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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1090. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00, 12/03 и 55/05), а во врска 
со член 13 став 4 од Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за трансформација на претпријатијата 
со општествен капитал (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 31/03), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.09.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛБЕНИОТ БИЛАНС  
НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
 

1. Се утврдува делбениот биланс на Агенцијата на Ре-
публика Македонија  за приватизација. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во  �Службен весник на Република 
Македонија�.  
         Бр. 19-3574/1                   Претседател на Владата 
23 септември 2005година      на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1091. 
Врз основа на член 17 од Законот за jавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003) и член 36, став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 и 
55/2005), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9 септември 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ  

СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Бранка Станојевска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Репуб-
лика Македонија. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија се именува Марија Жакова, 
дипл.инж.архитект. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
         Бр. 33-3419/1                 Заменик на претседателот  
9 септември 2005 година       на Владата на Република                 

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА ПРА-
ВИЛНА УПОТРЕБА, ЧУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ 
НА ОРУЖЈЕТО, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ПРАКТИЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА 
РАКУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ 
ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧКОТО ЗНАЕЊЕ ЗА 
ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ОРУЖЈЕТО И ПОЗ-                                          НАВАЊЕТО НА ПРОПИСИТЕ ЗА ОРУЖЈЕ              Скопје                                   Македонија, 

                                               Радмила Шекеринска, с.р. 
__________ 

1092. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
23.09.2005 година, издаде  

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на 

среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за коцкање, 
обложување и игри на среќа �ГОЛД КЛУБ� с. Добри Дол, 
Неготино Полошко, за време од 6 (шест) години. 

2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа во 
ТЦ �Мерџан� � Тетово, локал �Запад�. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 
автомати за игри на среќа. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот 26.000 евра во денарска противвред-
ност по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и  

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народната банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 
Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка 

се вршат во Буџетот на Република Македонија на Тре-
зорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 
840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка 
на примачот: Народна банка на Република Македонија. 
Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 

точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 
Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-

стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не 

биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точ-
ка 4, алинеја 1 и 2  на оваа точка, Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.  

   Бр. 19-3003/1                Претседател на Владата      
23 септември 2005 година     на Република Македонија, 
             Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1093. 
Врз основа на член 14 став 11 од Законот за оружје-

то (�Службен весник на РМ� бр. 7/2005), министерот за 
внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

 
I. ОПШТА ОДРЕДБА  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува Програмата за ос-

пособување за правилна употреба, чување и одржува-
ње на оружјето, начинот на спроведување на практич-
ното оспособување за ракување со оружје, како и начи-
нот на спроведувањето на стручниот испит за проверка 
на техничкото знаење за правилна употреба на оружје-
то и познавањето на прописите за оружје.   

II. ПРОГРАМА ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА ПРАВИЛ-
НА УПОТРЕБА, ЧУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА 

ОРУЖЈЕТО  
Член 2 

Оспособувањето за правилна употреба, чување и одр-
жување на оружјето се спроведува согласно Програмата 
за оспособување за правилна употреба, чување и одржу-
вање на оружјето (во натамошниот текст: Програмата) 
(Прилог број 1).   

Член 3 
Програмата се состои од теоретски и практичен 

дел, што опфаќаат: 
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А. Теоретски дел 
I. Закон за оружјето (�Службен весник на РМ�, бр. 

7/2005) и подзаконски акти што произлегуваат од Зако-
нот за оружјето;  

II. Кривичен законик (�Службен весник на РМ� бр. 
37/96, 80/99, 4/02, 43/03 и 19/04);  

III. Прва помош и 
IV. Теоретското познавање на безбедно ракување 

со оружје и муниција (расклопување, склопување, чи-
стење и одржување на оружјето и муницијата).   
Б. Практичен дел  
I. Практичното познавање на безбедно ракување со 

оружје и муниција (расклопување, склопување, чисте-
ње и одржување на оружјето и муницијата) и 

I I. Изведување на гаѓање со оружје. 
III. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНО-
ТО ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА РАКУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕ  

Член 4 
Практичното оспособување за ракување со оружје се вр-

ши во овластеното правно лице, ловечко, односно стрелачко 
друштво (во натамошниот текст: овластено правно лице). 
Практичното оспособување од ставот 1 на овој член, се 

врши со изведување на теоретска и практична настава. 
Теоретската и практичната настава од ставот 2 на 

овој член, се изведува со одржување на по пет настав-
ни часови, од секој дел од Програмата. 
Наставниот час од ставот 3 на овој член, е во трае-

ње од 45 минути. 
Член 5 

Теоретската настава ја изведуваат физички лица (во на-
тамошниот текст: предавачи) кои имаат засновано работен 
однос на неопределено време во овластеното лице во кое се 
врши практичното оспособување за ракување со оружје. 
Оспособувањето за теоретското познавање на безбед-

но ракување со оружје и муниција (расклопување, скло-
пување, чистење и одржување на оружјето и муницијата) 
и практичната настава ја изведуваат физички лица (во на-
тамошниот текст: инструктори), како и физички лица (во 
натамошниот текст: помошници инструктори) кои имаат 
засновано работен однос на неопределено време во овла-
стеното правно лице во кое се врши практичното оспосо-
бување за ракување со оружје.  
Доколку овластеното правно лице во кое се врши пра-

ктичното оспособување за ракување со оружје нема врабо-
тени лица кои ги исполнуваат критериумите од ставовите 1 
и 2 на овој член, теоретската и практичната настава ја вр-
шат физички лица кои имаат склучено соодветен договор 
за извршување на наставата со овластеното лице.   

Член 6 
Предавач од членот 5 став 1 на овој правилник, сог-

ласно закон треба да биде лице кое има завршено пра-
вен факултет (за изведување на настава од Законот за 
оружјето и Кривичниот законик) или медицински фа-
кул ет (за изведување на настава од Прва помош). т 

Член 7 
Инструктор од членот 5 став 2 на овој правилник, 

согласно закон треба да биде лице кое има завршено 
Факултет за физичка култура, отсек спортски тренер 
по стрелаштво. 
Помошник инструктор од членот 5 став 2 на овој 

правилник, согласно закон треба да биде лице кое има 
завршено најмалку средно образование.   

Член 8 
При оспособувањето за теоретско познавање на безбед-

но ракување со оружје и муниција (расклопување, склопу-
вање, чистење и одржување на оружјето и муницијата) и 
спроведувањето на практичната настава, покрај инструкто-
рите и помошниците инструктори, присуствува и предава-
чот кој ја изведува наставата од предметот Прва помош.       

Член 9 
По спроведување на практичното оспособување за ра-

кување со оружје, овластеното правно лице на барателот 
на одобрението за набавување на оружје (во натамошниот 
текст: кандидатот) му издава потврда (Прилог број 2).   

