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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2981. 

Врз основа на член 54-а од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07) Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 30.11.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ  НА ДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА  

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движна 
ствар: 

- патничко моторно возило 
Марка: BMW 320 d светло сив металик, 
Регистарски број: E9294 BM, 
Број на шасија: WBAAL 71040KEO1185, 
Година на производство: 1998 година, 
Вредност: 462.788,00 денари. 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење на Агенцијата за управување со одзе-
мен имот, без надоместок. 

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со директорот на Агенцијата за управување со 
одземен имот, за правата и обврските за движната 
ствар од член 1 на оваа одлука која се дава на трајно 
користење. 
 

 Стр. 
2995. Оглас од Судскиот совет на Републи-
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конкуренцијата...................................... 93
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3001. Решение од Комисијата за заштита на 
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3002. Објава на стапката на трошоците на 
живот и платите за месец ноември 
2009 година............................................ 94

 Огласен дел................................................... 1-80
 
 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 19-5872/1                   Заменик на претседателот 

30 ноември 2009 година          на Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2982. 

По извршеното срамнување на изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање сог-
ласност на Решението за отстапување на одземени 
предмети со правосилна одлука („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 127/2009), направена е тех-
ничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА 
РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕ-
НИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 
Во член 1 наместо „17.09.2009 година“ треба да 

стои „7.10.2009 година“. 
 
  Бр. 19-4729/2 

4 декември 2009 година           Од Владата на Република 
           Скопје                           Македонија 
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2983. 
И С П Р А В К А 

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН-
ОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
Во Решението за именување на членови на Управ-

ниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 144/2009) во точка 1, алинеја 3 по збо-
ровите: „Исмаил Ебипи“ наместо зборовите: „советник 
за нормативно-правни работи од областа на јавното 
приватно партнерство во Министерството за економи-
ја“ треба да стојат зборовите: „државен советник за 
правни и општи работи во Министерството за еконо-
мија“. 

 
                                                   од Владата на Република 
                                                  Македонија 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
2984. 

Врз основа на член 87 став 2, од Законот за судска 
служба („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 98/08, 161/08 и 6/09), министерот за правда донесе: 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 
СУДСКИТЕ ПРЕДМЕТИ СО КОРИСТЕЊЕ НА 

ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапката за управу-

вање со судските предмети со користење на информа-
тичка технологија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.70/09) во членот 4 став 5 по зборовите 
,,име и презиме”, кратенката ,,ЕМБГ”, се брише. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен  весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 
01.01.2010 година.  

 
   Бр.07-2617/6                           

5 ноември 2009 година                Министер за правда, 
            Скопје                             Михајло Маневски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2985. 

Врз основа на член 51 став 5 и член 52 став 2 од Зако-
нот за девизно работење ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 34/2001, 49/2001, 103/2001, 51/2003 и 
81/2008), министерот за финансии донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ И ПОСТАПКАТА НА ДЕПОНИРАЊЕ И ВРА-
ЌАЊЕ, ОДНОСНО ИЗДАВАЊЕ НА  ПРИВРЕМЕНО 

ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапката на депо-

нирање и враќање, односно издавање на привремено 
одземени предмети ("Службен весник на Република 
Македонија" број 84/01) во членот 5 зборовите: "мерка 
за безбедност со правосилна судска одлука од член 5 и 
член 7 став 1 алинеја 4 од овој правилник" се заменува-
ат со зборовите: "посебна мерка одземање на предмети 
со правосилна судска пресуда или решение, односно со 
правосилно решение донесено од надлежен прекршо-
чен орган". 

 
Член 2 

Членот 6  се менува и гласи: 
„Враќањето, односно издавањето на привремено 

одземените предмети се врши откако на Народна банка 
ќе и бидат доставени: 

- правосилна судска пресуда или решение од надле-
жен суд; 
 - правосилно решение од надлежен прекршочен 
орган или 
- решение на јавниот обвинител за отфрлање на 

кривичната пријава. 
Депонентот покрај пресудата, односно решенијата 

од став 1 на овој член, до Народна банка доставува и 
налог за враќање, односно издавање на привремено од-
земените предмети и записник за депонирани предмети 
со спецификација.“ 

  
Член 3 

Во член 7 зборовите: “жиро сметка“ се заменуваат 
со зборовите: „трансакциска сметка“. 

 
Член 4 

Членот 8 се брише. 
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 12-25845/3           Заменик претседател на Влада и 

25 ноември 2009 година        Министер за финансии,             
    Скопје                          м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
        
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2986. 
Врз основа на член 4 став 9, и член 13 став 9 од За-

конот за производи за заштита на растенијата („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 110/07 и 
20/2009) министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство во согласност со министерот за здравство 
и министерот за животна средина и просторно плани-
рање, донесе 



Стр. 4 - Бр. 147 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 декември 2009 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОБРАБОТКА НА БАРАЊА-
ТА И ПОДЕТАЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПО-
ДАТОЦИТЕ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ДОСИЕТО ЗА 
ПРОИЗВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 
И ПОТРЕБНИТЕ ПОДАТОЦИ, ДОКУМЕНТИ И 
ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА НА 
ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува постапката за 
обработка на барањата и подеталната документација и 
податоците за оценување на досието на производот за 
заштита на растенија (во понатамошниот текст: произ-
вод), и потребните податоци, документи и постапката 
за пререгистрација на производите за заштита на расте-
нија.                  

 
Член 2 

 (1) Одделни изрази употребени во овој  правилник 
го имаат следното значење: 

 
1. „Праг на штетност” е број на штетни организми 

на соодветна единица, кои може да предизвикуваат 
економска штета и кои треба да почнат да се уништу-
ваат;  

2. „Третирање” е нанесување или внесување на про-
изводот на растенијата, растителните производи, поч-
вата или во просториите за складирање односно прера-
ботка за целите на заштита на растенијата и растителни 
производи од штетни организми; 

3. „Каренца” е пропишан најкраток временски пер-
иод изразен во денови кој треба да измине сметано од 
последното третирање со производот  до денот на бер-
бата, жетвата, косењето;  

4. „Работна каренца” е определен временски период 
кој треба да измине по извршеното третирање со про-
извод при што не е дозволен пристап на луѓето и до-
машните животни на третираната површина и работа 
на третираната површина, нива или затворен простор; 

5. „Формулација” е облик или форма на готови про-
изводи што се дистрибуира во промет и кој зависи од 
намената и начинот на нивната примена за заштита на 
растенијата (прав за суспензија, концентрат за емулзи-
ја, гранули и др.); 

6. „Додаток” е секоја супстанција покрај активната 
супстанција, која производителот ја додава на активна-
та супстанција; 

7. „Метаболити” се материи кои се резултат на ре-
акција или разградување на активните супстанции или  
продукти од разградувањето и биосинтеза на микроор-
ганизмите или други организми; 

8. „Релевантни метаболити” се материи од токсико-
лошки или екотоксиколошки аспект, кои според нивна-
та токсиколошка и екотоксиколошка вредност имаат 
посебно значење; 

9. „Нечистотии” се сите компоненти,  освен чистите 
активни супстанциии на некој готов производ или од 
определен микроорганизам, кој настануваат во произ-
водниот процес или нивно чување во несоодветни ус-
лови; 

10. „Релевантни нечистотии” се компоненти од то-
ксиколошки  или екотоксиколошки аспект, кои според 
нивната токсиколошка и екотоксиколошка вредност 
имаат посебно значење; 

11. „Производ за испитување” е производ вклучен 
во испитување на производот, со цел добивање на по-
датоци за оценување на истиот; 

12. „Референтен производ” е веќе регистриран и во 
праксата докажан  производ за заштита, од фитосани-
тарни, еколошки и климатски услови во подрачјето или 
во одреден производен реон, начинот на примена и 
спектарот на негово делување, претставува референтен 
производ во однос на кој се споредуват производите за 
кои е поднесено барање за оценување и пуштање во 
промет; 

13. „Контрола на ефикасност на производот” е по-
стапка во која се користат група на нетретирани штет-
ни организми за испитување на ефикасноста на испиту-
ваниот производ и се користи  за споредба со нов про-
извод; 

14. „Тест за ефикасност” е тест со кој се добиваат 
податоци за делувањето на производот на начин и под 
условите кои ги определува овој правилник; 

15. „Фатален ефект” е ефект кој предизвикува смрт 
кај организмите. 

 
Член 3 

Барањето за одобрување на производ (во понатамош-
ниот текст: барање) барателот треба да го достави до 
Фитосанитарна управа (во понатамошниот текст: Упра-
вата) со документација за досието на производот за 
заштита на растенијата, каде се проверува дали доставе-
ното барање и подетална документација се  целосни.  

Документацијата од став 1 на овој член, ја сочину-
ваат следните документи: 

- Пропратен допис, 
- Барање за регистрација/дозвола за производот, 
- Предлог на етикетата, 
- Документација за оценување на досието за произво-

дот согласно прифатените форми од Европската унија, 
- Попис на тестови, студии и останата документа-

ција, 
- Податоци за споредување на активните супстан-

ции (идентичност на активната супстанца) согласно 
член 4 став 7 од Законот за производи за заштита на 
растенија,  

- Доказ за правото на пристап за доверливите пода-
тоците за активната супстанца или производот,  

- Доказ за регистрација на производот за заштита на 
растенијата во државa членкa на Европската унија со 
комплетна евалуација на досието, 

- Образложение на оправданоста на примената на 
производот и неговата ефикасност на терироријата на 
Република Македонија, 

- Сигурносен лист, 
- Податоци за начинот и местото на истражување, 
- Изјава за уништување на растенијата и растител-

ните производи третирани во истражувањето, 
- Образложение за оправданоста на примена за ма-

ли култури или мали намени, и 
- Доказ за уплата на трошоците за проврка на доку-

ментацијата. 
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За испитување на физичко-хемиски својства, анали-
тички методи и идентитет на активната супстанца ба-
рателите треба да достават и примероци од:  

- производ,   
- аналитичките стандарди на чистата активна суп-

станција со сертификат,                                     
- техничките активни супстанции со декларација од 

производителот,                          
- аналитичките стандарди на релевантните метабо-

лити и сите други супстанции, кои се наведени во де-
финицијата на остатоците,                   

- аналитичките стандарди на релевантните нечисто-
тии, 

- аналитичка метода и 
- хроматографска колона во согласност со предло-

жената аналитичка метода.         
 

Член 4 
Целосно доставената документација за одобрување 

на производот за заштита на растенија, Управата го до-
ставува до квалификувани експерти овластени од ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 
согласно член 6 став 4 од Законот за производи за за-
штита на растенија  на оценување за следните експерт-
ски подрачја: 

- физичко-хемиски својства, аналитички методи и 
идентитет на активната супстанца, 

- резидуи во или на третираните растенија или рас-
тителни производи, храна и добиточна храна, 

- исход и однесување на производот после употре-
бата во животната средина, 

- екотоксикологија, 
- хумана токсикологија и 
- ефикасност на производот, уптреба на производот 

и дополнителни податоци. 
Квалификуваните експерти од став 1 на овој член за 

оценка на барањето и подеталната документација за 
досието, изготвуваат резиме за секое одделно експерт-
ско подрачје кое го доставуваат до Управата. 

Резимето од став 2 на овој член, се доставува од ст-
рана на Управата  до стручната комисија формирана сог-
ласно член 24 од Законот за производи за заштита на 
растенија, која врз основа на доставените резимеа  изго-
твува мислење, за досието на производот и предлог за 
одобрување на производот кое се доствавува до мини-
стерот за земјоделство шумарство и водостопанство. 

