 мај 2011 годи-
на, поведе постапка за оценување на уставноста на чле-
новите од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, 
затоа што основано се постави прашањето за нивната 
согласност со Уставот. 
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4. Судот на седницата утврди дека според член 26 
став 1 точка 4 и точка 8, трговското друштво во држав-
на сопственост од членот 7 став 2 на овој закон, по 
уписот во трговскиот регистар што се води во Централ-
ниот регистар на Република Македонија и целосната 
уплата на основната главнина до Министерството за 
финансии задолжително приложува, меѓу другото и 
уверение издадено од надлежен орган дека управители-
те на трговското друштво не се правосилно осудени на 
безусловна казна затвор во траење од најмалку шест 
месеци, како и уверение за платени јавни давачки, из-
дадено од надлежен орган. 

Според членот 40 став 3 точки 4 и 7 од Законот, тр-
говското друштво од ставот 2 на овој член кон барање-
то задолжително треба да достави, меѓу другото, и уве-
рение издадено од надлежен орган дека управителите 
на трговското друштво не се правосилно осудени на 
безусловна казна затвор во траење од најмалку шест 
месеци и уверение за платени јавни давачки, издадено 
од надлежен орган. 

Според член 102 став 2 точките 5, 7 и 8, кон бара-
њето за издавање лиценца за производител барателот 
доставува: уверение за платени јавни давачки, издаде-
но од надлежен орган; изјава од приредувачот заверена 
на нотар дека порано не му била одземена лиценца или 
друг вид на дозвола или одобрение за приредување на 
игри на среќа во земјата или во странство; и уверение 
издадено од надлежен орган дека управителите на тр-
говското друштво не се правосилно осудени на безус-
ловна казна затвор во траење од најмалку шест месеци. 

Според член 104 став 2 точките 5, 7 и 8 од Законот, 
кон барањето за издавање лиценца за производител ба-
рателот доставува и уверение за платени јавни давачки, 
издадено од надлежен орган, изјава од приредувачот 
заверена на нотар дека порано не му била одземена ли-
ценца или друг вид на дозвола или одобрение за прире-
дување на игри на среќа во земјата или во странство и 
уверение издадено од надлежен орган дека управители-
те на трговското друштво не се правосилно осудени на 
безусловна казна затвор во траење од најмалку шест 
месеци. 

Според член 130 став 2 точка 6 од Законот, кон ба-
рањето од ставот 1 на овој член задолжително се доста-
вува и уверение за платени јавни давачки, издадено од 
надлежен орган.  

Според членот 134 став 2 точка 2, доколку барање-
то од ставот 1 на овој член го поднесува трговец поеди-
нец, кон барањето задолжително се доставува уверение 
за платени јавни давачки, издадено од надлежен орган. 

Според член 141 точка 4, кон понудата за добивање 
на овластување за утврдување на техничката исправ-
ност на автоматите за игри на среќа, правното лице – 
понудувач задолжително треба да достави и уверение 
за платени јавни давачки, издадено од надлежен орган. 

5. Според член 8 став 1 алинеи 1, 3 и 7 од Уставот, 
основните слободи и права на човекот и граѓанинот 
признати во меѓународното право и утврдени со Уста-
вот, владеењето на правото и слободата на пазарот и 
претприемништвото се едни од темелните вредности 
на уставниот поредок на Република Македонија.  

Во согласност со член 9 од Уставот, граѓаните на 
Република Македонија се еднакви во слободите и пра-
вата независно од полот, расата, бојата на кожата, на-
ционалното и социјалното потекло, политичкото и вер-
ското уверување, имотната и општествената положба и 
граѓаните пред Уставот и законите се еднакви. 

Со членот 25 од Уставот, определено е дека на се-
кој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на 
приватноста на неговиот личен и семеен живот, на до-
стоинството и угледот. 

Според член 32 ставови 1 и 2 од Уставот, секој има 
право на работа, слободен избор на вработување, за-
штита при работењето и материјална обезбеденост за 
време на привремена невработеност и секому, под ед-
накви услови, му е достапно секое работно место. 

Согласно член 33 од Уставот, секој е должен да 
плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во 
намирувањето на јавните расходи на начин утврден со 
закон.  

Според член 1 од Законот за игрите на среќа и за-
бавните игри, со овој закон се уредуваат видовите, ус-
ловите и начинот на приредување на игрите на среќа и 
забавните игри. 