IV. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРУЧНИ-
ОТ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧКОТО  ЗНА-
ЕЊЕ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ОРУЖЈЕТО И 

ОЗНАВАЊЕТО НА ПРОПИСИТЕ ЗА ОРУЖЈЕ П 
Член 10 

По спроведување на практичното оспособување за 
ракување со оружје, кандидатот поднесува пријава за 
полагање на стручен испит за проверка на техничкото 
знаење за правилна употреба на оружјето и познавање-
то на прописите за оружје (Прилог број 3).   
Пријавата од ставот 1 на овој член, се поднесува до 

организациониот облик на Министерството за вна-
трешни работи, според живеалиштето или престојува-
лиштето на кандидатот во Република Македонија.  

Член 11 
Стручниот испит за проверка на техничкото знаење 

за правилна употреба на оружјето и познавањето на 
прописите за оружје (во натамошниот текст: стручниот 
испит) се полага пред комисија составена од претседа-
тел, тројца членови, секретар и нивни заменици.  
Претседателот, еден од членовите на комисијата и се-

кретарот се претставници од Министерството за внатреш-
ни работи, вториот член на комисијата е претставник од 
Македонска спортска стрелачка федерација и третиот 
член е претставник од овластеното правно лице кое го вр-
ши практичното оспособување за ракување со оружје.   

Член 12 
По приемот на пријавата, претседателот на комисијата 

го определува денот и часот на полагање на стручниот ис-
пит, по што ги известува членовите на комисијата и при-
јавените кандидати, најрано два месеца пред денот опре-
делен за полагањето на стручниот испит, а најдоцна осум 
дена пред полагањето на стру  испит. чниот 

Член 13 
Стручниот испит се состои од полагање на испити 

од теоретски и практичен дел на Програмата кои се 
спроведуваат во траење од најмалку два дена. 
Првиот ден се полага теоретскиот дел на стручниот 

испит. 
Кандидатите кои го положиле теоретскиот дел на 

стручниот испит, го полагаат практичниот дел на 
стручниот испит, наредниот работен ден од денот на 
полагање на теоретскиот дел на стручниот испит.  

Член 14 
Стручниот испит се спроведува во просториите на 

овластеното правно лице кое го врши практичното ос-
пособување за ракување со оружје најмалку два пати 
во текот на секој месец во годината.          

Член 15 
Теоретскиот дел на стручниот испит се полага со зао-

кружување на точниот одговор од вкупно три понудени од-
говори на 20-те прашања содржани во писмениот тест.   
Точниот одговор на поставените прашања е вредну-

ван со бодови. 
Прашањата од ставот 1 на овој член, ги подготвува ко-

мисијата непосредно пред спроведувањето на теоретскиот 
дел од стручниот испит и истите се идентични за сите 
кандидати кои истовремено го полагаат овој дел на струч-
ниот испит. 

Член 16 
Теоретскиот дел на стручниот испит е во траење од 

45 минути и го полагаат сите пријавени кандидати 
истовремено.    

Член 17 
Со спроведување на практичниот дел на стручниот 

испит се утврдува познавањето на кандидатот за:  
- држење на оружјето на безбеден начин и во прави-

лен правец;  
- контрола на наполнетоста на оружјето со муниција; 
- функционирањето на сите надворешни делови на 

оружјето; 
- полнење на оружјето со муниција и негово празне-

ње од муницијата; 
- расклопување и склопување на оружјето; 
- чистење и одржување на оружјето и муницијата;    
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- избор на соодветната муниција за оружјето; 
- подготвување на оружјето и правилно држење на 

оружјето; 
- практичен приказ на отстранување на пречки при 

употребата на оружјето; 
- користење на заштитни средства и 
-  изведување на гаѓање. 

Член 18 
Изведување на гаѓање со кусо огнено оружје се вр-

ши во кружна мета, со големина 50 см х 50 см, на дале-
чина од 10 метри од местото на гаѓањето. 
Гаѓањето со пневматско оружје се врши во кружна 

мета, со големина 15,5 см х 15,5 см, на далечина од 10 
метри од местото на гаѓањето. 
Гаѓањето со долго огнено оружје со олучена цевка, 

се врши во кружна мета, со големина 100 см х 100 см, 
на далечина од 100 метри од местото на гаѓањето, а га-
ѓање со долго огнено оружје со неолучна цевка се вр-
ши во кружна мета со големина 100 см х 100 см, на да-
лечина од 35 метри од местото на гаѓањето.    
За изведување на пробното гаѓање со оружје од ста-

вовите 1, 2 и 3 на овој член се пука три пати во времен-
ски период до три минути, а при спроведувањето на 
оценување на практичниот дел на стручниот испит се 
пука десет пати во временски период до десет минути. 
Кандидатот се оспособува за гаѓање само за видот на 

оружјето за кое поднел барање за издавање на одобрение за 
набавување на оружје.  

Член 19 
При спроведување на гаѓањето, покрај кандидатот 

и членовите на комисијата, присуствуваат инструкто-
рите, помошниците на инструкторите и предавачот кој 
ја и  наставата од предметот Прва помош.  зведува  

Член 20 
Успехот на кандидатот на стручниот испит се оце-

нува со �го положи стручниот испит� или �не го поло-
жи стручниот испит.� 
Кандидатот го положил теоретскиот дел на струч-

ниот испит, ако на писмениот тест освоил најмалку 75 
% од вкупно можните бодови. 
Кандидатот го положил практичниот дел на струч-

ниот испит, ако безбедно ракувал со оружјето и при из-
ведување на гаѓањето освоил повеќе од 30 % од вкупно 
можните бодови. 

Член 21 
Кандидатот кој не го положил теоретскиот дел на 

стручниот испит, може да поднесе повторно пријава за 
полагање на теоретскиот дел на испитот, во рок што не е 
пократок од седум дена, ниту подолг од 14 дена сметано 
од денот на претходно спроведениот стручен испит. 
Кандидатот кој не го положил практичниот дел на 

стручниот испит, може да поднесе повторно пријава за 
полагање на практичниот дел на испитот, во рок што 
не е пократок од три дена сметано од денот кога не е 
положен практичниот дел.     
Кандидатот кој во роковите определени во ставови-

те 1 и 2 на овој член, не се пријави за поправен испит 
или на поправниот испит не покаже задоволителни ре-
зултати, се смета дека не го положил стручниот испит. 
Поправниот испит од теоретскиот и практичниот дел на 

стручниот испит се полага пред комисијата од членот 11 на 
овој правилник.   

Член 22 
На кандидатот кој го положил стручниот испит, ко-

мисијата му издава уверение (Прилог  број 4).    
Член 23 

Прилозите од број 1 до број 4 се составен дел на овој 
правилник. 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА  
Член 24 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
        Бр. 17.1-53577/1                        Министер  
13 септември 2005 година      за внатрешни работи, 
             Скопје               Љубомир Михајловски, с.р. 

Прилог број 1 
П Р О Г Р А М А 

за оспособување за правилна употреба, чување  
и одржување на оружјето  

А. ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ  
I. Закон за оружјето (�Службен весник на РМ� бр. 