 
Член 5 

Подеталната документација која барателот треба да 
ја достави во прилог на барањето за одобрување на до-
сието за производот  ги содржи следните податоци: 

- идентитет на производот; 
- идентитет на производителот; 
- физички хемиските и техничките својства на про-

изводот;  
- податоци за употреба на производот; 
- дополнителни податоци за производот; 
- аналитички методи; 
- податоци за ефикасноста; 
- токсиколошки проучувања; 
- резидуи во или на третираните растенија или рас-

тителни производи, храна и добиточна храна; 

- исход и однесување на производот во животната 
средина после употребата; 

- екотоксиколошки проучувања  
- предлог етикета и 
- други податоци. 
Подеталната документација со сите податоци за 

производот, пропишаните документи, примероци како 
и методи и насоки за спроведување на предвидените 
испитувања и анализи од став 1 на овој член се наведе-
ни во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.      

  
Член 6 

Доколку производот содржи стари активни суп-
станции кои се пласирани на пазарот на Европската 
унија до 26 Јули 1993 година, и кои не се вклучени во  
Националната листа на активни супстанции, барателот  
треба да достави: 

- постоечка документација за производот и за актив-
ната супстанција, која се содржи во производот, вклучи-
телно со образложението на сите отстапувања од прет-
ходните методи и насоки, согласно методите кои важеле 
до 26 Јули 1993 година во Европската унија.        

- податоци за производителот на активната супстан-
ција согласно Прилог 1 од овој правилник;                               

- доказ за одобрување на производот  во најмалку 
две држави членки на Европската унија, или држава 
производител која е членка во Европската унија и  

- предложена содржина на етикетата со упатство за 
употреба.                                  

Освен документацијата од став 1 на овој член бара-
телот на барање на Управата  доставува  и податоци за 
испитувања на ефикасност на производот за заштита на 
растенија на територијата на Република Македонија.  

 
Член 7 

Доколку производот содржи активна супстанција, 
која е вклучена во Националната листа на активни суп-
станции, за пререгистрација на производот барателот 
треба да достави барање за пререгистрација. 

Со барањето за пререгистрација, барателот треба да 
ја достави следнава документација:                       

- документација од Прилог 1 од овој правилник,  
- резиме на оценувањето на активната супстанција,  
- доказ за идентичноста на активната супстанција,   
- изјава дека не е настаната промена на условите 

под кои производот е регистриран,                                          
- податоци за производителот на активната супстан-

ција согласно Прилог 1 од овој правилник, и  
- доказ за правото на пристап за доверливите пода-

тоците за активната супстанца или производот.                                       
 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
Министер за здравство,    Министер за земјоделство, 
д-р Бујар Османи, с.р. шумарство и водостопанство, 

   Љупчо Димовски, с.р. 
Министер за екологија  
и просторно планирање,  
д-р Неџати Јакупи, с.р.  
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2987. 
Врз основа на член 107 ставови 6 и 7 од Законот за 

ветеринарно здравство („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 113/07), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство во согласност со мини-
стерот за правда донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА 
ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРЕКРШОЦИТЕ, ИЗРЕЧЕНИ-
ТЕ САНКЦИИ И ДОНЕСЕНИТЕ ОДЛУКИ ВО ПРЕ-
КРШОЧНА ПОСТАПКА, КАКО И НАЧИНОТ НА 
ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ КОИ СЕ СОДРЖАНИ  

ВО ЕВИДЕНЦИЈАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на воде-

ње на единствена евиденција на прекршоците, изрече-
ните санкции и донесените одлуки во прекршочна по-
стапка, (во натамошниот текст: прекршочна евиденци-
ја), како и начинот на пристап до информации кои се 
содржани во евиденцијата. 

 
I. Начин на водење на единствена евиденција на 
прекршоците, изречените санкции и донесените 

одлуки во прекршочна постапка 
 

Член 2 
(1) Прекршочната евиденција се води во електрон-

ски облик на обработка на посебни образци и тоа: 
- Образец бр. 1 за евиденција на прекршочните 

предмети за физички лица кој е составен дел на овој 
правилник; 

- Образец бр. 2 за евиденција на прекршочните 
предмети за правни лица кој е составен дел на овој пра-
вилник; 

- Образец бр. 3 за евиденција на прекршочните 
предмети за малолетни лица кој е составен дел на овој 
правилник. 

(2) Обрасците од став 1 на овој член се печатат на 
хартија со бела боја, со димензии 210х297 мм. 

 
Член 3 

(1) Образецот бр. 1 за евиденција на прекршочните 
предмети за физички лица содржи: реден број; број и да-
тум на прием на предметот поднесен од надлежен орган; 
податоци за сторителот на прекршокот (физичко лице, 
одговорно лице, службено лице, трговец поединец – име 
и презиме, ЕМБГ, адреса, правно лице, каде е вработено; 
правен основ; прекин на постапката; отфрлање на бара-
њето; запирање на постапката; број и датум на решение; 
прекршочна санкција (глоба, опомена, забрана за врше-
ње професија, дејност или должност и рок на важење); 
посебни прекршочни мерки (одземање на  животни, про-
изводи и суровини, други); трошоци на прекршочната 
постапка; датум на наплата (глоба, трошоци); датум на 
доставување за извршување; број и датум на прием на 
известување за изјавен редовен правен лек; датум на до-
ставување до управен суд и забелешка. 

(2) Образецот бр. 2 за евиденција на прекршочните 
предмети за правни лица содржи: реден број; број и да-
тум на прием на предметот; поднесен од надлежен ор-
ган; податоци за правното лице (назив, ЕДБ, МБ, седи-
ште; правен основ; прекин на постапката; отфрлање на 

барањето; запирање на постапката; број и датум на ре-
шение; прекршочна санкција (глоба, опомена, забрана 
за вршење професија, дејност или должност и рок на 
важење); посебни прекршочни мерки (одземање на жи-
вотни, производи и суровини, други); трошоци на пре-
кршочната постапка; датум на наплата (глоба, трошо-
ци); датум на доставување за извршување; број и датум 
на прием на известување за изјавен редовен правен 
лек; датум на доставување до управен суд и забелешка. 

(3) Образецот бр. 3 за евиденција на прекршочните 
предмети за малолетни лица содржи: реден број; број и 
датум на прием на предметот; поднесен од надлежен ор-
ган; податоци за помлад малолетник – 14 -16 години 
(име и презиме, ЕМБГ, адреса, правно лице, каде е вра-
ботено); податоци за постар малолетник – 16 -18 години 
(име и презиме, ЕМБГ, адреса, правно лице, каде е вра-
ботено); податоци за родителот односно старателот (име 
и презиме, ЕМБГ, адреса, правно лице каде е вработе-
но); правен основ; прекин на постапката; отфрлање на 
барањето; запирање на постапката; број и датум на ре-
шение; прекршочна санкција (глоба, опомена, забрана за 
вршење професија, дејност или должност и рок на важе-
ње); посебни прекршочни мерки (одземање на животни, 
производи и суровини, други); трошоци на прекршочна-
та постапка; датум на наплата (глоба, трошоци); датум 
на доставување за извршување; број и датум на прием 
на известување за изјавен редовен правен лек; датум на 
доставување до Управен суд и забелешка.  

 
II. Начин на пристап до информации кои се  
содржани во прекршочната евиденција 

 
Член 4 

(1) Секое правно или физичко лице може да побара 
информации за себе од прекршочната евиденција врз 
основа на поднесено барање. 

(2) Информациите од прекршочната евиденција за 
трети правни или физички лица може да се дадат само 
врз основа на службено барање поднесено од органите 
на државната управа надлежни за водење на прекршоч-
на постапка, надлежни судови, Јавно обвинителство, 
Државно правобранителство, Народен правобранител 
за постапките од нивните надлежности, како и врз ос-
нова на службено барање поднесено од орган на др-
жавната управа за потребите за водење на управен по-
стапка, само за статистички цели. 

 
Член 5 

(1) Барањата за добивање на информации од прекр-
шочната евиденција се доставуваат до Прекршочната 
Комисија. 

(2) Прекршочната комисија на барањето од став (1) 
од овој член одговора не подолго од 8 дена. 

(3) Прекршочната Комисија, информациите од пре-
кршочната евиденција ги доставува во писмена форма. 

 
Член 6 

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

 
Министер за правда, 

 
Михајло Маневски, с.р. 

Министер за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, 
Љупчо Димовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
2988. 

Врз основа на член 77 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија” 
бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08 и 92/08) и 
член 21 став 2 од Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија” бр. 
71/06 и 117/08), министерот за образование и наука  донесе 

   
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документа-

ција во средните училишта („Службен весник на Република Македонија” бр. 41/09 и 64/09) во  членот 2 по 
алинеја 16 се додава нова алинеја 17 која гласи: 

„-ученичка книшка;” 
 

Член 2 
По членот 11 се додава нов член 11-а кој гласи: 
 

„Член 11-а 
Ученичката книшка на корицата содржи грб и име на Република Македонија и назив „УЧЕНИЧКА 

КНИШКА за редовните ученици во средните училишта”. На внатрешната страна под корицата содржи 
грб и име на Република Македонија, место за фотографија  и потпис на  ученикот/ученичката. Првата 
страна содржи грб и име на Република Македонија и назив „УЧЕНИЧКА КНИШКА за редовните ученици 
во средните училишта”. Втората страна содржи податоци за бројот и датумот на издавањето на актот со 
кој е верифицирана воспитно-образовната дејност во средното училиште. Третата страна која се повтору-
ва до деветтата страна содржи податоци за: број на главна книга, страница, име и презиме на учени-
кот/ученичката, податоци за ученикот/ученичката, запишан за редовен ученик во училиштето во учебна 
година, име и презиме на родителот/старателот, адреса и место на живеење на родителот/старателот, ме-
сто за датум, деловоден број, место за печат и потпис на директорот. Десета страна која се повторува до 
тринаестата страна содржи податоци за: датум за отпишување на ученикот/ученичката од средното учи-
лиште, место за печат и потпис на директорот, името и местото на средното училиште во кое преминал 
ученикот/ученичката, податоци за редниот број во главната книга за редовни ученици, страна, датум и го-
дина, место за печат и потпис на директорот. 

Ученичката книшка се издава на Образец број 16-а со димензии 12,5 см х 8,5 см кој е даден во прилог и е 
составен дел на овој правилник. Кориците на ученичката книшка имаат црвена боја. 

                                                   
Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

    
   Бр.19-8768/2                                       

5 ноември 2009 година                                        Министер, 
            Скопје                             Никола Тодоров, с.р 
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__________________ 
2989. 

Врз основа на член 103 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија” 
бр.103/08), министерот за образование и наука  донесе 

      
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕДАГОШКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА  И ЕВИДЕНЦИЈА ВО 

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ, КАКО  И  НАЧИНОТ НА НИВНОТО ВОДЕЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на педагошката документација и евиденција во основното учи-

лиште, како и начинот на нивното водење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/09 и  64/09) во 
членот 8 во став 2 зборовите: „темно сина“ се заменуваат со зборот „црвена“. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 19-9582/1 

27 ноември 2009 година                                           Министер, 
     Скопје                                             Никола Тодоров, с.р.  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
2990. 

Согласно член 74 став 2 од Законот за градење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/09), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО, 
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБРАЗЕЦОТ 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДБИТЕ 
ОДНОСНО ПОСТАВУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА ЗА 
КОИ НЕ Е ПОТРЕБНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на барањето, потребната документација и обра-
зецот на решението за изведување односно поставува-
ње на градбите и опремата за кои не е потребно одо-
брение за градење. 