Во членот 2 од Законот е определено значењето на 
поимите употребени во Законот, при што во одделните 
точки е определено следното: 

„1. Игри на среќа се игрите во кои учесниците има-
ат еднакви можности за стекнување на добивка со по-
средна или непосредна уплата на одреден износ (влог), 
а резултатот од играта исклучиво или претежно зависи 
од случајноста или од некој неизвесен настан во игра-
та; 

2. Забавни игри се игрите на компјутери, симулато-
ри, видеоавтомати, флипери и други слични апарати 
кои се ставаат во погон со помош на пари, жетони или 
на друг начин, како и пикадо, билијарди и други слич-
ни игри во кои се учествува со уплата, а во кои учесни-
кот не може да оствари добивка во пари, предмети или 
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права, туку стекнува право на една или повеќе бесплат-
ни игри од ист вид, како и други игри од забавен кара-
ктер во кои се подразбира дека учесникот во забавните 
игри кој губи ги сноси трошоците за играта или каде 
што уплатите (влоговите) и добивката се незначителни;  

3. Приредувач на игра на среќа е трговско друштво 
со седиште во Република Македонија на кое му е изда-
дена лиценца, односно дозвола за приредување на игри 
на среќа и трговско друштво во кое содружник или ак-
ционер е Република Македонија и е основано за прире-
дување на игри на среќа; 

4. Приредувач на забавна игра е трговско друштво 
и физичко лице – трговец поединец на кои им е издаде-
на дозвола за приредување на забавни игри“. 

Согласно членот 7 од Законот, приредувањето на 
игрите на среќа и забавните игри утврдени со овој за-
кон е право на Република Македонија, ако со овој за-
кон поинаку не е уредено.  

Според ставот 2 на овој член од Законот, лотари-
ските и електронските игри на среќа, освен томболата 
од затворен тип, Република Македонија самостојно ги 
приредува со основање на трговско друштво за прире-
дување на игрите на среќа во кое Република Македони-
ја е содружник или акционер со најмалку 51% од ос-
новната главнина.  

Според ставот 3 на истиот член од Законот, правото 
на приредување на останатите игри на среќа и забавни-
те игри утврдени со овој закон, вклучувајќи ја и томбо-
лата од затворен тип, Република Македонија го прене-
сува со издавање на лиценца, односно дозвола на тр-
говски друштва, односно трговец поединец, кои ги ис-
полнуваат условите утврдени со овој закон (став 3).  

Лиценцата, односно дозволата од ставот (3) на овој 
член не смее да се пренесе на друго трговско друштво, 
односно трговец поединец (став 4). 

Според членот 9 став 1 од Законот, забавните игри, 
наградните игри и интерактивните игри на среќа се 
приредуваат врз основа на дозвола. 

Според членот 11 од Законот, за издавање на ли-
ценца и дозвола се плаќа надоместок, освен ако со овој 
закон поинаку не е уредено. Надоместокот за лиценца-
та се плаќа така што 50% од надоместокот се уплаќа 
при издавање на лиценцата, а остатокот од 50% на ед-
накви годишни рати додека трае лиценцата. Надоме-
стокот од 50% кој се плаќа при издавање на лиценцата, 
приредувачот на игрите на среќа е должен да го плати 
во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата. 
Во спротивно ќе се смета дека лиценцата не била вооп-
што издадена. Роковите на достасаност на годишните 

рати за надоместокот во износ од 50% се утврдуваат во 
лиценцата. Доколку приредувачот на игрите на среќа 
пропушти да го плати износот на годишната рата до 
утврдениот датум согласно со лиценцата, Владата на 
Република Македонија ја одзема лиценцата. 

Според членот 16 од Законот, средствата остварени 
по сите основи од приредувањето на игри на среќа и 
забавни игри се користат за финансирање на национал-
ните инвалидски организации, нивните здруженија и 
нивната асоцијација, на здруженија на граѓани за борба 
против семејното насилство и за Црвениот крст на Ре-
публика Македонија. Износот на средствата за намена-
та утврдена во ставот (1) на овој член се определува на 
50% од вкупниот приход од игрите на среќа и забавни-
те игри утврден во претходната календарска година, но 
не помалку од 60 милиони денари и не повеќе од 120 
милиони денари. 

Според членот 17 од Законот, надоместоците и по-
себните давачки од игрите на среќа утврдени со овој 
закон се приход на Буџетот на Република Македонија. 