7/2005) и подзаконски акти што произлегуваат од Зако-
нот за оружјето 

I/1  Општи одредби; 
I/2  Набавување и поседување на оружје и муниција; 
I/3  Начин и постапување со оружјето и муницијата; 
I/4  Производство и поправање на оружје и муниција;  
I/5  Промет со оружје, муниција и делови за оружје; 
I/6  Превоз на оружје и муниција; 
I/7  Цивилни стрелишта; 
I/8  Пренесување на оружје и муниција преку државна-

та граница;  
I/9  Државјани на земјите членки на европската унија; 
I/10 Евиденции; 
I/11 Надзор и 
I/12 Подзаконски акти што произлегуваат од Закон за 

оружјето. 
II. Кривичниот законик (�Службен весник на РМ� 

бр. 37/96, 80/99, 4/02, 43/03 и 19/04) 
II/1. Кривично дело и кривична одговорност и 
II/2. Недозволено изработување, држење и тргување со 

оружје и распрскувачки материи.       
III. Прва помош 
III /1 Што е прва помош; 
III /2  Средства за укажување на прва помош; 
III /3 Должност за укажување на прва помош; 
III /4 Укажување на прва помош на повреден на место-

то на незгодата; 
III /5 Проверки на знаци на живот; 
III /6 Крварење; 
III /7 Видови на повреди и 
III /8 Нега и транспорт на повредениот. 
IV. Теоретското познавање на безбедно ракување со 

оружје и муниција (расклопување, склопување, чисте-
ње и одржување на оружјето и муницијата)  

IV/1. Расклопување, склопување, чистење и одржува-
ње на оружјето и муницијата; 

IV/2. Технички карактеристики на одредени видови на 
оружје; 

IV/3. Безбедно ракување со оружје и 
IV/4. Користење на заштитни средства при изведување 

на гаѓање.  
Б. ПРАКТИЧЕН ДЕЛ  
I. Практичното познавање на безбедно ракување со 

оружје и муниција (расклопување, склопување, чисте-
ње и одржување на оружјето и муницијата)  

I/1. Држење на оружјето на безбеден начин и во прави-
лен правец;  

I/2. Контрола на наполнетоста на оружјето со муниција; 
I/3. Функционирањето на сите надворешни делови на 

оружјето; 
I/4. Полнење на оружјето со муниција и негово празне-

ње од муницијата; 
I/5. Расклопување и склопување на оружјето; 
I/6. Чистење и одржување на оружјето;    
I/7. Избор на соодветната муниција за оружјето; 
I/8. Подготвување на оружјето и правилно држење на 

оружјето; 
I/9. Практичен приказ на отстранување на пречки при 

употребата на оружјето и 
I/10. Користење на заштитни средства.  
II. Изведување на гаѓање со оружје 
II /1 Изведување на пробно гаѓање со кусо и долго огнено 

оружје, како и пневматско оружје, со три куршуми, во времен-
ски период до три минути, во кружна мета, на далечина од 10 
метри, 35 метри и 100 метри во зависност од типот на оружјето;     

II/ 2 Изведување на гаѓање со кусо огнено оружје во 
кружна мета, со големина 50 см х 50 см, на далечина од 10 
метри од местото на гаѓањето; 

II/3 Гаѓање со пневматско оружје во кружна мета, со 
големина 15,5 см х 15,5 см, на далечина од 10 метри од 
местото на гаѓањето;  

II/ 4 Гаѓањето со долго огнено оружје со олучена цевка во 
кружна мета, со големина 100 см х 100 см, на далечина од 100 
метри од местото на гаѓањето, а гаѓање со долго огнено оружје 
со неолучна цевка во кружна мета со големина 100 см х 100 см, 
на далечина од 35 метри од местото на гаѓањето. 
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1094. 
Врз основа на член 14 став 8 од Законот за оружјето 

(�Службен весник на РМ� бр.7/2005), министерот за 
внатрешни работи донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ И БЕЗБЕД-
НОСНИ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛ-
НУВААТ ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРАКТИЧНОТО ОС-
ПОСОБУВАЊЕ ЗА РАКУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕ  

НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минималните 

технички и безбедносни услови што треба да ги испол-
нуваат објектите за практичното оспособување за раку-
вање со оружје на правните лица (во натамошниот 
текст: објекти).    

Член 2 
Во овластеното правно лице, ловечко, односно 

стрелачко друштво (во натамошниот текст: овластено 
правно лице) објектите треба да бидат изградени, уре-
дени, опремени и приклучени на објекти и уреди на ко-
муналната инфраструктура и тоа: водоводна мрежа, од-
вод на отпадни води и електрична мрежа. 
По исклучок од ставот 1 на овој член, доколку обје-

ктите се наоѓаат во неурбанизирано подрачје на кое не 
се изградени објекти и уреди на комуналната инфра-
структура, објектите треба да бидат изградени, уредени 
и опремени во согласност со соодветни технички нор-
ми и прописи.   

Член 3 
На влезот на деловната просторија од објектите на ов-

ластеното правно лице треба на воочлив начин да биде 
истакнато називот на фирмата, седиштето, телефонскиот 
број и други посебни ознаки на овластеното лице. 
Називот на фирмата од ставот 1 на овој член, во 

ноќните часови треба да биде осветлен. 
 

Член 4 
Пристапната површина пред објектите на овластеното 

правно лице треба да биде уредена и опремена на начин 
што овозможува лесно чистење и одржување на таа повр-
шина, како и непречен влез и излез од објектот. 
Ако пред објектите не постои уреден тротоар, при-

стапната површина пред објектите треба да биде 
асфалтирана, бетонирана или поплочена со камен, од-
носно изведена на друг начин што овозможува непре-
чено движење и одржување на чистотата. 

      
Член 5 

Подот во објектите на овластеното правно лице тре-
ба да биде изведен од материјал што може лесно да се 
чисти и истиот не треба да биде лизгав. 

 
Член 6 

Објектите треба да имаат санитарен јазол и вода за 
сопствени потреби. 

Член 7 
Во овластеното правно лице, објектите покрај усло-

вите од членoвите од 2 до 6 на овој правилник, треба да 
ги исполнуваат и следните услови:    

- да имаат деловнa просторија, за вршење на работи 
поврзани со администрација и прием на кандидати за 
практично оспособување за ракување со оружје; 

- да имаат училница со површина од најмалку 30 
м2, опремена со училишна табла, графоскоп или друго 
помагало за проектирање, маса за предавачот, односно 
спортскиот тренер по стрелаштво и со најмалку десет 
седишта со простор за пишување, како и друг соодве-
тен мебел за спроведување на настава на кандидати за 
практично оспособување за ракување со оружје; 

- да имаат сопствено отворено или затворено стрели-
ште или заверен договор за закуп на такво стрелиште, за 
кое е издадено од надлежeн орган одобрение за употреба; 

- да имаат најмалку по пет парчиња различни типо-
ви на кусо и долго оружје и соодветна муниција за 
истото и    

- да имаат технички обезбедена просторија намене-
та за чување на оружје (магацин) или железен ормар 
или сеф. 