 
Член 2 

За изградба на мерни станици за заштита на медиу-
мите на животната средина потребно е да се достави 
следната документација: 

- ревидиран основен проект; 
- извод од урбанистичка документација (детален 

урбанистички план, урбанистички план за село, урба-
нистички план за вон населено место, државна урбани-
стичка планска документација или локална урбани-
стичка планска документација) со која е предвидена 
изградбата на овие градби; 

- геодетски елаборат за нумерички податоци за гра-
дежното земјиште предвидено за изведување на град-
бата и 

- доказ дека градежното земјиште предвидено за из-
ведување на градбата е сопственост на Република Ма-
кедонија, а доколку е приватна сопственост доказ за 
решени имотно-правни работи за земјиштето. 

 
Член 3 

За изградба на привремени градби наменети за 
истражувачки дејности (градби за вршење истражувач-
ки мерења, природни ресурси, мерни станици за ветер, 
сонце, воздух, бушотини, ископи и слично) потребно е 
да се достави следната документација:  

- ревидиран основен проект; 
- извод од урбанистичка документација (детален 

урбанистички план, урбанистички план за село, урба-
нистички план за вон населено место, државна урбани-
стичка планска документација или локална урбани-
стичка планска документација) со која е предвидена 
изградбата на овие градби; 

- геодетски елаборат за нумерички податоци за гра-
дежното земјиште предвидено за изведување на град-
бата; 

- доказ дека градежното земјиште предвидено за из-
ведување на градбата е сопственост на Република Ма-
кедонија, а доколку е приватна сопственост доказ за 
решени имотно-правни работи за земјиштето; 

- согласност од Агенција за цивилно воздухоплов-
ство за градбите чија височина надминува 6 метри;  

- согласност од Агенцијата за енергетика и   
- одлука за изведување на градбата донесена од 

надлежен орган. 
 

Член 4 
За изградба на градби во функција на градобијна од-

брана и градби за сигнализација во воздушниот сообра-
ќај потребно е да се достави следната документација: 

- ревидиран основен проект; 

- извод од урбанистичка документација (детален 
урбанистички план, урбанистички план за село, урба-
нистички план за вон населено место, државна урбани-
стичка планска документација или локална урбани-
стичка планска документација) со која е предвидена 
изградбата на овие градби; 

- геодетски елаборат за нумерички податоци за гра-
дежното земјиште предвидено за изведување на град-
бата; 

- доказ дека градежното земјиште предвидено за из-
ведување на градбата е сопственост на Република Ма-
кедонија, а доколку е приватна сопственост доказ за 
решени имотно-правни работи за земјиштето и 

- согласност од Министерството за внатрешни ра-
боти, Министерството за одбрана, Дирекцијата за за-
штита и спасување и Агенција за цивилно воздухоп-
ловство за градбите во функција на градобијната од-
брана, а за градбите за сигнализација во воздушниот 
сообраќај согласност од Агенција за цивилно воздухоп-
ловство. 

 
Член 5 

За изградба на некатегоризиран пат кој служи за 
стопанисување со шуми и користење на други природ-
ни ресурси одобрени со посебен пропис потребно е да 
се достави следната документација: 

- ревидиран основен проект; 
- извод од урбанистичка документација (детален 

урбанистички план, урбанистички план за село, урба-
нистички план за вон населено место, државна урбани-
стичка планска документација или локална урбани-
стичка планска документација) со која е предвидена 
изградбата на градбата; 

- геодетски елаборат за нумерички податоци за гра-
дежното земјиште предвидено за изведување на град-
бата; 

- доказ дека градежното земјиште предвидено за из-
ведување на градбата е сопственост на Република Ма-
кедонија, а доколку е приватна сопственост доказ за 
решени имотно-правни работи за земјиштето; 

- согласност за приклучок на постоечки пат издаде-
на од Министерството за транспорт и врски и  

- согласност за сеча на шума издадена од Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво доколку при изградбата треба да се изврши сеча на 
шума. 

 
Член 6 

За изградба на пластеници наменети исклучиво за 
земјоделска дејност кои се во функција на стопански 
објекти потребно е да се достави следната документа-
ција: 

- ревидиран основен проект; 
- извод од урбанистичката документација (детален 

урбанистички план, урбнистички план за село, урбани-
стички план за вон населено место, државна урбани-
стичка планска документација или локална урбани-
стичка планска документација) со кој се потврдува сто-
панскиот објект во чија функција треба се постави пла-
стеник и 

- доказ за решени имотно-правни работи за земји-
штето. 

 
Член 7 

За изградба на споменици, спомен обележја и 
скулптури потребно е да се достави следната докумен-
тација: 

- ревидиран основен проект; 
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- извод од урбанистичката документација (детален 
урбанистички план, урбанистички план за село, урба-
нистички план за вон населено место, државна урбани-
стичка планска документација или локална урбани-
стичка планска документација) со која е предвидена 
изградбата на овие градби; 

- одлука за изведување на градбата донесена од 
страна на советот на општината и микролокациски ус-
лови, доколку овие градби не се предвидени со урбани-
стичката документација; 

- геодетски елаборат за нумерички податоци за гра-
дежното земјиште предвидено за изведување на град-
бата; 

- доказ дека градежното земјиште предвидено за из-
ведување на градбата е сопственост на Република Ма-
кедонија; 

- согласност од Министерството за култура; 
- согласност од Агенција за цивилно воздухоплов-

ство за градбата чија височина надминува 6 метри и 
- согласност од Градот Скопје, доколку градбата се 

поставува на подрачјето на општините во Градот Скопје. 
Одлуката од ставот 1 алинеја 3 на овој член се со-

стои од графички и текстуален дел. Текстуалниот дел 
содржи податоци за градбата и просторот за поставува-
ње на градбата (површина и висина) а графичкиот дел 
се состои од приказ на постоечката и планираната со-
стојба. Микролокациските услови претставуваат извод 
од графичкиот и текстуалниот дел на одлуката и врз 
основа на истите се изработува геодетскиот елаборат за 
нумерички податоци за градежното земјиште. 

 
Член 8 

За изградба на градби со кои се овозможува и олес-
нува движењето на лицата со инвалидност до и во град-
бата потребно е да се достави следната документација: 

- ревидиран основен проект и  
- извод од урбанитичката документација (детален ур-

банистички план, урбанистички план за село, урбани-
стички план за вон населено место, државна урбани-
стичка планска документација или локална урбанистич-
ка планска документација) со која се потврдува објектот 
во чија функција треба да се изградат овие градби. 

 
Член 9 

При вградување и замена на опрема во градба која е 
во употреба, заради проширување на капацитетот на 
градбата, а со која не се менува намената на градбата и 
просторијата во која е сместена опремата, нити се ме-
нуваат општите услови за заштита и спасување предви-
дени со основниот проект за градбата – телекомуника-
циска опрема за интерен пренос на говор и слика, опре-
ма во функција на заштита на градбата од кражби, за-
штита и спасување потребно е да се достави следната 
документација: 

- ревидиран основен проект; 
- извод од урбанистичката документација (детален 

урбанистички план, урбанистички план за село, урба-
нистички план за вон населено место, државна урбани-
стичка планска документација или локална урбани-
стичка планска документација) со која се потврдува об-
јектот во кој треба да се вгради или замени опрема; 

- одобрение за употреба за објектот во кој треба да 
се вгради или замени опрема; 

- доказ за сопственост на објектот во кој треба да се 
вгради или замени опремата; 

- согласност од Агенција за електронски комуника-
ции и 

- согласност од Дирекцијата за заштита и спасување. 

Член 10 
За поставување на електронска комуникациска опре-

ма за пренос на слика, говор и други податоци која се 
поставува на објекти за кои е издадено одобрение за 
употреба потребно е да се достави следната документа-
ција: 

- ревидиран основен проект; 
- извод од урбанистичката документација (детален 

урбанистички план, урабнистички план за село, урба-
нистички план за вон населено место, државна урбани-
стичка планска документација или локална урбани-
стичка планска документација) со која се потврдува об-
јектот на кој треба да се постави опремата; 

- одобрение за употреба за објектот на кој треба да 
се постави опремата; 

- согласност од сопственикот на објектот односно 
од мнозинството сопственици на објектот (ако е коле-
ктивна станбена зграда, согласност од 51% од сопстве-
ниците на становите во зградата); 

- согласност од Агенција за цивилно воздухоплов-
ство за опремата чија височина надминува 6 метри;    

- согласност од Агенција за електронски комуника-
ции;  

- согласност од Дирекција за заштита и спасување; 
- согласност на елаборатот за влијание на опремата 

врз животната средина издадена од надлежен орган и  
- согласност од Дирекција за радијациона сигур-

ност. 
 

Член 11 
За поставување на рекламни паноа кои се поставу-

ваат на објекти за кои е издадено одобрение за употре-
ба потребно е да се достави следната документација : 

- ревидиран основен проект; 
- извод од урбанистичката документација (детален 

урбанистички план, урбанистички план за село, урба-
нистички план за вон населено место, државна урбани-
стичка планска документација или локална урбани-
стичка планска документација) со која се потврдува об-
јектот на кој треба да се постави рекламно пано; 

- одобрение за употреба за објектот на кој треба да 
се постави рекламно пано; 

- согласност од сопственикот на објектот односно 
од мнозинството сопственици на објектот (ако е коле-
ктивна станбена зграда, согласност од 51% од сопстве-
ниците на становите во зградата); 

- согласност од Агенција за цивилно воздухоплов-
ство за паноата чија височина надминува 6 метри. 

 
Член 12 

Образецот на барањето за издавање на решение за 
изведување на градбите односно поставување на опре-
мата за кои не е потребно одобрение за градење е во 
формат А4, даден во Прилог 1, кој е составен дел од 
овој правилник. 

Образецот на решението за изведување на градбите 
односно поставување на опремата за кои не е потребно 
одобрение за градење е во формат А4, даден во Прилог 
2, кој е составен дел од овој правилник.  

 
Член 13 

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

 
  Бр. 01-14542 

3 декември 2009 година                      Министер, 
      Скопје                           Миле Јанакиески, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2991. 

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 седница одржана на 
25 ноември 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА актот на Владата на Република Ма-

кедонија за разгледување и усвојување на Информација-
та за начинот на одбивање на надоместокот за превоз од 
бруто плата на вработените во 2009 година, кои и до се-
га не го примале истиот, донесен на Педесеттата седни-
ца на Владата одржана на 30 јануари 2009 година. 

2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Решението за запирање 
на извршувањето на поединечните акти или дејствија 
што се преземаат врз основа на актот означен во точка-
та 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија". 

4. Уставниот суд на Република Македонија со Ре-
шение У.бр.61/2009 од 23 септември 2009 година, по 
повод иницијатива на Основна организација на СОНК 
при ОУ „Емин Дураку“ с. Буковиќ-Скопје, претставу-
вана од Хаџби Зендели поведе поcтапка за оценување 
на уставноста и законитоста на актот означен во точка-
та 1 од оваа одлука, бидејќи основано се постави пра-
шањето за неговата согласност со член 8 став 1 алинеи 
3 и 4, член 9, член 32 ставови 2 и 5 и член 91 од Уста-
вот, како и со членовите 35 и 36 од Законот за Владата 
на Република Македонија. 