6. Во однос на одредбите од член 26 став 1 точка 4 
и точка 8, член 40 став 3 точка 4 и точка 7, член 102 
став 2 точките 5, 7 и 8, член 104 став 2 точките 5, 7 и 8, 
член 130 став 2 точка 6, член 134 став 2 точка 2 и член 
141 точка 4, Судот во Решението за поведување по-
стапка за оценување на уставноста У.бр. 53/2011 од 18 
мај 2011 година, ја доведе под сомнение уставноста на 
наведените одредби, оценувајќи дека со нив се пропи-
шуваат определени обврски, за кои Судот во повеќе на-
врати во својата уставно-судска практика се изјаснил 
дека се спротивни на Уставот, како што се обврската за 
доставување на доказ за неосудуваност, или пак доказ 
за платени даноци и други јавни давачки. 

Имено со одредбите од член 26 став 1 точка 4, член 
40 став 3 точка 4, член 102 став 2 точка 8 и член 104 
став 2 точка 8, се пропишува обврска за доставување 
на уверение издадено од надлежен орган дека управи-
телите на трговското друштво не се правосилно осуде-
ни на безусловна казна затвор во траење од најмалку 
шест месеци, додека пак со одредбите од членовите 
102 став 2 точка 7 и член 104 став 2 точка 7, се пропи-
шува обврска за давање изјава од приредувачот, заве-
рена на нотар дека порано не му била одземена лицен-
ца или друг вид на дозвола или одобрение за приреду-
вање на игри на среќа во земјата или во странство. 

Тргнувајќи од содржината на член 11 став 1 и член 
25 од Уставот, јасно произлегува дека нивната содржи-
на ја истакнува вредноста и неприкосновеноста на чо-
вечката личност како основа и смисла на гарантирање-



Стр. 8 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 септември 2011 
 

то на човековите права. Човечкото достоинство, во таа 
смисла, не е само едно од субјективните човекови пра-
ва што изречно се препознава во член 25 од Уставот, 
туку и темелна вредност на демократското општество 
што ужива универзална заштита. 

Bo тој контекст, забраната од граѓаните да се бараат 
докази за нивната осудуваност или неосудуваност е ја-
сен израз на овој втор аспект на заштита на човековото 
достоинство, како што тоа е општо прифатениот прин-
цип на забрана за самообвинување на осомничениот во 
казненото право, којшто е изграден подеднакво врз 
презумпцијата на невиност и заштитата на достоинс-
твото на поединецот. 

Во конкретниот случај, барањето доказ од тргов-
ското друштво за приредување на игри на среќа, од ба-
рателот на лиценца за приредување на томбола од за-
творен тип, барателот на лиценца за производител на 
софтвер за приредување на интернет игри на среќа и 
барателот на лиценца за приредување на интернет игри 
на среќа, дека управителите на трговското друштво не 
се правосилно осудени на безусловна казна затвор во 
траење од најмалку шест месеци, во суштина се сведу-
ва на барање изјава за нивната осудуваност или неосу-
дуваност. Иако овие докази не се бараат во кривично-
правен контекст (туку во постапката за издавање на ли-
ценци за приредување на игри на среќа) и немаат само-
обвинувачки квалитет, самата обврска за нивното сооп-
штување има ефект врз однесувањето на поединецот, 
што е проблематично како од аспект на заштита на чо-
вековото достоинство, така и од аспект на претпоста-
вката на невиност на која се надоврзува забраната од 
лицето да се бара било доказ за осудуваност, било до-
каз за неосудуваност. Меѓутоа, утврдувањето на тој 
факт не може да биде обврска на поединецот кој е во 
прашање, туку на надлежниот орган што одлучува за 
давање на соодветни лиценци за вршење на дејноста и 
кој што за утврдување на таа законска обврска ја има 
на располагање службената казнена евиденција, како 
инструмент за правилно применување на законот.  

Одредбите од членовите 102 став 2 точка 7 и член 
104 став 2 точка 7 со кои се пропишува обврска за да-
вање изјава од приредувачот, заверена на нотар дека 
порано не му била одземена лиценца или друг вид на 
дозвола или одобрение за приредување на игри на сре-
ќа во земјата или во странство, според оценката на Су-
дот, исто така не се во согласност со Уставот, посебно 
со членовите 11 и 25 од Уставот. Ова поради тоа што 
според членот 11 став 1 од Уставот, физичкиот и мо-
ралниот интегритет на човекот се неприкосновени, а 

согласно членот 25 од Уставот, на секој граѓанин му се 
гарантира почитување и заштита на приватноста на не-
говиот личен и семеен живот, на достоинството и угле-
дот.  