Член 8 
Оружјето се чува одвоено од муницијата во обје-

ктите, по правило, во технички обезбедена просторија 
наменета за чување на оружје или во исто таква про-
сторија во која е сместенo седиштето на овластеното 
правно лице. 
Ако овластеното правно лице нема просторија од 

ставот 1 од овој член, оружјето и муницијата се чуваат 
во железен ормар или сеф. 
Просториите од ставот 1 на овој член треба да се 

технички обезбедени и опремени со технички средства 
и уреди по пропишани стандарди, согласно прописите 
за обезбедување на лица и имот.       

 
Член 9 

Во текот на редовната работа на овластеното прав-
но лице, просторијата од членот 8 на овој правилник, 
треба да биде заклучена и за клучот да биде задолжено 
лицето одговорно за оружјето и муницијата.     

 
Член 10 

Ако просторијата од членот 8 на овој правилник се на-
оѓа на приземје во објектите на овластеното правно лице, 
сите прозорци треба да бидат заштитени со метални ре-
шетки или со метални ролетни што се заклучуваат. 
Вратите во просторијата од ставот 1 на овој член 

треба да бидат масивни, без стаклени отвори, со меха-
низам за повеќекратно затварање или брава отпорна на 
кршење. 

Член 11 
Овластеното правно лице треба физичкото обезбе-

дувањето на објектите да го врши согласно прописите 
за обезбедување на лица и имот.  

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавување во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
        Бр. 17.1-53579/1                      Министер  
13 септември 2005 година       за внатрешни работи, 
              Скопје               Љубомир Михајловски, с.р. 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

 
1095. 
Врз основа на член 54 став 5 од Законот за простор-

но и урбанистичко планирање (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 51/05), министерот за транс-
порт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ  
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на обра-

зецот на решението за локациски услови (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 60/05), член 3 се 
менува и гласи: 

�Образецот на решението за локациски услови за 
градби од значење за Републиката е даден во прилог 1, 
а образецот на решението за локациски услови за град-
би од локално значење е даден во прилог 2, кои се со-
ставен дел на овој правилник�. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на негово-
то објавување во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
    Бр. 02-11886                                  Министер  

16 септември 2005 година             за транспорт и врски, 
       Скопје                                 Џемали Мехази, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
1096. 
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот 

и постапката при распределба на стоките во рамките на 
царинските квоти ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Ми-
нистерството за економија објавува  

 
Л И С Т А 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ   НА   ЛИСТАТА НА  СТОКИ 
НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕД-
НИЦАТА НА СРБИЈА И ЦРНА ГОРА КОИ СЕ НА 
КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ    ПРИ УВО-
ЗОТ ВО РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА ЗА  ВТОРОТО 

ПОЛУГОДИЕ  ОД  2005  ГОДИНА 
 
Во Листата на стоки на царински квоти по потекло 

од Заедницата на Србија и Црна Гора кои се на кванти-
тативно ограничување при увозот во Република Маке-
донија за второто полугодие од 2005 година ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.51/2005) во при-
лог 4 кон анекс 1 се брише редот  

 
1001 10 00 90 
1001 90 99 00 

Тврда пченица: Друга 
Друг пир, обична пчени-
ца и наполица: Друго:  

0 25.000.000 кг. 

 
   Бр. 10-6860/1                  Министер за економија, 

28 септември 2005 година      м-р Фатмир Бесими, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1097. 
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот 

и постапката при распределба на стоките во рамките на 
царинските квоти ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Ми-
нистерството за економија објавува  

 
Л И С Т А 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ   НА   ЛИСТАТА НА  СТОКИ  
НА  ЦАРИНСКИ  КВОТИ  ПО  ПОТЕКЛО  ОД РО-
МАНИЈА КОИ  СЕ НА КВАНТИТАТИВНО ОГРА-
НИЧУВАЊЕ ПРИ  УВОЗОТ  ВО  РЕПУБЛИКА  МАКЕ-
ДОНИЈА  ЗА  ВТОРО  ПОЛУГОДИЕ  ОД  2005  ГОДИНА 

 
Во Листата на стоки на царински квоти по потекло од 

Романија кои се на квантитативно ограничување при уво-
зот во Република Македонија за второ полугодие од 2005 
година ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.51/2005), во Протокол 2  се брише редот  

 
1001 90 99  Пченица и наполица: 

Друго 
0 3.000.000   кг. 0% 

 
   Бр. 10-6860/2                  Министер за економија, 

28 септември 2005 година      м-р Фатмир Бесими, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1098. 
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот 

и постапката при распределба на стоките во рамките на 
царинските квоти ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Ми-
нистерството за економија објавува  

 
Л И С Т А 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ   НА   ЛИСТАТА НА  ЦАРИН-
СКИ  КВОТИ НА  СТОКИ  ПО  ПОТЕКЛО  ОД  
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА КОИ  СЕ УВЕЗУВААТ  
ВО   РЕПУБЛИКА   МАКЕДОНИЈА  ЗА  ВТОРО  

ПОЛУГОДИЕ  ОД  2005  ГОДИНА 
 
Во Листата на царински квоти на стоки по потекло 

од  Република Хрватска кои се увезуваат во Република 

Македонија за второ полугодие од 2005 година ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.51/2005), во 
Прилогот 1 (а)  се брише редот  

 
1001  Пченица и наполица: 0 10.000.000 кг. 50 

 
Бр. 10-6860/3                  Министер за економија, 

28 септември 2005 година      м-р Фатмир Бесими, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1099. 
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот 

и постапката при распределба на стоките во рамките на 
царинските квоти ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Ми-
нистерството за економија објавува  

 
Л И С Т А 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ   НА   ЛИСТАТА НА  ТАРИФ-
НИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ 
ШТО  ПОТЕКНУВААТ ОД РЕПУБЛИКА МОЛДОВА  
ЗА  ВТОРОТО  ПОЛУГОДИЕ  ОД  2005  ГОДИНА 

 
Во Листата на стоки на тарифни концесии за земјодел-

ски производи што потекнуваат од Република Молдова  
за второто полугодие од 2005 година ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.51/2005)  се брише редот  

 
 1001   Пченица и наполица:  0 500.000  кг. 

 
   Бр. 10-6860/4                  Министер за економија, 

28 септември 2005 година      м-р Фатмир Бесими, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1100. 
Врз основа на член 4, став 2 од Одлуката за начинот 

и постапката при распределбата на стоките во рамките 
на царинските квоти ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), 
Министерството за економија објавува 

 
Л И С Т А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ЛИСТАТА НА СТОКИ 
ЗА КОИ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЦАРИНСКИ КВОТИ 
КОИ СЕ РАСПРЕДЕЛУВААТ ПО ПАТ НА  

АУКЦИЈА ЗА 2005 ГОДИНА 
 
Во Листата на стоки за кои се определени царински 

квоти кои се распределуваат по пат на аукција за 2005 
година ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 90/2004 и 16/2005), во табелата Царински квоти по 
Договорот за Слободна трговија со Република Хрват-
ска се додава редот: 
 1001 Пченица и наполица 10.000.000 кг. 