5. Судот на седницата утврди дека, Министерството 
за финансии до Владата на Република Македонија до-
ставило Информација за начинот на одбивање на надо-
местокот за превоз од бруто плата на вработените во 
2009 година, кои и до сега не го примале истиот. Во 
неа Министерството укажува на воведувањето на кон-
цептот на бруто плати на вработените сметано од 1 ја-
нуари 2009 година, според кој престанал да постои, ме-
ѓу другото, надоместокот за превоз што се исплатувал 
во паричен износ, од причина што според бројот на бо-
дови или утврдени коефициенти не постоела можност 
за утрдување на различна плата за исто звање. Меѓу-
тоа, од натамошниот текст на Информацијата произле-
гува дека Министерството се залага за еднаква бруто 
плата, но не и еднаква нето плата, бидејќи предлага за-
дршка на износот од 825 денари за лицата што живеат 
поблиску од 2,5 км од работното место и кои до тогаш 
не го примале овој надоместок. Со вака предложениот 
начин на исплата Министерството смета дека немало 
да се направи дискриминација на вработените во пог-
лед на правото, односно висината на пензија на оние 
вработени кои до сега не го примале надоместокот. Ин-
формацијата содржи предлог Владата да ги задолжи 
буџетските корисници да одбиваат износ од 825 денари 
од нето платата на вработените, кои заклучно со 31 де-
кември 2008 година не примале надоместок за превоз. 

Владата на Република Македонија, на 30 јануари 
2009 година, разгледувајќи ја точката 51 од Дневниот 
ред на Педесеттата седница ја усвоила Информацијата 
на Министерството за финансии за начинот на одбива-
ње на надоместокот за превоз од бруто плата на врабо-

тените во 2009 година, кои и до сега не го примале 
истиот и ги задолжила буџетските корисници да одби-
ваат износ од 825 денари од нето платата на вработени-
те, кои заклучно со 31 декември 2008 година не прима-
ле надоместок за превоз. Владата определила ова да се 
однесува и на нововработените во 2009 година. 

Владата на Република Македонија со акт бр.19-
559/1 од 2 февруари 2009 година, насловен како изва-
док од Нацрт-записник од одржаната седница, опреде-
лила наведениот акт да се достави до Министерството 
за финансии и сите буџетски корисници, кој акт се ос-
порува со иницијативата. 

6. Според членот 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот 
на Република Македонија, како темелни вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија, меѓу 
другите, се утврдени принципот на владеењето на пра-
вото, како и поделбата на државната власт на законо-
давна, извршна и судска.  

Според членот 9 став 2 од Уставот, граѓаните на Ре-
публика Македонија се еднакви пред Уставот и законите. 

Согласно член 32 став 3 од Уставот, секој вработен 
има право на соодветна заработувачка, а според став 5 
од истиот член остварувањето на правата на вработе-
ните и нивната положба се уредуваат со закон и со ко-
лективни договори. 

Согласно членот 88 од Уставот, носител на изврш-
ната власт во Република Македонија е Владата на Ре-
публика Македонија, која своите права и должности ги 
врши врз основа и во рамките на Уставот и законите.  

Надлежностите на Владата на Република Македо-
нија се утврдени во членот 91 од Уставот, во кои, меѓу 
другото, спаѓа и нејзиното право да донесува уредби и 
други прописи за извршување на законите (алинеја 5 
на членот 91 од Уставот). 

Во член 110 алинеја 2 од Уставот на Република Ма-
кедонија е определено дека Уставниот суд на Републи-
ка Македонија помеѓу другото одлучува за согласноста 
на другите прописи и на колективните договори со 
Уставот и со законите.  

Тргнувајќи од содржината на членот 110 алинеја 2 
од Уставот произлегдува дека актот што е предмет на 
уставно-судска оцена треба да содржи определени 
правни елементи за да има карактер на пропис. Помеѓу 
другото, актот, предмет на уставно-судска оценка, тре-
ба да содржи општи норми на однесување, да ги уреду-
ва односите на субјектите во правото на општ начин и 
за неопределен круг на субјекти во правото.  

Во конкретниот случај со иницијативата се оспору-
ва акт на Владата на Република Македонија бр.19-
559/1 од 2 февруари 2009 година кој, според Судот, не 
може да биде предмет на уставно-судска оцена, бидеј-
ќи нема за функција уредување на односи на субјекти-
те во правото, туку е допис со кој Министерството за 
финансии и буџетските корисници се известуваат што 
Владата заклучила на одржана седница. Меѓутоа, на 
овој допис му претходи донесен акт на Владата кој 
произлегол од одржана седница, за кој во постапката 
пред Судот се постави прашањето дали според својата 
содржина и форма има карактер на пропис подобен за 
уставно-судска оцена, а согласно членот 110 алинеја 2 
од Уставот на Република Македонија за чија уставност 
и законитост е надлежен да одлучува Уставниот суд.  

При одговорот на ова прашање Судот го имаше 
предвид членот 35 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
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нија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008 и 82/2008), во кој е утврдено дека за извршува-
ње на законите, освен уредби (кои се уставна категори-
ја), Владата донесува и одлуки, упатства, програми, ре-
шенија и заклучоци. Во членот 36 од истиот закон се 
разработени правните ситуации за кои Владата ги носи 
актите од претходно означената одредба.  

Имајќи ја предвид природата на прашањата за кои 
Владата на Република Македонија, согласно Законот, 
може да донесе акти, нивната форма и содржина, врз 
основа на овластувањата од членовите 35 и 36 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија произлегува 
дека актот за разгледување и усвојување на информа-
цијата за начинот на одбивање на надоместокот за пре-
воз од бруто плата на вработените во 2009 година, кои 
и до сега не го примале истиот од формално-правен ас-
пект не претставува пропис во смисла на членовите 91 
алинеја 5 и 110 алинеја 2 од Уставот на Република Ма-
кедонија.  

Меѓутоа, имајќи ја предвид содржината на означе-
ниот акт на Владата на Република Македонија, однос-
но видот на прашањата за кои таа одлучувала со него, 
во претходната постапка Судот утврди дека, без уста-
вен и законски основ, се навлегува во уредување на 
пресметувањето и исплатата на нето платата на буџет-
ските корисници, иако согласно член 32 став 5 од Уста-
вот остварувањето на правата на вработените и нивна-
та положба се уредуваат со закон и со колективни до-
говори. Од друга страна, определбата на Владата на 
вработените кои до 1 јануари 2009 година не примале 
надоместок за превоз во исплатата на нето платата да 
им се одбива износ од 825 денари месечно и истото да 
се однесува на сите нововработени во 2009 година до-
ведува до нееднаквост помеѓу вработените кои според 
закон и други прописи имаат иста бруто плата, врз ос-
нова на околноста дали живеат повеќе или помалу од 
2,5 км оддалеченост од работното место, што не е за-
конски критериум за утврдување и исплата на платата. 

Водено, ваквата определба на Владата, според оце-
на на Судот е проблематична и по однос на гарантира-
ното право на соодветна заработувачка од членот 32 
став 3 од Уставот, според кој секој вработен има право 
на соодветна заработувачка, бидејќи актуелната регу-
латива со која се уредува правото на плата и нејзината 
висина не познава можност за исплата на помала нето 
плата поради живеење на оддалеченост помала од 2,5 
км од работното место.  

Така, според член 3 став 1 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/2001, 26/2002, 46/2002, 37/2005 и 121/2007), работо-
давачот од членот 2 на овој закон, почнувајќи со испла-
тата на платите за јануари 2009 година, утврденото 
право на нето плата со овој закон за декември 2008 го-
дина го зголемува за износот на пресметаниот данок од 
плата, задолжителните социјални придонеси, согласно 
со пропишаните законски стапки за декември 2008 го-
дина и за износот на трошоците поврзани со работа по 
основа на исхрана за време на работа и превоз до и од 
работа, пресметани согласно со закон, колективен до-
говор и договор за вработување. 

Правото од ставот 1 на овој член, месечно може да се 
зголеми до 50% од остварената стапка на пораст на тро-
шоците на живот во тековниот во однос на претходниот 
месец, во рамките на обезбедените средства (став 2). 

По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, почну-
вајќи со исплатата на платите од јануари 2009 година, 
корисниците на Буџетот на Република Македонија, јав-
ните здравствени установи, корисниците на локалната 
самоуправа, буџетите на Фондот за пензиско и инвали-
дско осигурување на Македонија, Фондот за здравстве-
но осигурување на Македонија, Агенцијата за државни 
патишта и Агенцијата за вработување на Република 
Македонија, утврденото право на нето плата согласно 
со овој закон за декември 2008 година го зголемуваат 
за износот на пресметаниот данок од плата, задолжи-
телните социјални придонеси, согласно со пропишани-
те законски стапки за декември 2008 година и за изно-
сот на трошоците поврзани со работа по основа на ис-
храна за време на работа и превоз до и од работа, прес-
метани согласно со закон, колективен договор и дого-
вор за вработување, a во рамките на обезбедените 
средства (став 3). 

Сметано од 1 јануари 2009 година, заради воведува-
ње на концептот на пресметка и исплата на бруто плата 
на вработените, во позитивната регулатива се направе-
ни соодветни измени на законите во кои на нето плата 
меѓу другото се додаде и износот на надоместокот за 
превоз до и од работа, кој пак надоместок, според наве-
дениот концепт понатаму во исплатата на платата по-
веќе не е од влијание за нејзината висина. Во таа смис-
ла во Законот за работните односи („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.62/2005 и 106/2008), За-
конот за државните службеници („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.39/2000, 112/2000, 34/2001, 
103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 
17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/ 2007 и 161/2008) 
и други закони кои го уредува правото на плата и еле-
ментите од кои зависи нејзината висина, се направени 
соодветни измени, но ниту еден не познава можност за 
исплата на помала плата поради живеење на оддалече-
ност помала од 2,5 км од работното место.  

Имајќи ја предвид уставната поставеност на Влада-
та на Република Македонија како носител на извршна-
та власт во Република Македонија, која своите права и 
должности ги врши врз основа и во рамките на Уставот 
и законите, како и содржината на законските одредби 
од една страна, наспроти содржината на донесениот 
акт, несомнено произлегува дека, со него, Владата на 
Република Македонија одлучувала во врска со оствару-
вањето на права од работен однос на вработените во 
државните органи и установи кои се корисници на 
средствата од Буџетот на Република Македонија, а кои 
се веќе утврдени со закон. Оттука, актот за одбивање 
на надоместокот за превоз од бруто плата на вработе-
ните во 2009 година, кои и до сега не го примале исти-
от, на Владата на Република Македонија, и покрај тоа 
што не содржи формално-правни елементи на пропис, 
по својата содржина и дејство, според Судот, претста-
вува пропис подобен за уставно судска оцена. Ова до-
толку повеќе што тој опстојува во правниот поредок на 
Република Македонија, односно се применува. 

Од содржината на Заклучкот јасно произлегува дека 
со него се утврдува на кои лица ќе им се исплатува пого-
лема, а на кои помала нето плата, што не преставува до-
уредување, туку конкретно утврдување на права за кои 
нема законски основ, од каде Владата на Република Ма-
кедонија фактички се впуштила во уредување на праша-
ња кои не можат да бидат нејзина надлежност според 
членот 32 став 5 и членот 91 од Уставот и член 35 и 37 
од Законот за Владата на Република Македонија. 
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Со оглед на тоа што во конкретниот случај Владата 
на Република Македонија со ваков акт уредила праша-
ња што се законска материја и кои како такви спаѓаат 
во надлежност на законодавната власт, Судот оцени 
дека оспорениот акт не е во согласност со членот 8 
став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот на Република Македо-
нија. Ова од причини што согласно уставната позиција 
на Владата на Република Македонија, како носител на 
извршната власт, во рамките на нејзините права и 
должности утврдени со Устав и законите не може со 
свој пропис изворно да уредува односи и прашања што 
се законска материја, а уште помалку со свој пропис да 
уреди односи и прашања за кои нема основа во закони-
те и притоа да ги менува или суспендира законски ре-
шенија во поглед на субјектите, условите и обемот на 
правата утврдени во тие законски одредби, како што е 
случај со означениот акт на Владата на Република Ма-
кедонија. 