Почитувањето на моралниот интегритет и досто-
инството на граѓанинот во себе ја опфаќа и улогата на 
државата која треба да гарантира заштита на интегри-
тетот и достоинството на начин со кој ќе се обезбеди 
заштита во случај кога овие вредности се загрозени од 
друг, но и со избегнување на поединецот да му се на-
метнуваат обврски кои можат службено да се проверат. 
Оттука, фактот дали на приредувачот на игри на среќа 
порано му била одземена лиценцата односно одобрени-
ето или дозволата за приредување на игри на среќа, 
треба да го провери органот надлежен за издавање на 
лиценци односно дозволи, по службен пат, а не тоа да 
претставува обврска за приредувачот на игрите на сре-
ќа, поради што Судот утврди дека и овие одредби не се 
во согласност со наведените одредби од Уставот. 

7. При оценката на уставноста на одредбите од чле-
новите 26 став 1 точка 8, 40 став 3 точка 7, 102 став 2 
точка 5, 104 став 2 точка 5, 130 став 2 точка 6 и член 
134 ств 2 точка 2 од Законот, Судот тргна од одредбите 
од членовите 32 и 33 од Уставот.  

Според членот 32 од Уставот, секој има право на 
работа, слободен избор на вработување, заштита при 
работењето и материјална обезбедност за време на при-
времена невработеност (став 1). Секому, под еднакви 
услови, му е достапно секое работно место (став 2).  

Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа 
данок и други јавни давачки и да учествува во намиру-
вањето на јавните расходи на начин утврден со закон.  

Имајќи ја предвид одредбата од член 33 од Уставот 
произлегува дека секој има уставна обврска да ги на-
мирува јавните давачки и дека во рамките на начинот 
на плаќање на јавните давачки постојат законски меха-
низми за нивно исполнување.  

Судот поаѓајќи од наведените уставни одредби, со-
држината на оспорените членови и уставно-судската 
практика, оцени дека пропишувањето на обврска за ба-
рателите на лиценци и дозволи за приредување на игри 
на среќа и забавни игри, да достават уверение за плате-
ни јавни давачки издадено од надлежен орган, излегува 
надвор од соодветните законски механизми. Тоа дове-
дува до состојба исполнувањето на обврската на лице-
то од одреден статус да влијае на остварувањето на 
право од друг статус што е уставно недопуштено и во-
ди кон стеснување на обемот на правото на работа и 
достапноста на секое работно место секому под една-
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кви услови. Поради наведеното Судот оцени дека наве-
дените одредби од Законот за игрите на среќа и за за-
бавните игри не се во согласност со членовите 32 и 33 
од Уставот. 

13. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

14. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите Наташа Габер – Дамјановска, Исмаил 
Дарлишта, Лилјана Ингилизова Ристова, Вера Марко-
ва, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова, Владимир 
Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
     У.бр.53/2011                        Претседател  
14 септември 2011 година       на Уставниот суд на Република  

    Скопје                               Македонија, 
                                                 Бранко Наумоски, с.р. 

__________ 
2915. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 70/1992) на седницата одржана 
на 21 септември 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ПОНИШТУВА член 3 точки 1 и 2, во делови-

те: „здравство“ од Законот за јавните службеници 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
52/2010 и 36/2011). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата на Самостојниот синдикат на Кли-
нички центар и други здравствени организации на Ре-
публика Македонија - Скопје, со Решение У.бр.77/2011 
од 6 јули 2011 година, поведе постапка за оценување 
на уставноста на членот од Законот означен во точката 
1 од оваа одлука, затоа што основано се постави пра-
шањето за неговата согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 3 од 
Законот за јавни службеници одделни изрази употребе-
ни во овој закон го имаат следното значење: 

1) Јавни службеници се вработените кои вршат ра-
боти од јавен интерес во дејностите образование, 
здравство, култура, наука, труд и социјални работи, со-

цијална заштита и заштита на детето, установите, фон-
довите, агенциите, јавните претпријатија основани од 
Република Македонија, општините, општините во гра-
дот Скопје, односно градот Скопје, а не се опфатени со 
Законот за државните службеници; 

2) Јавна служба се институциите на дејностите 
образование, здравство, култура, наука, труд и социјал-
ни работи, социјална и детска заштита, установите, 
фондовите, агенциите, јавните претпријатија основани 
од Република Македонија, општините, општините во 
градот Скопје, односно градот Скопје, а не се опфатени 
со Законот за државните службеници; 

3) Институции, во смисла на овој закон, се сите државни 
органи и тела кои вршат работи од јавен интерес или довере-
ни јавни овластувања, установи, фондови, агенции како и 
јавни претпријатија, основани од Република Македонија, оп-
штините, односно градот Скопје, а не се опфатени со Зако-
нот за државните службеници; 

4) Раководно лице на институцијата е именувано 
или избрано лице кое раководи со институцијата; 

5) Работно искуство во струката е времетраењето 
на работниот стаж или искуство стекнато во соодветна-
та струка по завршување на соодветно образование на 
јавниот службеник. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот, те-
мелна вредност на уставниот поредок на Република 
Македонија се владеењето на правото и поделбата на 
државната власт на законодавна, извршна и судска. 

