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 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1139.  
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (�Службен весник на Република Македонија� број 
36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 6 октомври 2005 година, 
донесе 

1137. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91), донесувам 

 
У  К  А  З 

 ЗА  ПОСТАВУВАЊЕ  НА ВОНРЕДЕН  И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА  О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД  - ОХРИД 

 МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА 
 

 I 
 Д-р Добринка Тасковска, се поставува за вонреден 

и ополномоштен амбасадор на Република Македонија 
во Кралството Холандија, со седиште во Хаг. 

1. Од функцијата судија на Основниот суд - Охрид, 
се разрешува Димитрија Цобовски. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ.  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
 III 

         Бр. 07-3693/1                       Претседател Овој указ влегува во сила веднаш. 
6 октомври 2005 година     на Собранието на Република  
            Скопје                      Македонија,    Указ бр. 22                                 Претседател 

                   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 6 октомври 2005 година         на Република Македонија, 
___________       Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

1140.  
Врз основа на член 60 став 1 од Законот за Народ-

ната банка на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� број 3/2002, 51/2003, 
85/2003, 40/2004 и 61/2005), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 октомври 2005 
година, донесе 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

1138. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (�Службен весник на Република Македонија� број 
36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 6 октомври 2005 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА  
НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА   

МАКЕДОНИЈА О Д Л У К А 
 ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА   
1. За член на Советот на Народната банка на Репуб-

лика Македонија се именува 
МАКЕДОНИЈА 

 
 1. Од функцијата судија на Врховниот суд на Ре-

публика Македонија, се разрешува Ајет Мехмети, по-
ради исполнување услови за старосна пензија. 

 Лиман Куртиши, дипломиран економист. 
 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

  
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
         Бр. 07-3696/1                        Претседател          Бр. 07-3692/1                   Претседател 
6 октомври 2005 година     на Собранието на Република 6 октомври 2005 година     на Собранието на Република 
            Скопје                       Македонија,             Скопје                      Македонија, 

                   д-р Љупчо Јордановски, с.р.                    д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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1141. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 114 став 1, а во врска со чле-
нот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� број 60/2002), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 6 октомври 2005 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ,  ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КО-
МИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици 

на претседателите, членови и нивни заменици на коми-
сиите на Собранието на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� број 92/2002, 
98/2002, 37/2003, 39/2003,68/2003, 2/2004, 4/2004, 6/2004, 
33/2004, 38/2004, 44/2004, 74/2004, 88/2004, 6/2005, 
12/2005, 37/2005, 45/2005 и 55/2005) во точките:  

�1) Комисија за уставни прашања, под в) за члено-
ви: наместо �Орданчо Тасев� треба да стои �Сашо Бог-
дановски�, наместо �Трифун Костовски� треба да стои 
�Каме Петров�, и  под г) за заменици  на  членовите: 
наместо �Елеонора Петрова-Митевска� треба да стои  
�Есад Рахиќ�. 

2) Законодавно-правна комисија, под г) за заменици 
на членовите: наместо �Орданчо Тасев� треба да стои 
�Сашо Богдановски�. 

3) Комисија за одбрана и безбедност, под г) за заме-
ници на членовите: наместо �Орданчо Тасев�  треба да 
стои �Сашо Богдановски� и наместо �Назми Беќири� 
треба да стои �Јусуф Арифи�.                                                                              

1. Во Одлуката за избор на претседател, заменик на 
претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� број 78/2002, 92/2002, 2/2004, 6/2005 и 37/2005) 
во точката I под г) за заменици на членовите: наместо �Ор-
данчо Тасев� треба да стои �Сашо Богдановски�. 