Од друга страна, со правењето разлика помеѓу вра-
ботените во исплатата на нето платата врз основа на 
околноста-живеење на помала или поголема оддалече-
ност од 2,5 км од работното место и вработување во 
2009 година, вработените се доведени во нееднаква по-
ложба, бидејќи истите остваруваат плата врз основа на 
законски утврдените ситеми на бодови и тоа исклучиво 
врз основа на соодветното образование и звање, а не 
врз основа на поблиско или подалечно живеење од ра-
ботното место. 

Ваквото надминување на овластувањата, според 
оцена на Судот, исто така, го изместува законски утвр-
дениот систем на платите, ја доведува во прашање 
правната сигурност на вработените и индиректно се 
одразува на висината на исплатата на одредени надо-
местоци во кои нето плата служи како основ за испла-
та. Таков е примерот со исплатата регресот за годишен 
одмор и двократен износ за отпремнина при заминува-
ње на работникот во пензија кои според членот 9 став 2 
од Законот за иплата на платите во Република Македо-
нија се пресметуваат врз основа на просечната месечна 
нето плата по работник во Републиката објавена до де-
нот на исплатата. 

Со оглед на тоа што Владата на Република Македо-
нија без законска основа за тоа со актот определила 
исплата на нето плата на начин поинаков од утврдени-
от со закон и колективен договор, Судот оцени дека 
таа ги пречекорила своите уставни и законски овласту-
вања, истовремено повредувајќи ги уставните принци-
пи на владеењето на правото и поделбата на државната 
власт утврдени во членот 8 алинеи 3 и 4 од Уставот, 
продуцирала нееднаквост помеѓу граѓаните, спротовно 
на определбата од членот 9 од Уставот, утврдила права 
на заработувачка со акт што не е закон или колективен 
договор спротивно на член 32 ставови 3 и 5 од Уставот, 
со што воедно ја довела во прашање и својата уставна 
поставеност од членот 91 од Уставот. 

Тргнувајќи од содржината на членовите 35 и 36 од 
Законот за Владата на Република Македонија Судот 
оцени дека актотшто е предмет на уставно-судска ана-
лиза не е во согласност со наведените законски одред-
би, бидејќи преставува акт кој по содржина е акт што 
не може да го донесе Владата. 

Со укинување на Актот на Владата за начинот на 
одбивање на надоместокот за превоз од бруто плата на 
вработените во 2009 година, кои и до сега не го прима-
ле истиот, донесен на Педесеттата седница на Владата 

одржана на 30 јануари 2009 година актот бр.19-559/1 
од 2 февруари 2009 година на Владата на Република 
Македонија, означен како оспорен во иницијативата, 
станува беспредметен. 

Преку направената анализа на уставните и законски 
одредби Судот заклучи дека Акт на Владата на Репуб-
лика Македонија за начинот на одбивање на надоме-
стокот за превоз од бруто плата на вработените во 2009 
година, кои и до сега не го примале истиот, донесен на 
Педесеттата седница на Владата одржана на 30 јануари 
2009 година не е во согласност со член 8 став 1 алинеи 
3 и 4, член 9, член 32 став 2 и 5 и член 91 од Уставот, 
како и со членовите 35 и 36 од Законот за Владата на 
Република Македонија. 

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

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
  У.бр. 61/2009                          Претседател  

25 ноември 2009 година    на Уставниот суд на Република 
      Скопје                                 Македонија,  

               д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
______________ 

2992. 
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.70/1992), после 
моето гласање против укинување на акт на Владата, го 
изнесувам и писмено го образложувам своето  

 
ИЗДВОЕНО  МИСЛЕЊЕ  

 
На Одлуката У.бр.61/2009 од 25 ноември 2009 годи-

на, со која се укинува актот на Владата на Република 
Македонија за разгледувње и усвојување на Информа-
цијата за начинот на одбивање на надоместокот за пре-
воз од бруто плата на вработените во 2009 година, кои и 
досега не го примиле истиот, донесен на Педесеттата 
седница на Владата одржана на 30 јануари 2009 година. 

Уставниот суд на Република Македонија постапу-
вајќи по повод иницијатива на Основна организација 
на СОНК при ОУ „Емин Дураку“ с. Буковиќ - Скопје 
претставувана од Хаџби Зендели, најнапред со Реше-
ние од 23 септември 2009 година поведе постапка за 
оценување на уставноста и законитоста, а потоа, на 
седницата одржана на 25 ноември 2009 година, со мно-
зинство гласови донесе Одлука со која го укина оспо-
рениот акт на Владата, бидејќи оцени дека тој не е во 
согласност со одредбите од Уставот, како и со одредби 
од Законот за Владата на Република Македонија.  

Изразувајќи несогласност, претходно на Решението 
за поведување на постапката, а потоа и на Одлуката за 
укинување на оспорениот акт на Владата, гласав про-
тив и го издвојувам своето мислење, според кое сметам 
дека Уставниот суд оценуваше работен заклучок, од-
носно писмо - известие што не претставува пропис, по-
ради што во согласност со член 110 од Уставот и член 
28 од Деловникот на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, иницијативата требаше да ја отфрли. 
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Мислам дека Судот во овој предмет, непотребно се 
впушти во анализа на проблемите што не ја тангираат 
формално правната страна, па според тоа и уставно 
судската оцена, туку навлезе во барања на решениа за 
материјално правните аспекти во областа на работните 
односи и системот на плати. Имено, во конкретниот 
случај, Судот се впушти во анализа на писмо со кое 
Министерството за финансии и другите буџетски ко-
рисници се известуваат за прашања за кои Владата на 
седница донела соодветни заклучоци. Притоа, конста-
тирајќи дека таквиот допис нема елементи на пропис, а 
всушност тоа беше предмет на иницијативата, Судот по 
сопствена иницијатива се впушта во друг таков допис со 
кој Владата ги известува корисниците на Буџетот за во-
дена расправа и усвоена информација на Министерство-
то за финанасии за начинот на одбивање на надоместо-
кот за превоз од бруто плата на вработените во 2009 го-
дина. На таквото писмено известие од седницата на Вла-
дата, односно на Нацрт-записник од седницата на Влада-
та како повод за иницијативата, мнозинството на судии 
му препиша својство на пропис, за кој следуваше устав-
но судска анализа на таквото писмо оквалификувано ка-
ко акт и истото со Одлуката се укина. 

Тргнувајќи од местото и улогата, односно положба-
та и надлежностите на Уставниот суд, меѓу другото да 
одлучува за согласноста на законите со Уставот и за 
согласноста на другите прописи и на колективните до-
говори со Уставот и со законите, моето убедување е де-
ка Судот во конкретниот случај немаше ниту основ, 
ниту можност на оспореното писмено известување да 
му придава елементи на акт подобен за уставно судска 
оценка. 

Поаѓајќи од одредбите на Уставот и неговиот кон-
цепт по однос на прописите, како и од богатата уставно 
судска пракса за Уставниот суд неспорно било дека 
предмет на уставно судска оцена може да биде пропис 
кој содржи определени правни елементи кои му даваат 
карактер на пропис, меѓу другото да е донесен од над-
лежен орган, да содржи општи норми на однесување, 
да ги уредува односите на субјектите во правото на 
општ начин и за неопределен круг на субјекти во пра-
вото. Стои моето убедување дека писменото известува-
ње на Владата на Република Македонија за разгледува-
ње и усвојување на Информацијата на Министерството 
за финансии од 30 јануари 2009 година е редовен допис 
на Владата со органите на државната управа и со дру-
гите субјекти на правото и таквиот допис не е и не мо-
же да се третира како пропис. Според тоа, иницијати-
вата за оценување на таквото писмо Судот согласно 
Уставот и Деловникот на Уставниот суд требаше да ја 
отфрли. 

Во сообразност со таквото мое гледиште логички е 
да не се впуштам во натамошна елаборација на Одлу-
ката донесена од Судот, но сепак ќе укажам само на не-
колку прашања на кои не им е посветено доволно вни-
мание при донесувањето на Одлуката.  

Законодавецот востановувајќи концепт на пресме-
тка и исплата на бруто плата на вработените од почето-
кот на 2009 година, всушност изврши соодветни изме-
ни во системот на пресметување и исплата на платите 
во делот што се однесуваа по основа на исхрана за вре-
ме на работа и превоз до и од работа. Овие надоместо-
ци, како посебни категории, веќе не влијаат на висина-
та на платата определена како бруто плата. Прашањата 

од оваа област и понатаму останаа предмет на уредува-
ње на законите и колективните договори. Владата на 
Република Македонија во овој дел ниту креирала, ниту 
менувала, или, пак, суспендирала законски решенија во 
однос на субјектите, условите и обемот на правата 
утврдени со таквите прописи, туку напротив овозмо-
жила остварување на законските определби што произ-
легуваат од променетиот систем на бруто плати, вклу-
чувајќи ги овде и прашањата во однос на: надоместо-
кот за исхрана до 2009 година и можноста од организи-
рање на оваа потреба во наредниот период; надоместо-
кот за превоз до и од работа за оддалеченост од 2 од-
носно 2,5 километри од работното место или, пак, неза-
висно од оддалеченоста (како што е наведено во образ-
ложението на Одлуката на Судот); невлегувањето на 
овие надоместоци односно трошоци во системот на 
бруто плати; компензацијата на дел од овие трошоци 
во делот за пресметаниот данок за плата и задолжител-
ните социјални придонеси и слични прашања кои биле 
и се предмет на уредување со закон, колективен дого-
вор и нивното конкретно остварување во договорите за 
вработување. 

На крајот, стои впечатокот дека и покрај желбата на 
мнозинството судии на Уставниот суд, преку отстрану-
вање на еден допис на кој му се даде карактер на про-
пис, да се отстранат одредени недоречености во обла-
ста на работните односи и утврдувањето на системот 
на плати или протоивуставни и незаконити дејствија на 
Владата според нив, сепак не мислам дека на начинот 
на кој се постапи во овој предмет, дека се постигна са-
каната цел, туку напротив се доаѓа до една неконзи-
стентност во правниот систем во оваа област на оп-
штествените односи во која Судот непотребно се ин-
волвира.  

           Претседател  
25 ноември 2009 година    на Уставниот суд на Република 

     Скопје                              Македонија,  
             д-р Трендафил Ивановски, с.р.  

______________ 
2993. 

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 70/1992) после 
моето гласање против укинување на акт на Владата, го 
изнесувам и писмено го образложувам своето  

 
ИЗДВОЕНО  МИСЛЕЊЕ  

 
На Одлуката У.бр.61/2009 од 25 ноември со која се 

укинува актот на Владата на Република Македонија за 
разгледување и усвојување на Информацијата за начи-
нот на одбивање на надоместокот за превоз од бруто 
плата на вработените во 2009 година кои и досега не го 
примале истиот, донесен на Педесеттата седница на 
Владата одржана на 30 јануари 2009 година. 