Според член 32 став 5 од Уставот, остварувањето 
на правата на вработените и нивната положба се уреду-
ваат со закон и со колективни договори. 

Според член 39 од Уставот на секој граѓанин му се 
гарантира правото на здравствена заштита и граѓани-
нот има право и должност да го чува и унапредува 
сопственото здравје и здравјето на другите. 

Во член 51 од Уставот е предвидено дека во Република 
Македонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 

Законот за јавните службеници ги уредува опфатот 
на јавната служба, заедничките начела и основите на 
вработувањето, правата и должностите, одговорноста, 
оценувањето, престанокот на вработувањето, заштита-
та и одлучувањето за правата и обврските и регистарот 
на јавните службеници (член 1). 

Во член 2 од истиот закон, е предвидено дека јавни-
те службеници се лицата кои вршат работи и работни 
задачи од јавен интерес во согласност со Уставот, за-
кон и ратификувани договори, професионално, поли-
тички неутрално и непристрасно.  
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Оспорениот член 3 од Законот за јавните службени-
ци, го дефинира значењето на одделните изрази кои се 
употребени во овој закон, па така, во точката 1 од чле-
нот 3 на Законот се објаснува дека јавни службеници 
се вработените кои вршат работи од јавен интерес во, 
меѓу другото, и здравствената дејност, односно здрав-
ството. 

Во точката 2 од членот 3 на истиот закон, исто така, 
се појаснува дека јавна служба е и институција на 
здравствената дејност. 

Статусот на јавниот службеник, понатаму произле-
гува и од одредбите кои се однесуваат на постапката за 
вработување која ја спроведува Агенцијата за јавни 
службеници (член 17), како и од обврската на јавниот 
службеник да ја врши работата непристрасно (член 24) 
и неговата обврска за стручно оспособување и усовр-
шување која се обезбедува во центрите за обука на Ми-
нистерството и други специјализирани институции 
(член 28). 

Наспроти тоа, Законот за здравствена заштита ги 
уредува правата од здравствената заштита на граѓани-
те, односите и правата од здравственото осигурување, 
постапката на користењето на здравствената заштита и 
системот на организацијата на здравствената заштита 
(член 1). 

Според член 8 од истиот закон, здравствена дејност 
може да вршат само здравствени работници и здрав-
ствени соработници, кои ги исполнуваат условите 
утврдени со овој закон. 

Членот 9 од овој закон утврдува дека здравствената 
дејност е од посебен општествен интерес. 

Во Главата XII со наслов: „Здравствени работници 
и здравствени соработници“ е содржан членот 144, во 
кој е предвидено дека здравствена заштита можат да 
укажуваат здравствени работници со соодветно струч-
но образование, завршен приправнички стаж на здрав-
ствените работници со средно, више и високо стручно 
образование во траење од три години и лиценца за ра-
бота, а за определени работи и работни задачи соодвет-
на специјализација или субспецијализација. 

Во членот 155 став 1 од Законот за здравствената 
заштита е предвидено дека заради заштита и унапреду-
вање на стручноста и етичките должности и права, за 
подобрување на квалитетот на здравствената заштита, 
заштитата на интересите на својата професија, следење 
на односот на здравствените работници кон општес-
твото и граѓаните, докторите на медицина, докторите 
на стоматологија и дипломираните фармацевти се 
здружуваат во лекарска, стоматолошка односно фарма-

цевтска комора. Според ставот 2 од истиот член од За-
конот, лекарската, стоматолошката односно фармацев-
тската комора има својство на правно лице. Во став 3 
од овој член на Законот, е предвидено дека лекарската, 
стоматолошката односно фармацевтската комора може 
да одземе лиценца за работа на доктори на медицина, 
доктори на стоматологија и дипломирани фармацевти, 
ако утврди дека ја прекршиле лекарската етика или 
сториле потешка повреда на стандардите и квалитетот 
на здравствените услуги. 

Според член 155 став 4 од Законот за здравствената 
заштита против одлуката на лекарската, стоматолошка-
та односно фармацевтската комора може да се изјави 
жалба до Министерството за здравство. 