 
Во табелата Царински квоти по Договор за слобод-

на трговија со Заедница на држави Србија и Црна Гора 
се додава редот:   
1001 10 00 90 
1001 90 99 00 

Тврда пченица: Друга 
Друг пир, обична 
пченица и наполица: 
Друго 

50.000.000  кг. 

 
По табелата Царински квоти по Договорот за сло-

бодна трговија со Заедницата на државите Србија и 
Црна Гора се додаваат две нови табели кои гласат: 
Царински квоти по Договорот за Слободна трговија 

со Република Романија  
Тарифна 
ознака 

Наименување 
на стоката 

Квота 
за период 

01.10-31.12.2004 г. 
Единица 
мерка 

  1001 Пченица и 
наполица 

3.000.000 кг. 
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Царински квоти по Договорот за Слободна трговија  
со Република Молдова 

 

Тарифна 
ознака 

Наименување на 
стоката 

Квота 
за период 

01.10-31.12.2004 г. 
Единица 
мерка 

1001 Пченица и 
наполица 500.000 кг. 

 
   Бр. 10-6860/5                  Министер за економија, 

28 септември 2005 година      м-р Фатмир Бесими, с.р. 
       Скопје 

 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
1101. 
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 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува  Одлуката за донесување на Детален ур-

банистички план за Урбан блок 9-Урбан модул 1-Струга 
бр. 07-154/17, донесена од Советот на општина Струга на 
9 февруари 2005 година. 

2. Се става надвор од сила Решението за запирање 
од извршување на поединечните акти и дејствија доне-
сени, односно преземени врз основа на одлуката озна-
чена во точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

4. Уставниот суд на Република Македонија, со Реше-
ние У. бр. 66/2005 и У. бр. 81/2005 од 15 јуни 2005 годи-
на по иницијатива на Дилавер Латифовски од с. Лабуни-
шта, Таир Јонузи и Сали Умери од с. Радолишта-Струга  
поведе постапка за оценување на уставноста и 
законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето за 
нејзината согласност со Уставот  и Законот за заштита 
на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро. 

5. Судот на седницата утврди дека во член 1 од ос-
порената одлука е предвидено дека со оваа одлука се 
донесува измена и дополна на Деталниот урбанистички 
план за Урбан блок 9-Урбан модул 1-Струга. 
Во членот 2 од Одлуката е предвидено дека Детал-

ниот  урбанистички план содржи: графички дел, тек-
стуален дел, стручна ревизија, одговор на стручна ре-
визија и извештај од стручната ревизија. Извештајот од 
стручната ревизија е составен дел на Одлуката. 
Во член 4 е предвидено дека Планот ќе го спрове-

дува Министерството за транспорт и врски-Подрачна 
единица - Струга врз основа на согласноста на Пред-
лог-планот бр. 13.997 од 4 февруари 2005 година изда-
дена од Министерството за транспорт и врски-Скопје. 
Во членот 5 е определено дека Деталниот  урбани-

стички план се заверува со печат и потпис од градона-
чалникот на општина Струга со назначување на број и 
дата на седницата на кој е донесен. 
Во членот 6 од Одлуката е определено дека таа вле-

гува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
�Службен гласник на општина Струга�. 

6. Судот понатаму од доставената документација 
утврди дека измените на Планот се извршени по доне-
сување односно преземање на дејствија од страна на 
органите надлежни за водење на постапката за донесу-
вање на урбанистички планови и тоа: 

- Програма за изработка, измена и дополнување на 
урбанистички планови и урбанистичка документација 
за 2004 година, донесена од Советот на општина Стру-
га на 19 март 2004 година на предлог на Главниот ар-
хитект на градот. 

- Извештај за извршена стручна ревизија на Детал-
ниот  урбанистички план за дел од Урбан блок 9-Урбан 
модул 1. 

- Одговор на ревизијата на Деталниот  урбанистич-
ки план-дел од Урбан блок 9-Урбан модул 1 од Струга 
од јули 2004 година од Институтот за урбанизам, соо-
браќај и екологија �ИН-ПУМА�- Скопје. 

- Записник од стручната консултација за измена на 
Деталниот  урбанистички план Урбан блок 9-Урбан 
модул 1-Струга бр. 23-1593/1 од 13 октомври 2004 го-
дина. 

- Заклучок за утврдување на текстот на нацрт за до-
несување на измена и дополнување на Деталниот  ур-
банистички план бр. 23-1545/1 од 7 октомври 2004 го-
дина од главниот архитект на град Струга. 

- Одлука за организирање на јавна анкета  по На-
црт-планот бр. 08-1547/1 од 7 октомври 2004 година 
донесен од градоначалникот на општина Струга. 

- Соопштение за спроведување на јавна анкета за 
утврдување на нацрт-измена бр. 23-1548/1 донесено од 
Главниот архитект на 7 октомври 2004 година, кое би-
ло доставено до ДИ-ЏЕЈ Радио Струга  и било емиту-
вано од 2 јули до 17 јули 2004 година. 

- Стручно мислење по нацрт-планот бр. 23-1546/1 
донесено од Главниот архитект на град Струга на 7 
окромври 2004 година. 

- Стручно мислење од Министерството за транс-
порт и врски бр. 13-10873 од 7 септември 2004 година. 

- Записник од стручната консултација за измена на 
Деталниот  урбанистички план Урбан блок 9-Урбан 
модул 1 Струга бр. 23-1593/1 од 13 октомври 2004 го-
дина. 

- Извештај од спроведената јавна анкета со осврт за 
стручната консултација по нацрт Деталниот  урбани-
стички план и Извештај од Комисијата за разгледување 
на забелешките од анкетните листови за Деталниот  ур-
банистички план бр. 23-11/1 од 10 јануари 2005 година. 

- Барање согласност на Советот на општина Струга 
од Министерството за транспорт и врски бр. 23-83/1 од 
24 јануари 2005 година. 

- Извештај за постапување по забелешките од јавна-
та анкета и Стручната расправа бр. 23-11/2 од 25 јануа-
ри 2005 година. 

- Графички приказ на Нацрт-планот - копие. 
- графички приказ на предлог-планот-копие. 
- Одлука за донесување на Деталниот  урбанистич-

ки план за Урбан блок 9-Урбан модул 1 Струга, доне-
сена од Советот на општина Струга, на 9 февруари 
2005 година. 
Воедно, Судот утврди дека Советот на општина 

Струга во постапката која претходела на донесување 
на оспорената одлука не побарал претходно мислење 
од надлежниот орган за заштита на природните ретко-
сти. 