Уставниот суд на Република Македонија со Одлука 
У.бр.61/2009 од 25.11.2009 го укина актот на Владата 
на Република Македонија за разгледување и усвојува-
ње на Информацијата за начинот на одбивње на надо-
местокот за превоз од бруто плата на вработените во 
2009 година, а по иницијатива на Основна органиација 
на СОНК при ОУ „Емин Дураку“ од с. Букович - Скоп-
је. Ваквата одлука Уставниот суд ја донесе со мнозинс-
тво гласови.  
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Од причина што против ваквата одлука на Судот 
јас гласав против, чувствувам потреба а во смисла на 
горе цитираната деловничка одредба да го издвојам 
своето мислење, а од следните причини: 

Според моето мислење во конкретниот случај 
Уставнииот суд постапи спротивно на член 28 алинеја 
1 од Деловникот на Уставниот суд бидејќи сметам дека 
оспорениот акт не ги содржи сите елементи што треба 
да ги содржи еден општ пропис, само за кои Уставниот 
суд согласно член 110 од Уставот има надлежност да 
постапува.  

Имено од одредбите на Уставот и неговиот концепт 
пооднос на прописите, според мое мислење неспорно е 
дека предмет на уставно судска оценка може да биде 
само пропис кој содржи определени правни елементи 
кои му даваат карактер на пропис, поточно да е доне-
сен од надлежен орган, да содржи општи норми на од-
несување, да ги уредува односите на субјектите во пра-
вото на општ начин и за неопределен круг на субјекти 
во правото. Меѓутоа сметам дека во конкретниот слу-
чај оспорениот акт - писменото известување на Влада-
та на Република Македонија за разгледување и усвоју-
вање на информацијата на Министерството за финан-
сии од 30.01.2009 година претставува редовен допис на 
Владата со органите на државната управа и со другите 
субјекти на правото и како таков тој нема карактер на 
пропис. Од тука според моето длабоко убедување ини-
цијативата за оценување на таквиот допис Уставниот 
суд согласно своите надлежности дефинирани во Уста-
вот, во смисла на член 28 алинеја 1 од Деловникот на 
Уставниот суд, требаше да ја отфрли.  

 
               Судија 

           на Уставниот суд на Република  
          Македонија, 
    Вера Маркова, с.р. 

_____________ 
2994. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 
2 декември 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ член 5 став 3 и член 6 од Пра-

вилникот за начинот на плаќањето на лабораториските 
испитувања во специјалистичко - консултативна здрав-
ствена заштита по упат на избран лекар („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.10/2002, 17/2002-ис-
правка, 137/2006, 41/2007, 62/2007, 86/2007 и 37/2008).  

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 поднесена иницијатива на Фани Михајловска, ад-
вокат од Скопје, со Решение У.бр.85/2009 од 23 сеп-
тември 2009 година поведе постапка за оценување на 
уставноста и законитоста на одредбите од актот озна-
чен во точка 1 од оваа одлука, затоа што основано се 
постави прашањето за нивната согласност со Уставот и 
Законот за здравственото осигурување.  

4. Судот на седницата утврди дека според член 5 
став 1 од Правилникот здравствената установа која вр-
ши лабораториски испитувања, склучува договор со 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 
плаќање на услугите за обезбедените лабораториски 
испитувања на осигурените лица.  

Според став 2 на членот од Правилникот со догово-
рот од став 1 на овој член се регулираат: 

- видот на лабораториските испитувања,  
- бројот на осигурените лица и структурата на во-

зрасните групи што го избрале избраниот лекар,  
- начинот на упатување,  
- начин и време на вршење на лабораториските ис-

питувања,  
- и други меѓусебни обврски на договорните страни.  
Согласно став 3 на овој член од Правилникот, пла-

ќањето на надоместокот за обебедување на лаборато-
риски испитувања од член 2 на овој правилник на Фон-
дот, се врши за лабораториските испитувања извршени 
по склучувањето на договорот од став 1 на овој член и 
на договорот од член 6 на овој правилник. 

Во членот 6 од Правилникот е предвидено дека за 
остварување на правото на лабораториски испитувања 
на осигурените лица, здравствената установа на избра-
ниот лекар склучува договор со здравствена установа 
која врши лабораториски испитувања и тоа за сите оси-
гурени лица кои го избрале избраниот лекар. 

5. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 8 од Уставот, 
владеењето на правото и хуманизмот, социјалната 
правда и солидарноста се темелни вредности на устав-
ниот поредок на Република Македонија.  

Според членот 9 од Уставот, граѓаните на Републи-
ка Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви.  

Согласно член 34 од Уставот, граѓаните имаат пра-
во на социјална сигурност и социјално осигурување 
утврдени со закон и со колективен договор.  

Според член 35 став 1 од Уставот, Републиката се 
грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност 
на граѓаните согласно со начелото на социјална пра-
ведност.  

Според член 39 од Уставот, на секој граѓанин му се 
гарантира правото на здравствена заштита, а според 
ставот 2 на овој член граѓанинот има право и должност 
да го чува и унапредува сопственото здравје и здравје-
то на другите.  

Тргнувајќи од уставните одредби на членовите 34, 
35 и 39 од Уставот, како и од карактерот на Република 
Македонија како социјална држава што има за цел вос-
поставување на социјална заштита и правда, Републи-
ката обезбедува здравствена заштита што има основа и 
во темелните вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија - хуманизмот, социјалната правда 
и солидарноста. Притоа, Уставот само утврдил право 
на социјално осигурување и го гарантирал правото на 
здравствена заштита, а условите, начинот и обемот на 
правата препуштил да се уредат со закон.  

Здравственото осигурување, како еден сегмент на 
системот на социјалното осигурување е уреден со Зако-
нот за здравственото осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 
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18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008 и 6/2009) и во исти-
от, покрај другото, е определен кругот на правата од 
здравственото осигурување, односно основните здрав-
ствени услуги кои осигуреното лице може да ги оства-
ри на товар на средствата на здравственото осигурува-
ње. Имено, здравственото осигурување на граѓаните со 
Законот е уредено преку установување на задолжител-
но и доброволно здравствено осигурување.  

Задолжителното здравствено осигурување се воуста-
новува, според членот 2 од Законот, за сите граѓани на 
Република Македонија заради обезбедување на здрав-
ствени услуги и парични надоместоци врз начелата на 
сеопфатност, солидарност, еднаквост и ефективно кори-
стење на средствата под услови утврдени со овој закон, 
а доброволното здравствено осигурување се установува 
за обезбедување на здравствени услуги кои не се опфа-
тени со задолжителното здравствено осигурување.  

Во членот 3 од овој закон е определено дека задол-
жителното здравствено осигурување го спроведува 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, до-
дека пак доброволното здравствено осигурување мо-
жат да го спроведуваат друштва за осигурување осно-
вани според прописите за осигурување.  

Според член 4 од Законот, осигурени лица, во смис-
ла на овој закон, се осигурениците и членовите на нив-
ното семејство.  

Согласно член 8 од Законот, со задолжително зд-
равствено осигурување на осигурените лица им се 
обезбедува право на основни здравствени услуги под 
услови утврдени со овој закон, во случај на: 1) болест и 
повреда надвор од работа и 2) повреда на работа и про-
фесионално заболување.  

Основните здравствени услуги пак, според член 9 
став 1 се:  

а) во примарната здравствена заштита:  
1) здравствени услуги заради утврдување, следење 

и проверување на здравствената состојба; 
2) преземање на стручно-медицински мерки и по-

стапки за унапредување на здравствената состојба, сп-
речување, сузбивање и рано откривање на болестите и 
други нарушувања на здравјето; 

3) укажување на итна медицинска помош, вклучу-
вајќи и превоз со санитетско возило кога е тоа неоп-
ходно; 

4) лекување во ординација,односно во домот на ко-
рисникот; 

5) здравствена заштита во врска со бременост и по-
родување; 

6) спроведување на превентивни, терапевтски и ре-
хабилитациони мерки; 

7) превенција, лекување и санирање на болестите 
на устата и забите и 

8) лекови според листата на лекови што со општ акт 
ја утврдува Фондот на кој министерот за здравство да-
ва согласност; 

б) во специјалистичко-консултативната здравствена 
заштита: 

1) испитување и утврдување на заболувањата, по-
вредите и здравствената состојба; 

2) спроведување на специјализирани дијагностич-
ки, терапевтски и рехабилитациони постапки и 

3) протези, ортопедски и други помагала, помошни и 
санитетски справи и материјали и забнотехнички средс-
тва според индикации утврдени со општ акт на Фондот 
на кој министерот за здравство дава согласност;  

в) во болничката (краткотрајна и долготрајна) зд-
равствена заштита: 

1) испитување и утврдување на здравствената со-
стојба, лекување, рехабилитација, нега, сместување и 
исхрана во болнички услови; 

2) лекови според листата на лекови што со општ акт 
ја утврдува Фондот на кој министерот за здравство да-
ва согласност, како и помошни материјали кои служат 
за примена на лековите и санитетските и друг матери-
јал потребен за лекување; 

3) сместување и исхрана на придружник при неопход-
но придружување на дете до тригодишна возраст, додека 
е на болничко лекување, но најмногу до 30 дена и 

4) обдукција на умрени по барање на здравствени 
установи. 

Според став 2 на истиот член од Законот, основните 
здравствени услуги од ставот 1 на овој член Фондот ги 
обезбедува на осигурените лица во здравствените уста-
нови во висина на цени утврдени со Ценовникот на 
здравствени услуги во Република Македонија кој го 
донесува Управниот одбор на Фондот. 

Здравствените услуги кои не се опфатени со задол-
жителното здравствено осигурување се набројани во 
член 10 од Законот и тоа се:  

1) естетски операции кои не се медицински инди-
цирани; 

2) користење на повисок стандард на здравствени 
услуги во болничката здравствена заштита над утврде-
ните стандарди; 

3) бањско климатско лекување; 
4) медицинска рехабилитација на дегенеративни за-

болувања според општ акт утврдено од министерот за 
здравство, освен за деца до 18-годишна возраст; 

5) лекови кои не се опфатени со листите на лекови 
од член 9 на овој закон; 

6) протези, ортопедски и други помагала, помошни 
и санитетски справи и материјали и забнотехнички 
средства кои не се опфатени со задолжителното здрав-
ствено осигурување или се изработени од надстандар-
ден материјал; 

7) општа нега, сместување и исхрана во геронтоло-
шка установа; 

7а) извршени во примарна здравствена заштита кај 
лекар кој не му е избран лекар на осигуреното лице; 

8) специјалистичко-консулативни и болнички 
здравствени услуги без упат од избраниот лекар или 
извршени здравствени услуги во здравствена установа 
каде што Фондот не обезбедил вршење на здравствени 
услуги на негов товар. 

9) прекинување на бременост, ако не е медицински 
индицирано; 

10) лекување како последица на непридржување на 
упатствата од лекарот; 

10-а) вештачко оплодување по трет неуспешен обид 
за оплодување; 

11) издавање на сите видови лекарски уверенија; 
12) набавка на нови протетски и ортопедски справи 

и други помагала пред утврдениот рок; 
13) отрезнување и лекување од акутна алкохолизи-

рана состојба, како и за намерни труења, кои не се пре-
дизвикани од душевни растројства; 

14) лекување во странство, ако лекувањето е извр-
шено без одобрение од Фондот, за дел од трошоците 
кои се повисоки од трошоците на соодветните услуги 
од основните здравствени услуги во земјата; 
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15) прегледи, испитувања и упатувања до надлеж-
ниот орган за оценување на работната способност, спо-
ред прописите за пензиското и инвалидското осигуру-
вање, кога тие се вршат по барање на осигуреникот, ра-
ботодавецот или друг орган; 

16) незадолжително вакцинирање; 
17) лекување, односно рехабилитација од болести 

на зависност над 30 дена; 
18) прегледи на умрени и обдукција по барање на 

надлежни органи или граѓани; 
19) здравствени прегледи на вработените кои се 

упатуваат на работа во странство од страна на работо-
давците, како и прегледите и превентивните мерки на 
здравствена заштита за патување во странство; 

20) лекување од последици на третман од надриле-
кари или употреба на надрилекарства и 

21) други здравствени услуги кои според овој закон 
не паѓаат на товар на средствата на Фондот. 