4) Комисија за политички систем и односи меѓу за-
едниците, под в) за членови: наместо �Орданчо Тасев� 
треба да стои� Драго Шајновски � и 

11) Комисија за транспорт, врски и екологија, под 
г) за заменици на членовите: наместо �Коце Трајанов-
ски� треба да стои �Илија Србиновски�.� 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во�Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
         Бр. 07-3699/1                         Претседател 
6 октомври 2005 година     на Собранието на Република 
            Скопје                       Македонија, 

                   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

1142. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 114 став 1, а во врска со чле-
нот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� број 60/2002), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 6 октомври 2005 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, 
ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИ-
ЈАТА ЗА ДЕЛОВНИЧКИ И МАНДАТНО-ИМУНИ-

ТЕТНИ ПРАШАЊА НА СОБРАНИЕТО НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Во Одлуката за избор на претседател, заменик на 

претседателот, членови и нивни заменици на Комисија-
та за деловнички и мандатно-имунитетни прашања  на 
Собранието на Република Македонија (�Службен вес-

ник на Република Македонија� број 83/2002, 2/2004, 
6/2004, 37/2005 и 45/2005) во точката I под г) за заме-
ници на членовите: наместо �Орданчо Тасев� треба да 
стои �Сашо Богдановски �.                  

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
         Бр. 07-3700/1               Претседател 
6 октомври 2005 година     на Собранието на Република 
            Скопје                  Македонија, 

                   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

1143. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 114 став 1, а во врска со чле-
нот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� број 60/2002), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 6 октомври 2005 го-
дина, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, 
ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИ-
ЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВА- 

ЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во�Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
         Бр. 07-3701/1               Претседател 
6 октомври 2005 година     на Собранието на Република 
            Скопје                  Македонија, 

                   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

1144. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 17 од Одлуката за основање 
делегации, пратенички групи и други облици на оства-
рување на меѓународна соработка на Собранието на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� број 85/2002), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 октомври 2005 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА-
ЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА БИЛАТЕ-
РАЛНА ПАРЛАМЕНТАРНА СОРАБОТКА 

 
I Во Одлуката за основање на пратенички групи на 

Собранието на Република Македонија за билатерална 
парламентарна  соработка (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија�број 12/2003, 2/2004, 4/2004, 74/2004, 
37/2005, 45/2005, 50/2005 и 55/2005) во точките: 

�19.Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Канада, 
под б) членови: наместо �Орданчо Тасев� да стои �Са-
шо Богдановски�; 
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29.Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Словачка-
та Република, под б) членови: наместо �Орданчо Та-
сев� да стои �Сашо Богдановски� и 

40.Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Кралство-
то Шведска, под б) членови: наместо �Орданчо Тасев�  
да стои �Сашо Богдановски�. 

II Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
         Бр. 07-3702/1               Претседател 
6 октомври 2005 година     на Собранието на Република 
            Скопје                  Македонија, 

                   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

1145. 
Врз основа на член 12 став 4 од Законот за репуб-

личките награди (�Службен весник на СРМ� број 40/87 
и 36/89 и �Службен весник на Република Македонија� 
број 82/99 и 33/2003), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 6 октомври 2005 годи-
на, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА НАГРАДАТА �МИТО ХАЏИ  
ВАСИЛЕВ-ЈАСМИН� 

 
1. Се разрешуваат претседателот и членовите на 

Одборот за доделување на наградата �Мито Хаџи Ва-
силев-Јасмин�, и тоа:  
претседателот 
проф. д-р Томе Груевски и 
членовите:  
Исо Руси,  
Горица Попова, 
Манчо Митевски,  
Џеми Хајредини,  
Георги Барбаровски,  
Зоран Иванов,  
Столе Наумов,  
Катерина Блажевска, 
Снежана Лупевска,  
Ѓурѓина Василевска,  
Ахмет Селмани и 
Хисен Шаќири.  
2. За претседател и членови на Одборот за доделу-

вање на наградата �Мито Хаџи Василев-Јасмин� се 
именуваат: 
за претседател 
Зоран Иванов, директор на ЈП Македонска инфор-

мативна агенција �МИА�-Скопје, 
за членови:                                                   
Мирче Адамчевски, новинар, 
Георги Барбаровски, главен уредник на весникот 

�Време�, 
Иван Бојаџиски, од Телевизија �Ирис�-Штип, 
Јованка Дојранлиева, претседател на Здружението 