Во ставот 5 на овој член од Законот, е предвидено 
дека, коморите од ставот 1 на овој член донесуваат ста-
тут, утврдуваат кодекс на професионални етички долж-
ности и права, формираат суд на честа и други помош-
ни тела и донесуваат други акти за начинот на работе-
њето на нивните органи и за начинот и постапката за 
издавање односно одземање на лиценца за работа. 

Според член 156 од Законот за здравствената за-
штита, заради следење на достигнувањата и унапреду-
вањата во одделни гранки на медицината, здравствени-
те работници од одделни специјалности можат да се 
здружуваат во стручни здруженија, во составот на Ма-
кедонското лекарско друштво. 

Од анализата на цитираните уставни норми, како и 
на наведената законска регулатива Судот оцени дека 
во конкретниов случај основани се тврдењата во ини-
цијативата дека оспорените членови од Законот за јав-
ни службеници се во спротивност со Уставот на Репуб-
лика Македонија, а особено со темелната вредност на 
уставниот поредок на Република Македонија предвиде-
на во член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот - владеењето 
на правото и правната сигурност на граѓаните на Ре-
публика Македонија. 

Имено, од анализата на Законот за јавни службени-
ци јасно произлегува дека јавните службеници се лица 
кои вршат работи и работни задачи од јавен интерес во 
согласност со Уставот, закон и ратификувани догово-
ри, професионално, политички неутрално и непри-
страсно. 

Тргнувајќи од наведената „дефиниција“ за поимот 
јавен службеник, се поставува прашањето дали здрав-
ствените работници можат да имаат статус на јавен 
службеник. Ова, пред се, ако се има во вид фактот, кој 
децидно е утврден во Законот за здравствена заштита, 
дека здравствените работници и здравствените сора-
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ботници вршат здравствена дејност, а која според 
одредбите од Законот за здравствена заштита е од по-
себен општествен интерес. 

Оттука, Судот оцени дека здравствените работници 
како вршители на здравствената дејност како дејност 
од посебен општествен интерес, не може да имаат ста-
тус на јавен службеник, од причина што здравствените 
работници не вршат јавни овластувања во име на држа-
вата, туку истите имаат една и единствена цел заштита 
на здравјето на граѓаните на Република Македонија и 
вршење на здравствени услуги според правила и стан-
дарди на професијата. Имено, според Судот основна 
улога на здравствената дејност е давање на здравствена 
заштита на граѓаните на Република Македонија, а не 
истата да настапува во име на државата. Оттука и про-
излегува заклучокот дека здравството суштински не 
припаѓа по својата природа во рамките на јавните овла-
стувања имплицирани во Законот, односно дека постои 
суштинско разграничување на јавно-службеничките 
овластувања, бидејќи здравствените работници не вр-
шат таква функција во потесна смисла на зборот. Од 
овие причини поистоветувањето на здравствените ра-
ботници со јавни службеници и последиците што од 
тоа произлегуваат за нивниот статус во смисла на зако-
нот, е навистина на штета како на граѓаните на Репуб-
лика Македонија, на кои им е неопходно пружањето на 
здравствена заштита, така и на здравствените работни-
ци чија основна задача и цел е давање на здравствени 
услуги.  

Условите кои треба здравствениот работник да ги 
исполнува за да укажува здравствена заштита се утвр-
дени во Законот за здравствена заштита, според кој 
истиот треба да има соодветно стручно образование, 
завршен приправнички стаж на здравствените работни-
ци со средно, више и високо стручно образование во 
траење од три години и лиценца за работа, како и соод-
ветна специјализација или субспецијализација. 

Од наведеното јасно произлегува која е основната 
задача и улога на здравствените работници во едно оп-
штество, поради што Судот оцени дека природата и ка-
рактерот на работата, не допушта здравствените работ-
ници да имаат статус на јавни службеници како што го 
дефинира законот, кои би вршеле работи од јавен инте-
рес, покрај другото, „политички неутрално и непри-
страсно“, како што предвидува членот 2 од Законот за 
јавните службеници, што според мислењето на Судот е 
беспредметно во контекст на давање на здравствена за-
штита. 

Здравствените работници, за вршење на својата деј-
ност, неопходно е да поседуваат лиценца, која може да 
им биде одземена од соодветната комора доколку се 
утврди дека истите ја прекршиле лекарската етика или 
сториле потешка повреда на стандардите и квалитетот 
на здравствените услуги. 

Постапката на одземање на лиценца, како и правото 
на жалба до Министерството за здравство, е регулира-
на во Законот за здравствената заштита, што значи де-
ка оценката за работењето на лекарите е сведена на 
„еснафот“, односно на лицата, односно институциите 
кои се компетентни за оцена на нивното работење. 