Во членот 32 став 1 од Законот е определено дека, 
осигурените лица учествуваат со лични средства при 
користењето на здравствените услуги и лекови, но 
најмногу до 20% од просечниот износ на вкупно напра-
вените трошоци на здравствената услуга, односно ле-
ковите.  

Според член 36 од Законот, учеството на осигуре-
ното лице со лични средства во цената на здравствени-
те услуги и на лековите е приход на Фондот, се плаќа 
во здравствената установа, а Фондот врши контрола на 
наплатените средства. 

Според член 63 од Законот, Фондот, врз основа на 
начелата на ефикасно, ефективно и економично кори-
стење на средствата ги покрива трошоците за: 

1) здравствените услуги опфатени во основниот па-
кет на здравствените услуги што здравствените устано-
ви ги пружаат на осигурените лица; 

2) лекови, помошни медицински материјали кои 
служат за примена на лековите и санитетски материјал 
потребен за лекување, утврдени со општ акт; 

3) протези, ортопедски и други помагала, помошни 
и санитетски справи и материјали и заботехнички 
средства, утврдени со општ акт; 

4) парични надоместоци; 
5) инвестициони вложувања за создавање и подо-

брување на условите за укажување на здравствени ус-
луги на осигурените лица;  

6) вршењето на функцијата на Фондот; 
7) дел од мерките и активностите за спроведување 

на превентивните и други програми за лекување одре-
дени болести, како и за хендикепираните лица, соглас-
но со Законот за здравствената заштита и 

8) други потреби за спроведување на задолжително-
то здравствено осигурување.  

Главата VIII од Законот со наслов: „Односи на 
Фондот со здравствените установи“ ги содржи члено-
вите 68 до 72.  

Според член 68-а од Законот, Фондот е купувач на 
здравствени услуги во интерес на осигурените лица 
(став 1). Во зависност од потребите за здравствените 
услуги и утврдените средства за таа намена во буџетот 
на Фондот, Фондот купува здравствени услуги за што 
склучува и раскинува договори со здравствените уста-
нови.  

Според член 69 став 1 од Законот, Фондот со општ 
акт, утврдува критериуми за склучување на договори 
со здравствените установи, начинот на склучувањето 
на договорите и за начинот на плаќањето на здравстве-
ните услуги според:  

- бројот на осигурените лица во примарната здрав-
ствена заштита; 

- утврдените цени на здравствените услуги;  
- програмите за одделни видови здравствена зашти-

та; односно услуги 
- утврдените средства во Буџетот на Фондот по на-

мени и  
- други критериуми. 
Министерот за здравство дава согласност на оп-

штиот акт од став 1 на овој член (став 2). 
Според член 70 став 1 од Законот, за извршување 

на здравствените услуги Фондот како купувач на 
здравствените услуги склучува и раскинува договори 
со здравствените установи. 

Од анализата на наведените уставни и законски 
одредби произлегува дека правата и обврските од 
здравственото осигурување како и условите под кои 
тие можат да се користат се уредени со Законот за 
здравствено осигурување. Со задолжителното здрав-
ствено осигурување по разни основи е опфатен најши-
рок круг на граѓани со тоа што за граѓаните кои не се 
опфатени со ова осигурување е утврдена можност тие 
доброволно да пристапат кон задолжителното здрав-
ствено осигурување. На овој начин, со Законот за зд-
равствено осигурување скоро на секој граѓанин на Ре-
публика Македонија во случаите и под услови утврде-
ни со овој закон, му се обезбедува остварување на ус-
тавно-утврденото право на социјална сигурност и со-
цијално, односно здравствено осигурување, како и пра-
вото на здравствена заштита, кои се израз на социјал-
ниот карактер на Република Македонија - член 8 став 1 
алинеја 8 од Уставот.  

Фундаменталната содржина на здравствено осигу-
рување претставува заштита на здравјето, односно 
обезбедување на здравствените услуги на осигурените 
лица. Видот и обемот на основните здравствени услуги 
што произлегуваат од задолжителното здравствено 
осигурување се утврдени во наведениот член 9 од За-
конот, со позитивно набројување на здравствените ус-
луги на сите нивоа на здравствената заштита.  

Во таа смисла грижата на Републиката за социјал-
ната сигурност на граѓаните, опфаќа и нормирање на 
системот на обезбедување на тоа право. Според тоа, 
Републиката треба со нормативни акти, меѓу другото, 
да ги утврди условите под кои може да се остваруваат 
социјалните права, да ги утврди изворите на средствата 
за обезбедување на тие права и да создаде нормативни 
претпоставки сите граѓани под еднакви услови да ги 
остваруваат овие права.  

Тргнувајќи од анализата на целината на Законот, 
произлегува дека со него е пропишан системот на 
здравствено осигурување, кој треба да обезбеди функ-
ционирање на примањата и давањата на здравствените 
услуги во рамки на здравствената заштита на осигуре-
ниците за која цел во Законот се определени меѓусеб-
ните права и должности на субјектите во здравственото 
осигурување и тоа осигурениците, здравствените уста-
нови и Фондот како орган задолжен за спроведување 
на задолжителното здравствено осигурување.  
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Со оспорените член 5 став 3 и член 6 од Правилни-
кот, според Судот, се повредува правото на користење 
на основните здравствени услуги, како и здравствените 
услуги во специјалистичката консултативна здравстве-
на заштита во која влегуваат и лабораториските испи-
тувања кои се предмет на разработка во оспорениот 
Правилник. Имено, оспорениот Правилник е донесен 
врз основа на член 69 од Законот за здравствено осигу-
рување, во кој се утврдени критериумите според кои 
Фондот со општ акт склучува договори со здравствени-
те установи, како и начинот на склучување на догово-
рите и начинот на плаќањето на договорите. Тргнувај-
ќи од ваквите овластувања Фондот за здравствено оси-
гурување со оспорениот правилник го утврдува начи-
нот на плаќањето и критериумите за склучување на до-
говор за лабораториските испитувања кои осигурените 
лица можат да ги остварат на товар на средствата на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија. 
Меѓутоа, со Правилникот е утврдено и задолжително 
склучување на договори меѓу здравствените установи 
за остварување на правото на лабораториски испитува-
ња на осигурените лица, односно правото здравствена-
та установа на избраниот лекар да склучува договор со 
здравствената установа која врши лабораториски испи-
тувања и тоа за сите осигурени лица кои го избрале ма-
тичниот - избраниот лекар. Од анализата на наведеното 
произлегува правото на избраниот лекар да го упатува 
осигуреното лице само во онаа здравствена установа со 
која избраниот лекар има склучено договор за вршење 
на такви услуги, со што, според Судот, Фондот го ус-
ловува и ограничува остварувањето на правата на оси-
гурениците. Со пропишувањето дека надоместокот за 
овие услуги се плаќа откако ќе се склучи договор меѓу 
здравствените установи, се попречуваат и ограничуват 
осигурениците во правото на избор на здравствена 
установа која ќе им ја изврши ова специјалистичко-
консултативна здравствена заштита која според зако-
нот спаѓа во задолжителното здравствено осигурување, 
а со тоа му припаѓа на секој граѓанин и му се повреду-
ва загарантираното право на здравствена заштита, нор-
мирано во членот 39 од Уставот.  

Според Судот, плаќањето на надоместокот за извр-
шени основни здравствени услуги, какви што се и ус-
лугите во специјалистичко-консултативната здравстве-
на заштита може да биде условено само од тоа дали 
здравствената установа дала основна здравствена услу-
га за која осигуреникот плаќа придонеси со кои упра-
вува Фондот, меѓутоа ваквото право на осигуреникот 
не може да биде ограничено и неговото остварување не 
треба да биде условено од склучување на договор меѓу 
две здравствени установи, како што предвидуваат ос-
порените одредби од Правилникот.  

Предвид на наведената уставно-судска анализа, Су-
дот оцени дека со оспорените одредби од Правилникот 
не се обезбедува остварување на вредностите утврдени 
со Уставот и со истите се доведува под сомнение 
уставното право и должност на граѓаните за чување и 
унапредување на сопственото здравје, предвидени во 
член 39 од Уставот, како и нивната согласност со 
одредбите од Законот за здравствено осигурување, осо-
бено со членот 69 став 1, од причина што со Правилни-
кот, според Судот, доносителот на подзаконскиот акт 

ги надминал рамките дадени во наведената законска 
одредба кои се однесуваат на критериумите за склучу-
вање на договори со здравствените установи, начинот 
на склучување на договорите, како и начинот на плаќа-
њето на здравствените услуги според условите децид-
но наведени во оваа законска одредба.  

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласо-
ви во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил 
Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, 
Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера 
Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и д-р Гзи-
ме Старова. 

 
  У.бр.85/2009                          Претседател  

2 декември 2009 година     на Уставниот суд на Република 
      Скопје                                Македонија,  

               д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
______________ 

 
СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
2995. 

Судскиот совет на Република Македонија врз осно-
ва на член 39 и член 45 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/06 од 15.05.2006), објавува 

 
О Г Л А С 

 
1. За избор на 3 (тројца) судии на Апелационен суд 

Скопје; 
2. За избор на претседател на Основен суд Делчево; 
3. За избор на претседател на Основен суд Струми-

ца и  
4. За избор на претседател на Основен суд Штип. 
Кандидатите за избор на судии треба да ги испол-

нуваат условите предвидени во член 45 од Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/06) и условите 
предвидени во член 6 и 7 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на 
РМ“ бр.35/08). 

Кандидатите за избор на претседатели треба да ги 
исполнуваат условите предвидени во член 45 од Зако-
нот за судовите и член  47 став 1 и 3 од Законот за су-
довите (да приложат програма за работа во текот на 
мандатот). 

Заинтересираните кандидати пријавите со потреб-
ната документација, во оригинал или заверена фотоко-
пија на нотар, (лекарското уверение да не е постарo од 
eдна година од денот на неговото издавање), да ги до-
стават до Судскиот совет на Република Македонија, ул. 
„Вељко Влаховиќ“ бб, во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 
  Бр. 07-3051/1                              Судски совет 

20 ноември 2009 година         на Република Македонија 
     Скопје                                      Претседател, 
                                                   Васил Грчев, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
2996. 

Врз основа на членовите 158-љ став (2) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 8/08, 88/08 и 56/09), Советот на експерти на 
Агенцијата за супервизија на осигурување, на седницата одржана на 3.12.2009 година, донесе  

 
Т А Р И Ф Н И K 

ЗА СОДРЖИНАТА И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ И ДАВАЧКИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ И РОКОВИТЕ ЗА УПЛАТА 

 
Предмет 

 
Член 1 

Со овој Тарифник се утврдува содржината и висината на одделни надоместоци и давачки што ги нап-
лаќа Агенцијата за супервизија на осигурувањето (во натамошниот текст: Агенцијата) од друштвата за 
осигурување, осигурително брокерските друштва, друштвата за застапување во осигурување и други прав-
ни и физички лица врз кои супервизија спроведува Агенцијата согласно Законот за супервизија на осигу-
рување (во понатамошниот текст ЗСО) и Законот за задолжително осигурување во сообраќајот (во пона-
тамошниот текст ЗЗОС). 