на локалните радиостаници, 
Снежана Лупевска, новинар во А-1 телевизија, 
Манчо Митевски, заменик-главен и одговорен 

уредник на весникот �Утрински весник�, 
Столе Наумов, новинар-�Канал 77�, 
Горица Попова, заменик на директорот на Маке-

донската телевизија, 
Исен Салиу, новинар во весникот �Факти�, 
Владимир Тулевски, уредник-коментатор во весни-

кот �Вечер�, 
Блерин Хисеини, одговорен уредник на Редакцијата 

на албански јазик во ЈП МРТВ и 

Муамет Хоџа, новинар во Радио Скопје, програма 
на а бански јазик. л 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
         Бр. 07-3703/1               Претседател 
6 октомври 2005 година     на Собранието на Република 
            Скопје                  Македонија, 

                   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

1146. 
Врз основа на член 76 ставови 1, 2 и 3 од Уставот 

на Република Македонија и член 3 од Одлуката за ос-
новање на Анкетната комисија за испитување на при-
чините и последиците од стечајот на Експорт-импорт 
банка врз Буџетот на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� број 62/2005), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 октомври 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
АНКЕТНАТА КОМИСИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА 
ПРИЧИНИТЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД СТЕЧАЈОТ 
НА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ БАНКА ВРЗ БУЏЕТОТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. За претседател и членови на  Анкетната комисија 

за испитување на причините и последиците од стечајот 
на Експорт-импорт банка врз Буџетот на Република 
Македонија, се избираат: 
за претседател 
Слободан Најдовски, 
б) За членови: 
Ангел Димитров, 
Емилија Костадинова,  
Ејуп Рустеми, 
Силвана Бонева,  
Чедомир Краљевски и 
Аднан Ќахил.  
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
         Бр. 07-3704/1               Претседател 
6 октомври 2005 година     на Собранието на Република 
            Скопје                  Македонија, 

                   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

1147. 
Врз основа на членовите 42 и 45 од Законот за су-

довите (�Службен весник на Република Македонија� 
број 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 6 октомври 2005 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ 
НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ ВО БЕРОВО, ВЕЛЕС, 
ВИНИЦА, ГЕВГЕЛИЈА, КАВАДАРЦИ, КИЧЕВО, 
НЕГОТИНО, ПРИЛЕП, РАДОВИШ, РЕСЕН И 

СКОПЈЕ II -  СКОПЈЕ 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на: 
- претседател на Основниот суд - Берово, 
- претседател на Основниот суд - Велес, 
- претседател на Основниот суд - Виница, 
- претседател на Основниот суд - Гевгелија, 
- претседател на Основниот суд - Кавадарци, 
- претседател на Основниот суд - Кичево, 
- претседател на Основниот суд - Неготино, 
- претседател на Основниот суд - Прилеп, 
- претседател на Основниот суд - Радовиш, 
- претседател на Основниот суд - Ресен и 
- претседател на Основниот суд - Скопје II - Скопје. 
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2. Заинтересираните кандидати пријавите да ги под-
несат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на Одлуката во �Службен 
весник на Република Македонија�. 

3. Оваа одлука ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија� и во весниците �Нова Македо-
нија�, �Утрински весник� и �Македонија денес�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
         Бр. 07-3691/1               Претседател 
6 октомври 2005 година     на Собранието на Република 
            Скопје                  Македонија, 

                   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

1148. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите (�Службен весник на Република Македонија� 
број 36/95 и 64/2003), а во врска со Одлуката за опреде-
лување на бројот на судиите во основните судови 
(�Службен весник на Република Македонија� број 
6/96), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 6 октомври 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ОС-
НОВНИТЕ СУДОВИ ВО СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ И 

СТРУМИЦА 
 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на:  
- еден судија на Основниот суд - Скопје I - Скопје и 
- еден судија на Основниот суд - Струмица. 
2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во членот 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија, кој ги ис-
полнува општите услови определени со закон за засно-
вање на работен однос во орган на државната управа, 
кој е дипломиран правник со положен правосуден ис-
пит, кој ужива углед за вршење на судиската функција 
и кој има работно искуство со потврдени резултати на 
правни работи по полагањето на правосудниот испит 
над пет години), пријавите со потребните документи да 
ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на Одлуката во �Служ-
бен весник на Република Македонија�. 