Од друга страна, пак, Законот за здравствена заштита, 
меѓу другото, предвидува дека коморите од ставот 1 на 
членот 155 од Законот, утврдуваат кодекс на професионал-
ни етички должности и права, кој ги обврзува лекарите да 
постапуваат и работат во согласност со истиот.  

Оттука, предвидениот Етички кодекс во член 24 
став 3 од Законот за јавни службеници, кој го донесува 
Министерството за информатичко општество, според 
Судот, е аргумент плус дека здравството како дејност, 
а со тоа и здравствените работници не може да биде 
дел од Законот за јавните службеници. Имено,обврска 
е на лекарите да постапуваат и работат во смисла на ве-
ќе утврдениот Кодекс на професионални етички долж-
ности и права, а во спротивно се предвидени определе-
ни санкции во смисла на одземање на лиценца итн. 

Од наведените причини Судот оцени дека членот 3, 
точки 1 и 2 во делот: „здравство“ од Законот, не е во 
согласност со темелната вредност на уставниот поре-
док на Република Македонија - владеењето на правото 
и правната сигурност на граѓаните на Република Маке-
донија како дел од ова начело, односно дел кој е инкор-
пориран во оваа темелна вредност на уставниот поре-
док на Република Македонија. Имено, владеењето на 
правото подразбира доследна примена на законските 
прописи, кои треба да се општи, точно одредени и нед-
восмислено формулирани правила. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исма-
ил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Мар-
кова, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова, Владимир 
Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
      У.бр.77/2011                        Претседател  
21 септември 2011 година       на Уставниот суд на Република  

    Скопје                               Македонија, 
                                                 Бранко Наумоски, с.р. 

__________ 
2916. 

И С П Р А В К А 
Во Одлуката на Уставниот суд на Република Маке-

донија У.бр.94/2010 од 8 јуни 2011 година, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“, број 
86/2011 од 28 јули 2011 година во точката 3 каде е на-
веден подносителот на иницијативата направена е тех-
ничка грешка и наместо правното лице ДПТУ „Прима-
текс“ ДООЕЛ Скопје, застапувано од управителот Бор-
јан Тошевски стои „Стамен Филипов од Скопје“. 

Оттука, точката 3 од наведената Одлука треба да 
гласи:  

„3. Уставниот суд на Република Македонија по 
иницијативата на ДПТУ „Приматекс“ ДООЕЛ од Скоп-
је, застапувано од управителот Борјан Тошевски, со Ре-
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шение  У.бр.94/2010 од 30 март 2011 година, поведе  
постапка за оценување на уставноста на членот од За-
конот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за неговата согласност 
со Уставот“. 

Во останатиот дел Одлуката останува иста. 
 
26 септември 2011 година         Претседател на Уставниот 

    Скопје                     суд на Република Македонија, 
                                     Бранко Наумовски, с.р. 

__________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2917. 
Судскиот совет на Република Македонија по право-

силно спроведената постапка, согласно член 41 став 2 
од Законот за судовите, го објавува следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

Се разрешува од вршење на судиската функција 
Јордан Митриновски, судија на Апелациониот суд 
Скопје, поради нестручно и несовесно вршење на суди-
ската функција од член 75 став 1 алинеја 2 во врска со 
член 74 став 1 алинеја 2 од Законот за судовите. 

 
    Бр. 07-1641/11                                Судски совет 
28 септември 2011 година     на Република Македонија, 
         Скопје        Претседател,  
          Александра Зафироска, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ 
2918. 

Врз основа на член 3 став 2 точка 12 од Законот за 
заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигур-
ност („Службен весник на Република Македонија”, бр. 
48/02, 135/07 и 53/11), директорот на Дирекцијата за 
радијациона сигурност, донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА  

ДОЗВОЛИ И ЛИЦЕНЦИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за висината на трошоците за изда-

вање на дозволи и лиценци („Службен весник на Ре-
публика Македонија”, бр. 112/10) членот 10 се брише. 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 01-588/2     
15 септември 2011 година              Директор,  
          Скопје                                    д-р Нузи Шахин, с.р. 
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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

21. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Ма-

кедонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ЕКОНОМСКА СОРА-
БОТКА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА 

 
Се прогласува Законот за ратификација на Договорот за економска соработка меѓу Владата на Република 

Македонија и Владата на Република Унгарија, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 септември 2011 година. 
  
  Бр. 07- 3943/1                                                   Претседател 

26 септември 2011 година              на Република Македонија,                       
     Скопје                                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА  РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА 

  
Член 1 

Се ратификува Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Унгарија за 
економска соработка, потпишан на 12 мај 2011 година во Скопје. 