 
Значење на одделни поими 

 
Член 2 

За целите на овој Тарифник одделните поими го имаат следното значење: 
- друштво за осигурување е правно лице дефинирано во членот 12 став (1) од ЗСО; 
- друштво за застапување во осигурување е правно лице дефинирано во членот 134-а став (1) од 

ЗСО; 
- осигурително брокерско друштво е правно лице дефинирано во членот 145 став (1) од ЗСО. 
 

Содржина и висина на надоместоците 
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Начин на плаќање на надоместоците 
 

Член 2 
(1) Надоместоците утврдени во тарифните броеви 

од 1.2 до 1.25, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 и 4.5од член 1 од 
овој Тарифник се уплаќаат во целост во моментот на 
поднесување на барањето за вршење на одредена услу-
га наведена во член 1 од овој Тарифник. 

(2) Годишниот надоместок за спроведување супер-
визија утврден во тарифните броеви 1.1, 2.1 и 3.1 од 
член 1 од овој Тарифник друштвата за осигурување, 
осигурително брокерските друштва и друштвата за за-
стапување во осигурување го пресметуваат и уплаќаат 
на четири еднакви рати (за четири квартали во тековна-
та година) и тоа на следниот начин: 

1. за првиот квартал од тековната година (од 1 јану-
ари до 31 март во тековната година), најдоцна до 15 ја-
нуари во тековната година; 

2. за вториот квартал од тековната година (од 1 
април до 30 јуни во тековната година), најдоцна до 15 
април во тековната година; 

3. за третиот квартал од тековната година (од 1 јули 
до 30 септември во тековната година), најдоцна до 15 
јули во тековната година; и 

4. за четвртиот квартал од тековната година (од 1 
октомври до 31 декември во тековната година), најдоц-
на до 15 октомври во тековната година. 

(3) Основ за утврдување на висината на годишниот 
надоместок од став 2 на овој член претставува вкупната 
бруто премија за осигурување на друштвото за осигуру-
вање, односно вкупните приходи од провизии за изврше-
ни осигурителни брокерски работи на осигурителното  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

брокерско друштво, остварени во последната деловна 
година за која има ревидирани финансиски извештаи на 
друштвата, а за друштвото за застапување во осигурува-
ње основот претставува вкупните приходи од провизии 
за извршени работи на застапување во осигурување ос-
тварени во последната деловна година за која друштвото 
доставило финансиски извештаи до Агенцијата за супер-
визија на осигурување.   

 (Пример: за деловната 2010 година основ за плаќање 
на годишниот надоместок ќе бидат износите искажани 
во финансиски извештаи за 2008 година на друштвата за 
застапување во осигурување, односно ревидираните фи-
нансиски извештаи за 2008 година на друштвата за оси-
гурување и осигурителните брокерски друштва; за де-
ловната 2011 година основ за плаќање на годишниот на-
доместок ќе бидат износите искажани во ревидираните 
финансиски извештаи за 2009 година, итн.) 

(4) Надоместоците утврдени во тарифните броеви 
од членот 1 од овој Тарифник се уплаќаат на Агенција-
та за супервизија на осигурување на Република Маке-
донија, денарска сметка број 200002007041251, банка 
на примачот: Стопанска банка АД Скопје. 

   
Преодни и завршни одредби 

 
Член 3 

Овој Тарифник влегува во сила осмиот ден од денот 
на неговото објавување во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“, а ќе се применува од 1.1.2010 година. 

 
                                 Совет на експерти 
                                 Претседател, 
                                  д-р Климе Попоски, с.р. 
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АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

2997. 
Врз основа на член 34 од Законот за адвокатура и 

член 23 од Статутот на Адвокатската комора на Репуб-
лика Македонија, Управниот одбор на Адвокатската 
комора на Република Македонија, на седницата одржа-
на на ден 21 ноември 2009 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА 
ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ  

ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ 
 

Член 1 
Во член 8 став 1 точка 1, после зборот „волја“ се 

додаваат зборовите: „барање за извршување“. 
 

Член 2 
Во член 8 став 1 точка 3, после зборот „судовите“ 

се додаваат зборовите: „нотари, извршители, центри за 
социјална работа“, а после зборот „работодавецот“ се 
додава зборот „полициските“. На крајот од член 8 став 
1 точка 3 се додава нова реченица која гласи: „Во по-
стапка за застапување пред полиција, наградата е двој-
на од највисоката определена во точка 2“. 

 
Член 3 

Во член 8 став 1, после точка 2 се додава нова точка 
3 која гласи: 

За поднесоците со кои се поведува постапка пред 
Уставен суд, Управен суд, управна постапка пред над-
лежни органи, за статусни и станбени спорови, за ра-
ботни спорови, авторски права, патенти и лиценци, ка-
ко и индустриска сопственост, за упис на основање и 
измена на регистрацијата во трговскиот регистар, на-
градата изнесува колку максималната во точка 1. 

 
Член 4 

Во член 8 став 1 се брише точката 8. 
  

Член 5 
Досегашните точки 3, 4, 5, 6 и 7 во член 8 став 1 

стануваат точки 4, 5, 6, 7 и 8. 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од објаву-

вањето во „Службен весник на РМ“. 
 
  Бр. 03-2110                            Адвокатска комора  

7 декември 2009 година          на Република Македонија 
          Скопје 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

2998. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од 

Законот за заштита на  конкуренцијата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.04/05 и 70/06) и член 
205 од Законот за општата управна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.38/05), поста-
пувајќи по известувањето за концентрација поднесено 
од претпријатието КЕЛАГ- Карнтнер Електризитатас 
Актиенгеселлсцхафт, Австрија, преку адвокат Ана Ми-
носка од Скопје, Комисијата за заштита на конкурен-
цијата на седница одржана на ден 16.10.2009 година,  
го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу прет-

пријатијата КИ-КЕЛАГ Интернатионал ГмбХ- (KI-
KELAG International GmbH) со регистрирано седиште на 
Арнулплатз 2, 9020 Клагенфурт, Австрија (Arnulplatz 2, 
9020 Klagenfurt, Austria) и Интеренерго енергетски 
инжениринг д.д. Словенија, со регистрирано седиште 
на Железна цеста 18, 1000 Љубљана, Република 
Словенија по основ на купопродажба на акции, иако 
потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на 
конкуренцијата, нема да има за последица значително 
спречување, ограничување или нарушување на ефе-
ктивната конкуренција на пазарот или на негов су-
штински дел, особено како резултат на создавање или 
зајакнување на доминантната позиција на учесниците и 
е во согласност со одредбите на Законот. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и за 
решението во износ од 30 000,оо ден., по тарифен број 
28-а од Законот за административни такси (“Службен 
весник на Република Македонија„бр.17/93, 20/96, 7/98, 
13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот 
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна 
сметка 840….03161, приходна шифра и програма 
72231300 и при подигнување на решението да достави 
доказ за извршена уплата на административните такси. 

 
   Бр.07-371/6 

16 октомври 2009 година                  Претседател, 
      Скопје                          Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 
2999. 

Врз основа на член 20 став (1) точка 2) и член 26 од 
Законот за заштита на  конкуренцијата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07) 
и член 205 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/05), а постапувајќи по известувањето за концентра-
ција поднесено од КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје, со седи-
ште на ул. „Трета Македонска Бригада“ бб Скопје, Ко-
мисијата за заштита на конкуренцијата на седница одр-
жана на ден 16.10.2009 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу 

КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Трета 
Македонска Бригада“ бб Скопје и ИНЕЛ ИНТЕРНА-
ЦИОНАЛ ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на Ул. Киро 
Крстев бр. 8 Кавадарци, преку стекнување на 100% од 
уделите во ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Кава-
дарци, со надомест, од страна на КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ 
Скопје, иако потпаѓа под одредбите од Законот за за-
штита на конкуренцијата, нема да има за последица 
значително спречување, ограничување или нарушува-
ње на ефективната конкуренција на пазарот или на не-
гов суштински дел, особено како резултат на создава-
ње или зајакнување на доминантната позиција на учес-
ниците и е во согласност со одредбите на Законот. 
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2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од  6.000,оо ден. и за 
решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 
28-а од Законот за административни такси (“Службен 
Весник на РМ“„бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 
61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република 
Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 
84017503161, приходна шифра и програма 72231300. 

 
    Бр.07-382/3 

16 октомври 2009 година                 Претседател, 
      Скопје                          Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 
3000. 

Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од 
Законот за заштита на  конкуренцијата (“Службен вес-
ник на Република Македонија„ бр.04/05 и 70/06) и член 
205 од Законот за општата управна постапка (“Служ-
бен весник на Република Македонија„ бр.38/05), поста-
пувајќи по известувањето за концентрација поднесено 
од претпријатието New Frontier Sоuth East s.r.o., Сло-
вачка преку Адвокатска и патентна канцеларија Јоани-
дис од Скопје,, Комисијата за заштита на конкуренци-
јата на седница одржана на ден 16.10.2009 година,  го 
донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу прет-

пријатијата Њу Фронтиер Саут Ист с.р.о. (New Frontier 
Sоuth East s.r.o.) со регистрирано седиште на Кутлико-
ва број 17, 851 08 Братислава, Словачка и САГА ДОО 
со регистрирано седиште на ул. „Милентија Поповиќ“ 
бр. 9 Белград, Република Србија  по основ на купопро-
дажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата, нема да има за пос-
ледица значително спречување, ограничување или на-
рушување на ефективната конкуренција на пазарот или 
на негов суштински дел, особено како резултат на соз-
давање или зајакнување на доминантната позиција на 
учесниците и е во согласност со одредбите на Законот. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,00 ден. и 
за решението во износ од 30 000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(“Службен весник на Република Македонија„бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-
3095, уплатна сметка 840….03161, приходна шифра и 
програма 72231300 и при подигнување на решението 
да достави доказ за извршена уплата на администра-
тивните такси. 

  
   Бр.07-387/5 

16 октомври 2009 година                Претседател, 
       Скопје                         Чедомир Краљевски, с.р. 

3001. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од 

Законот за заштита на конкуренцијата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07) 
и член 205 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.38/05 
и 110/08), постапувајќи по известувањето за концен-
трација поднесено од СЛ Лукс Инвестмент С.Ц.А. (SL 
Lux Investment S.C.A.), преку застапник Адвокатско 
друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешова, Комисијата 
за заштита на конкуренцијата на седница одржана на 
ден 10.11.2009 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу ЦИЕ 

Менаџмент II Лимитед (CIE Management II Limited), со 
седиште на Polygon Hall, Le Marchant Street, St. Peter 
Port, Guernsey и  Синлаб Диагностиц Сервицес ГмбХ 
(Synlab Diagnostic Services GmbH)  со седиште на 
Leitershofer Strasse 40, 86157 Augsburg, Germany, по ос-
нов на купопродажба на удели,  иако потпаѓа под 
одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, 
нема да има за последица значително спречување, 
ограничување или нарушување на ефективната конку-
ренција на пазарот или на негов суштински дел, особе-
но како резултат на создавање или зајакнување на до-
минантната позиција на учесниците и е во согласност 
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и 
за решението во износ од 30 000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-
3095, уплатна сметка 84017903161, приходна шифра и 
програма 72231300. 

 
    Бр. 07-414/4 

10 ноември 2009 година                   Претседател, 
      Скопје                          Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

3002. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на РМ” бр.70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 
121/07, 161/08 и 92/09), Министерството за труд и со-
цијална политика  

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец ноем-

ври 2009 година, во  однос   на  месец  октомври  2009  
година, е повисока  за 0,3 %. 

2. Правото на пораст на платите за месец ноември 
2009 година, во однос на месец  октомври  2009 година, за 
работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата 
на платите во Република Македонија, изнесува 0,15%. 

 
    Министер, 

                                                   Џељаљ Бајрами, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