3. Оваа одлука ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија� и во весниците �Нова Македо-
нија�, �Утрински весник� и �Македонија денес�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
         Бр. 07-3694/1               Претседател 
6 октомври 2005 година     на Собранието на Република 
            Скопје                  Македонија, 

                   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

1149. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членот 115 став 3 од Деловни-
кот на Собранието на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� број 60/2002), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 октомври 2005 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА-
ЊЕ НА ПОСТОЈАНИ РАБОТНИ ТЕЛА НА СО-
БРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за основање на постојани работни тела 

на Собранието на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� број 85/2002 и 

30/2003), во членот 2 точката �2. Законодавно-правна 
комисија� во ставот 2 алинејата 2 се брише. 
Во точката �5-а Комисија за европски прашања� 

ставот 2 се менува и гласи: 
�Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат на: 
- следење на спроведувањето на Националната 

стратегија за интеграција на Република Македонија во 
Европската унија и редовно го известува Собранието 
за нејзиното спроведување; 

- следење на исполнување на обврските кои произ-
легуваат од договорите меѓу Република Македонија и 
Европската унија и остварување на програмите и дру-
гите акти на институциите на Европската унија, вклу-
чувајќи ги и програмите за финансиска помош; 

- следење и поттикнување на процесот на усогласу-
вање на законодавството на Република Македонија со 
законодавството на Европската унија, како и предлага 
мерки за унапредување на постапките за усогласување, 
дава мислења и предлози за активностите на другите 
работни тела на Собранието и го насочува нивното 
внимание на прашања сврзани со приемот на Републи-
ка Македонија во членство во Европската унија; 

- следење на активностите на Владата и органите на 
државната управа во врска со приемот на Република 
Македонија во членство во Европската унија и во врска 
со нив дава мислења и препораки; 

- анализирање на последиците од пристапување на 
Република Македонија во членство во Европската уни-
ја и подготвува извештаи во врска со истите; 

- редовно информирање на Собранието за сите пра-
шања сврзани со европската интеграција, вклучително 
и преку собирање информации, литература и други до-
кументи поврзани со Европската унија; 

- предлагање и остварување на активности насоче-
ни кон информирање на јавноста за процесите на 
европската интеграција; 

- соработка со соодветните комисии на другите зем-
ји и  

- разгледување на други прашања во врска со 
европската интеграција и приемот на Република Маке-
донија во членство во Европската унија.� 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
         Бр. 07-3695/1               Претседател 
6 октомври 2005 година     на Собранието на Република 
            Скопје                  Македонија, 

                   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
 

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА  
�11 ОКТОМВРИ� 

1150. 
Врз основа на членовите 1, 4 и 12 од Законот за ре-

публичките награди (�Службен весник на Република 
Македонија� број 40/87, 36/89, 82/99 и 33/2003), Одбо-
рот за доделување на наградата �11 Октомври�, на сед-
ницата одржана на 4 октомври 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА �11 ОКТОМ-
ВРИ� ЗА 2005 ГОДИНА ЗА ДОЛГОГОДИШНИ И ЗНА-
ЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ВО НАУКАТА, ОБРАЗОВА-
НИЕТО, КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА ОД ИНТЕРЕС  

ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I За долгогодишни значајни остварувања во областа 

на науката и образованието, наградата се доделува на: 
1. Проф.д-р Вера Стојчевска-Антиќ, историчар на 

литературата, Скопје, 
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2. Ремзи Бала, дефектолог, Скопје, 
3. Македонското лекарско друштво, Скопје и 
4. Академик Бојан Шоптрајанов, Скопје. 
II За долгогодишни значајни остварувања во областа 