7. Според член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот на 
Република Македонија една од темелните вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија е и уреду-
вањето и хуманизација на просторот и заштитата и 
унапредувањето на животната средина и на природата. 
Од анализата на наведената одредба произлегува 

дека основна задача на државата е воспоставување 
рамнотежа меѓу човекот и природата, меѓу економска-
та и еколошката сфера. 
Оттука, економијата и индустријата можат да се 

развијат неконтролирано без да се води сметка за пос-
ледиците што од тоа произлегуваат за животната сре-
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дина и природата. Имено, според мислењето на Судот, 
станува збор за темелна вредност која има универзален 
карактер и како таква треба да биде заштитена и да се 
негува во средината во која живееме. Заштитата на 
природата всушност е во интерес на заштитата на жи-
вотната средина и бара почитување на законските про-
писи. 
При оценување на законитоста на оспорената одлу-

ка беа земени предвид одредбите од Законот за про-
сторно и урбанистичко планирање (�Службен весник 
на РМ� бр. 4/1996, 28/1997, 18/1999, 53/2001 и 45/2002), 
кој бил во примена во време на донесување на 
оспорената одлука, како и одредбите од Законот за за-
штита на Охридското, Преспанското и Дојранското 
Езеро (�Службен весник на СРМ� бр. 45/1977, 8/1980, 
51/1988, 10/1990 и�Службен весник на РМ� бр. 62/1993). 
Според членот 2 од Законот за просторното и урба-

нистичко планирање, просторното и урбанистичко пла-
нирање е континуиран процес што се обезбедува со 
изработување, донесување и спроведување на простор-
ните и урбанистичките планови кои меѓусебно се усог-
ласуваат. Според членот 3 од Законот, изработувањето 
и донесувањето на просторните и урбанистичките пла-
нови се работи од јавен интерес. Постапката за донесу-
вање на плановите, вклучително и на урбанистичките 
планови е уредено со самиот закон. 
Според член 7 од Законот во зависност од просто-

рот кој е предмет на планирање се донесува, покрај 
другите и детален урбанистички план. 
Според член 17 став 7 и член 18 од Законот, градо-

началникот на општината по утврдување на нацрт-пла-
нот од општинската администрација донесува одлука 
за организирање на јавна анкета по нацрт детален урба-
нистички план,  а јавната  анкета се спроведува со из-
лагање на планот на јавно место најмалку 10 дена во 
кој рок заинтересираните граѓани и правни лица од 
конкретното подрачје опфатено со планот доставуваат 
писмени забелешки на анкетни листови до организато-
рот на анкетата. 
За времето и местото каде ќе биде изложен планот 

задолжително се објавува соопштение во јавните гла-
сила, а извештајот со образложение за неприфатените 
забелешки го изработува општината. 
Членот 19 став 1 и став 2 од Законот предвидува де-

ка пред организирањето на стручната расправа и јавна-
та анкета се врши стручна ревизија, која што ја врши 
стручно научна институција или комисија што ја опре-
делува, односно формира министерот надлежен за ра-
ботите на уредување на просторот. 
Според член 22 став 6 од Законот, општината го 

донесува Деталниот урбанистички план по издавање 
согласност на предлог планот од страна на мини-
стерството надлежно за работите на уредување на 
просторот. 
Имајќи ја предвид изнесената фактичка и правна 

состојба како и приложената документација во постап-
ката, Судот утврди дека оспорената одлука е донесена 
согласно Законот за просторното и урбанистичкото 
планирање. 
Меѓутоа, имајќи ја предвид одредбата од член 8 

став 1 алинеја 10 од Уставот, од која произлегува дека 
при уредување и хуманизација на просторот се бара 
почитување на законските прописи кои се однесуваат и 
на заштита и унапредување на животната средина и на 
природата, Судот оцени дека во постапката за донесу-
вање на урбанистички планови, општините Охрид, 
Струга, Ресен и Дојран треба да ги почитуваат и одред-
бите од Законот за заштита на Охридското, Преспан-
ското и Дојранското Езеро со кои  овие езера, како до-
бра од општ интерес се споменици на природата и се 
под посебна заштита. 

Согласно член 1 од Законот за заштита на Охрид-
ското, Преспанското и Дојранското Езеро, нивните во-
ди, крајбрежија, извори и водотоци, поради карактери-
стичките одлики и природна убавина, геолошки, гео-
морфолошки, хидролошки, хидробиолошки, лимноло-
шки и други научни вредности, културно, естетско, 
образовно-воспитно, здравствено, рекреативно, тури-
стичко и друго стопанско значење се прогласени за 
споменици на природата од особено значење за оп-
штествената заедница и се ставени под посебна зашти-
та. 
За заштитата на езерата како добра од општ интерес 

кои се користат за задоволување на општи и поединеч-
ни потреби, Законот предвидел низа превентивни и 
други мерки за заштита. Меѓу другите, во членот 7 став 
1 алинеја 5 од Законот, се предвидува дека заради за-
штита на езерата се забранува внесување во езерата не-
пречистени отпадни води од населените места и инду-
стриски објекти. 
Во членот 9 став 1 од Законот се предвидува дека 

градежни, хидромелиоративни, хортикултурни или 
други работи на крајбрежијата на езерата можат да се 
изведуваат само под услови и на начин утврдени со 
просторните планови на регионите, просторните пла-
нови на општините: Охрид, Струга, Ресен и Дојран, 
урбанистичките планови на населените места и урба-
нистичките планови на подрачјата со специјална 
намена, како и со прописите за спроведување на овие 
планови. 
Согласно став 2 на членот 9 од истиот закон, плано-

вите од став 1 на овој член се донесуваат по претходно 
прибавено мислење од Републичкиот завод за заштита 
на природните реткости. 
Имајќи го во вид фактот што Советот на општина 

Струга во постапката која претходела на донесување 
на оспорената одлука, не побарал мислење од органот 
надлежен за заштита на природните реткости, Судот 
оцени дека тоа не е во согласност со Уставот и Законот 
за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранско-
то Езеро. 

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Вера 
Маркова, Бранко Наумоски,  д-р Бајрам Положани, 
Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
 У. бр. 66/2005   
 У. бр. 81/2005                         Претседател 

14 септември 2005 година     на Уставниот суд на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                            Лилјана Ингилизова-Ристова , с.р. 

___________ 
1102. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 и член 112 од Уставот на Република Ма-
кедонија, како и член 70 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 70/1992), на седницата одр-
жана на 14 септември 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува член 4 став 1 и член 19 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за спорт 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
66/2004). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 
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3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива поднесена од Сојузот на спортските 
федерации на Македонија со Решение У. бр. 196/2004 
од 6 јули 2005 година поведе постапка за оценување на 
уставноста на член 4 став 1 и член 19 од законот озна-
чен во точката 1 од оваа одлука. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорениот 
став 1 на член 4 од Законот всушност се врши додава-
ње на нов став 4 по ставот 3 на членот 14 од изворниот 
текст на Законот за спорт. 
Според оспорениот став 1 на член 4, односно нови-

от став 4 на членот 14 од Законот, спортските дисцип-
лини кои произлегуваат од ист вид на спорт и кои меѓу 
себе се разликуваат според правилата и системот на 
натпреварување, можат да основаат државна спортска 
федерација во соодветната спортска дисциплина. 
Според оспорениот член 19 од Законот, во членот 9 

ставови 4 и 5, членот 12, членот 14 став 2, членот 42 
став 4, членот 44 ставови 2 и 4, членот 46 ставови 1 и 3, 
членот 47 став 2, членот 49 став 1, членот 50 ставови 2 
и 3, членот 51 став 3, членот 55 став 3, членот 60 став 1 
и членот 79 став 1 зборот �Национална� се заменува со 
зборот �Државна�. 
Во членот 11 став 6, членот 18 став 1, членот 28 ставо-

ви 1 и 2, членот 41, членот 57 став 1 и членот 70 зборот 
�националните� се заменува со зборот �државните�. 