 
Член 2 

Договорот во оригинал на македонски, унгарски и англиски јазик гласи: 
 

С О Д Р Ж И Н А
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Член 3 
Министерството за економија се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за 

извршување на овој договор. 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 
__________ 

 
L I G J 

PËR RATIFIKIM TË MARRËVESHJES PËR BASHKEPUNIM EKONOMIK NDËRMJET QEVERISË SË REPUB-
LIKES SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKES SË HUNGARISË 

 
Neni 1 

Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikes së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Hungarise për 
bashkëpunim ekonomik, e nënshkruar në 12 maj 2011 në Shkup. 

 
Neni 2 

Marreveshja në origjinal në gjuhën maqedonase, hungareze dhe angleze është si vijon: 
 

Neni 3 
Ministria e Ekonomisë caktohet si organ kompetent i administrates shtetërore që do të kujdeset për zbatimin e kesaj 

marrëveshje. 
 

Neni 4 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
22. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Ма-
кедонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 65 
ОД КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ 

 
Се прогласува Законот за ратификација на Договорот за примена на членот 65 од Конвенцијата за признава-

ње на европски патенти, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 септември 2011 година. 
  
 Бр. 07- 3944/1                                                 Претседател 

26 септември 2011 година              на Република Македонија,                       
     Скопје                                                  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 65 ОД КОНВЕНЦИЈАТА ЗА 
ПРИЗНАВАЊЕ НА ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ 

 
Член 1 

Се ратификува Договорот за примена на членот 65 од Конвенцијата за признавање на европски патенти, склу-
чен на 17 октомври 2000 година во Лондон. 

 
Член 2 

Договорот во оригинал на германски, англиски и француски јазик, со превод на македонски јазик, гласи: 
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Член 3 
Државниот завод за индустриска сопственост се определува како надлежен орган на државната управа што ќе 

се грижи за извршување на овој закон. 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македони-

ја". 
___________________________ 

 
L I G J 

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES PËR ZBATIMIN E NENIT  65 TË KONVENTËS PËR NJOHJEN E 
PATENTAVE EVROPIANE 

 
Neni 1 

Ratifikohet Marrëveshja për zbatimin e nenit 65 të Konventës për njohjen e patentave evropiane, e lidhur me 17 tetor 
2000 në Londër. 

 
Neni 2 

Marrëveshja në origjinal në gjuhën gjermane, angleze dhe frënge, me përkthim në gjuhën maqedonase, është si vijon: 
 

Neni 3 
Enti Shtetëror për Pronësi Industriale caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore, që do të kujdeset për 

zbatimin e këtij ligji. 
 

Neni 4 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
 

_____________________________ 
23. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Ма-
кедонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА МЕМОРАНДУМОТ ЗА РАЗБИРАЊЕ МЕЃУ 
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА ЗА СОРАБОТКА  

ВО ОБЛАСТА НА ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ 
 

Се прогласува Законот за ратификација на Меморандумот за разбирање меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Република Словенија за соработка во областа на јавните финансии, 

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 септември 2011 година. 
  
 Бр. 07- 3945/1                                                    Претседател 

26 септември 2011 година              на Република Македонија,                       
     Скопје                                                     Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА МЕМОРАНДУМОТ ЗА РАЗБИРАЊЕ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА ЗА СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА ЈАВНИТЕ 

ФИНАНСИИ 
 

Член 1 
Се ратификува Меморандумот за разбирање меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република 

Словенија за соработка во областа на јавните финансии, склучен на 4 април 2003 година во Љубљана. 
 

Член 2 
Меморандумот во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик гласи: 
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Член 3 
Министерството за финансии се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за 

извршување на овој меморандум. 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македони-

ја". 
__________ 

 
L I G J 

PËR RATIFIKIMIN E MEMORANDUMIT PËR MIREKUPTIM NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKES 
SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKES SË SLLOVENISË PËR BASHKËPUNIM NË SFEREN 

E FINANCAVE PUBLIKE 
 

Neni 1 
Ratifikohet Memorandumi për mirëkuptim ndërmjet Qeverise së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republi-

kes së Sllovenisë për bashkëpunim në sferën e financave publike, i lidhur më 04 prill 2003 në Lubjanë. 
 

Neni 2 
Memorandumi në origjinal në gjuhën angleze dhe në perkthim në gjuhën maqedonase, është si vijon: 
 

Neni 3 
Ministria e Financave caktohet si organ kompetent i administrates shtetërore që do të kujdeset për zbatimin e këtij Me-

morandumi. 
 

Neni 4 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" 
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