5. Според членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, вла-
деењето на правото е една од темелните вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија. 
Во членот 20 став 1 од Уставот, на граѓаните им се га-

рантира слободата на здружувањето заради остварување 
и заштита на нивните политички, економски, социјални, 
културни и други права и уверувања, а во ставот 2 на овој 
член се утврдува дека граѓаните можат слободно да осно-
ваат здруженија на граѓани и политички партии, да при-
стапуваат кон нив и од нив да истапуваат. 
Според членот 47 став 5 од Уставот, Републиката 

освен техничката култура го поттикнува и помага и 
спортот. 
Уставно утврдената улога на Републиката да го 

поттикнува и помага спортот ја изразува комплемен-
тарноста, односно заемниот интерес на граѓанинот, ка-
ко поединец и на државата во задоволување и оствару-
вање на правата и интересите од областа на спортот. 
Така, во интерес и на државата и на граѓанинот, со 

Законот за спорт (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 29/2002 и 66/2004), се уредуваат условите 
и начинот на вршењето на дејноста спорт, остварува-
њето на јавниот интерес во спортот, стопанисувањето 
со објекти за спорт во сопственост на Република Маке-
донија, општините и градот Скопје, како и други пра-
шања од значење за спортот (член 1). 
Дефинирајќи го спортот во членот 2 од Законот ка-

ко дејност која ги опфаќа сите форми на спортски 
активности на спортистите од сите возрасти, како и 
спортско-рекреативните активности на граѓаните, зако-
нодавецот во членот 3 од овој закон, како организацио-
ни облици што ја вршат дејноста спорт ги утврдува 
спортските здруженија на граѓаните и другите правни 
лица од областа на спортот. 
Она што е суштествено за конкретниот предмет е 

тоа што во членот 5 од овој закон е утврдено дека зара-
ди остварување на потребите од занимавање со актив-
ности и заштита на правата и интересите од областа на 
спортот, граѓаните можат слободно и доброволно да се 
здружуваат и да основаат спортски здруженија, под ус-
лови и начин утврдени со закон, доколку со овој закон 
поинаку не е определено. 
Во однос на здружувањето на спортските клубови 

Законот содржи неколку решенија и тоа: 
Во членот 13 од Законот е утврдено дека спортски-

те клубови од различни спортови, заради остварување 
на јавниот интерес на општината и градот Скопје во 
областа на спортот и заради планирање и реализација 

на програмските активности, можат да се здружуваат 
во општински и градски спортски сојуз од различни 
спортови (став 1), а спортските клубови од ист спорт 
на ниво на општината, односно градот Скопје, заради 
остварување и реализација на заедничките програмски 
активности, можат да се здружуваат во општински,од-
носно градски сојузи од ист спорт. 
Според членот 14 став 1 од Законот, спортските 

клубови од ист спорт, како и од училишниот, студент-
скиот и спортот на инвалидизираните лица,  можат да 
се здружуваат во соодветна национална (во овој став 
зборот �национална� со членот 19 не е заменет со збо-
рот �Државна�) спортска федерација на Република Ма-
кедонија заради: 

- поттикнување и унапредување на соодветниот 
спрот; 

- реализирање на утврдената програма за развој на 
спортот; 

- усогласување и координирање на програмските 
активности на здружените членки. 
Според ставот 2 на член 14 од Законот, Државната 

(по измените извршени со оспорениот член 19 став 1 
од Законот, а пред тоа �националната�), спортска феде-
рација на Република Македонија, покрај работите од 
став 1 на овој член, ги составува и се грижи за држав-
ните репрезентации. 
Според ставот 3 на член 14 од Законот, во еден 

спорт може да се основа само една национална (држав-
на) спортска федерација. 
Во ставот 4 на член 14 од Законот (овој став како 

што е веќе наведено е додаден со оспорениот став 1 на 
член 4 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за спорт) е утврдено дека спортските дисципли-
ни кои произлегуваат од ист вид на спорт и кои меѓу 
себе се разликуваат според правилата и системот на 
натпреварување можат да основаат државна спортска 
федерација во соодветната спортска дисциплина. 
Понатаму, во ставот 6 на членот 14 од Законот е 

утврдено дека државна спортска федерација е онаа фе-
дерација во која се здружени повеќе од половината 
спортски клубови во Република Македонија кои имаат 
решенија за вршење дејност од ист вид на спорт. 
Според членот 15 од Законот, спортските здруже-

нија од членот 13 и националните (и во овој член збо-
рот �националните� изречно не е заменет со зборот 
�државните�) спортски федерации на Република Маке-
донија, заради остварување на заеднички интерес за 
развој на спортот, можат да се здружуваат во сојуз на 
спортските федерации на Република Македонија. 
Согласно членот 16 став 1 од Законот, во меѓуна-

родните асоцијации од областа на спортот можат да се 
зачленуваат само националните (државните) спортски 
федерации од соодветниот спорт и ги претставуваат и 
застапуваат спортските клубови од соодветниот спорт 
кои имаат решение за вршење дејност спорт. 
Од анализата на наведените и другите законски одред-

би произлегува дека меѓу прашањата што на специфичен 
начин се уредени со Законот за спорт, како специјален за-
кон во однос на Законот за здруженијата на граѓаните и 
фондациите (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 31/1998) се и облиците во кои можат да се здружуваат 
спортските клубови на општинско, односно на ниво на 
град Скопје (општински односно градски спортски сојузи 
од ист или различни спортови) и на ниво на Републиката 
(во државна спортска федерација и во сојуз на спортските 
федерации на Република Македонија). 
Од членовите 13, 14 и 15 од Законот за спрот, во 

кои се утврдени посебните облици на здружување на 
спортските клубови, може да се констатира дека тие за-
едно со Законот за здруженија на граѓаните и фондаци-
ите, всушност претставуваат операционализација на 
членот 20 од Уставот и се во функција на создавање 
правни претпоставки за доследно и ефикасно оствару-
вање на уставно гарантираното право на граѓаните сло-
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бодно да се здружуваат во здруженија. Оттука, во оваа 
функција треба да се толкува целта и суштината и на 
оспорената одредба на членот 4 став 1 од Законот, по-
ради што од овој аспект не е спорна нејзината соглас-
ност со Уставот, затоа што согласно Уставот законода-
вецот има право со закон да го регулира начинот и ус-
ловите за остварување на слободите и правата утврде-
ни со Уставот и признати во меѓународното право. 
Меѓутоа, разгледувајќи го оспорениот член 4 став 1 

од Законот во корелација со членот 13 и членот 14 во 
целина, Судот констатира дека неговата формулација е 
специфична и се разликува по тоа што оспорената 
одредба е насочена и се однесува на �спортските дис-
циплини� кои согласно оваа одредба можат да основа-
ат државна спортска федерација, наспроти членот 13 и 
14 во целина, кои се однесуваат на �спортските клубо-
ви� како субјекти кои можат да се здружуваат во соод-
ветни сојузи и државни спортски федерации на Репуб-
лика Македонија од соодветниот спорт. 
Со оглед на тоа што во член 4 став 1 од Законот се 

утврдува право на здружување во државна спортска 
федерација, а притоа конкретно не се прецизирани суб-
јектите кои можат да бидат носителите на ова право, 
бидејќи очигледно е дека �спортските дисциплини� не 
се тоа, Судот оцени дека одредбата на овој член според 
начинот на кој е формулирана сама за себе е нејасна и 
неприменлива, што е доволен аргумент за нејзината не-
согласност со Уставот и тоа од аспект на принципот на 
владеењето на правото, според кој одредбите треба да 
бидат јасни, прецизни и применливи. 
Освен во однос на формулација на субјектите кои 

согласно оспорениот член 4 став 1 од Законот можат да 
ја основаат државната спортска федерација од соодвет-
ната спортска дисциплина, законодавецот има разли-
чен и недоволен јасен пристап во однос и на определу-
вањето на статусот, местото и улогата, односно значе-
њето на овие државни спортски федерации во системот 
на вршењето на дејноста спорт согласно Законот, а не 
прави ни јасна дистинкција во тој поглед меѓу нив и 
државните спортски федерации од ист вид спорт. Ова 
произлегува доколку оспорената одредба се анализира 
во однос и на другите членови од Законот. 
Така, имајќи предвид дека согласно членот 14 став 

3 од Законот во еден спрот може да се основа само ед-
на национална (односно државна) спортска федерација, 
дека согласно став 6 на истиот член државна спортска 
федерација е онаа во која се здружени повеќе од поло-
вината спортски клубови во Република Македонија кои 
имаат решение за вршење дејност од ист вид на спорт 
и дека согласно член 16 став 1 од Законот во меѓуна-
родните асоцијации можат да се зачленуваат само др-
жавните спортски федерации од соодветниот спорт, 
произлегува дека оспорената одредба е неконзистентна 
и противречна со наведените одредби од Законот, а 
особено со ставот 3 на член 14 според кој се исклучува 
можноста во еден спорт да се основа повеќе од една 
државна спортска федерација наспроти оспорениот 
член кој предвидува токму таква можност. 
Исто така, тргнувајќи од тоа дека Законот за спорт 

во целиот текст оперира со термините �Државна спорт-
ска федерација� или �државни спортски федерации�, 
додека термините �Државна спортска федерација во 
соодветната спортска дисциплина�, освен во оспорени-
от член 4 став 1 од Законот не се сретнуваат во ниеден 
друг член, од целината на Законот (и тоа после негови-
те изменувања и дополнувања извршени со Законот 
чии одредби се оспоруваат со иницијативата) произле-
гува дека не е сосема јасно дали одредбите од соодвет-
ните членови како на пример членот 41, членот 42 став 
4, членот 44, членот 46, членот 47, членот 49, членот 50 
и друго, (во кои се утврдени работи кои со Законот и се 
пренесени на државните спортски федерации како вр-
шење на еден вид јавни овластувања) се однесуваат са-
мо на државната спортска федерација основана за ист 

вид спорт или сите тие одредби или само некои од нив 
се однесуваат и на државната спортска федерација во 
соодветната спортска дисциплина предвидена во оспо-
рениот член 4 став 1 од Законот. 
Поради наведеното Судот смета дека се доведува 

во прашање и легитимната цел која воопшто сакала да 
се постигне со инкорпорирање на членот 4 став 1 во За-
конот, па затоа може да се каже дека со овој член е из-
вршено нарушување на конзистентноста на концепци-
јата на Законот, која пред да се внесе овој член беше 
поставена на доволно јасни основи. 
Со оглед на тоа што одредбата на членот 4 став 1 од 

Законот поради наведените причини не дава доволно 
гаранција за остварување на принципот на владеењето 
на правото, Судот оцени дека оваа одредба не е во сог-
ласност со членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, во кој 
овој принцип е утврден како темелна вредност на 
уставниот поредок на Република Македонија. 

6. Во врска со оспорениот член 19 од Законот, Судот 
утврди дека именувањето на спортските федерации како 
државни не соодветствува на нивниот статус на невлади-
ни организации кој што произлегува од основот и начи-
нот на нивното основање, функционирање и финансира-
ње. Имено, анализата на одредбите на Законот за спорт 
упатува на заклучок дека спортските федерации не се ос-
новаат по сила на Законот, туку врз основа на принципот 
на слободно здружување, и тоа од страна на спортските 
клубови како здруженија на граѓани што вршат дејност 
спорт во смисла на овој закон кои доброволно можат да 
се здружуваат во спортски федерации, под услови и на на-
чин утврдени со овој закон. Согласно Законот, исто така, 
спортските федерации, како здруженија на спортските 
клубови се независни од државата и во поглед на нивното 
финансирање, така што и од тој аспект тие не би можело 
да се третираат како државни. 
Според мислењето на Судот, извршената измена во 

именувањето на спортските федерации од национални во 
државни не може да се оправда ниту со намерата на зако-
нодавецот, што сакал да ја постигне со тоа, а според 
образложението на Предлогот на законот со оваа измена 
се сакало да се истакне дека спортските федерации од си-
те видови спортови се во Република Македонија, како др-
жава која се грижи за остварување на јавниот интерес во 
спортот, без оглед дали е во надлежност на општините и 
градот Скопје или на ниво на Република Македонија. Ва-
квата намера според Судот требало да се искаже на друг 
начин, а не на начин што го доведува во прашање кара-
ктерот на овие организации како невладини, односно не-
државни, што впрочем го имале и пред измените изврше-
ни со овој член од Законот. 
Тргнувајќи од тоа дека именувањето на спортските 

федерации, како и на секој друг субјект во правото, 
треба да биде одраз, односно да соодветствува на нив-
ниот вистински статус и карактер, затоа што тоа е су-
штествен елемент за нивно препознавање е и од влија-
ние за воспоставувањето на односи со други субјекти 
во земјата или пошироко, а именувањето на спортските 
организации како државни не го одразува нивниот ста-
тус на невладини организации, каков што го имаат сог-
ласно законот, туку упатува дека тие се државни, Су-
дот оцени дека член 19 од Законот не е во согласност 
со Уставот, а пред се со членот 8 став 1 алинеја 3. 

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

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови 
во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-
Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Ју-
суфи, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Поло-
жани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
  У. бр. 196/2004                          Претседател 

14 септември 2005 година     на Уставниот суд на Република  
              Скопје                        Македонија, 
                  Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 
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