на културата и уметноста, наградата се доделува на: 
1. М-р Ивица Зориќ, хорски диригент, Тетово, 
2. Ефтим Клетников, писател, Скопје и  
3. Проф. Благој Цанев, композитор, Скопје. 
III Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
         Бр. 07-3672/2          Претседател на Одборот 
6 октомври 2005 година      за доделување на наградата 
            Скопје                   �11 Октомври�, 

акад. Матеја Матевски, с.р. 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1151. 
Врз основа на член 78 став 2 од Законот за радиоди-

фузната дејност (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 20/97 и 70/03), Владата на Република Маке-
донија, на предлог на Советот за радиодифузија на сед-
ницата одржана на 3.10.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМИ  

ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 
 
I. Се објавува оглас (VII) за финансирање радио и 

телевизиски програми од јавен интерес, од средствата 
на радиодифузната такса, кои согласно членот 77 став 
1 алинеја 5 од Законот за радиодифузната дејност се 
наменети за создавање и емитување радио и телевизи-
ски програми од јавен интерес на трговските радиоди-
фузни друштва и независните продуценти, во износ од 
151.260.000,00 (стопедесет и еден милион двестотини и 
шеесет илјади) денари.  

II. Од средствата на претходната точка ќе се финанси-
раат радио и телевизиски програми од јавен интерес и тоа: 

1. Играна радио и телевизиска продукција: 
1.1. Оригинално домашно творештво (радио или те-

левизиска драма; ТВ филм; радио или телевизиска ху-
мореска; радио или телевизиска драмска серија; радио 
или телевизиски расказ). 

2. Документарна  радио и телевизиска продукција: 
2.1. Документарен филм, документарни емисии и серии; 
2.2. Документарно - игран филм, документарно 

играни емисии; 
2.3. Образовни емисии и серии;  
2.4. Репортажи, патеписи, записи.  
3. Музичка радио и телевизиска продукција (му-

зичко шоу; музичко забавни програми; музичка анто-
логија; музички времеплов; изведувачки групи на из-
ворна музика; староградска музика).  

III. При изборот на програми за финансирање пред-
ност ќе има оригиналната играна продукција, новите, 
оригинални документарни програми и новите теми, 
програми во функција на поддршка на интеграциските 
процеси на Република Македонија во Евро-атланските 
структури, а нема да се поддржуваат тековни програми 
и програми што тематски се повторуваат.   

IV. Условите (општи, програмски, продукциски и 
други) за создавање и емитување на програмата се 
определуваат со тендерската документација. 
Тендерската документација може да се подигне во 

Советот за радиодифузија, ул. �Илинденска� бр. 9, 
Скопје. 
За тендерската документација се плаќа надоместок 

во износ од 2.000,00 денари на жиро сметка бр. 300-
0000006180-23, банка депонент Комерцијална банка 
АД Скопје. 

V. Право на учество на огласот (VII) имаат тргов-
ските радиодифузни друштва и независните продуцен-
ти (правни лица) коишто имаат регистрирано претежна 
дејност: �Производство на радио и ТВ програми�, од-
носно �Филмска продукција� (92.11), �Издавање сни-
мени медиуми� (22.14) или �Репродукција на звучни и 
видео записи� (22.31;22.32). 
Трговските радиодифузни друштва, што вршат деј-

ност на национално ниво можат да учествуваат со 
најмногу 10 пријави, а трговските радиодифузни друш-
тва на локално ниво и независните продуценти со најм-
ногу 5 пријави за програми од јавен интерес. 

 
VI. Пријавата за учество на огласот се поднесува во 

рок од 75 дена од денот на објавувањето на оваа одлука 
во �Службен весник на Република Македонија�.  
Кон пријавата подносителот треба да ги достави 

следниве документи:  
1. Документи за судска регистрација (комплетни) и 

Решение за претежна дејност од Државниот завод за 
статистика; 

2. Сценарио, задолжително се доставува со потпис 
т.е. согласност на сценаристот и продуцентот; 

3. Режисерска експликација или книга на снимање 
(за телевизиските програми) задолжително се доставу-
ва со потпис т. е. согласност на продуцентот и на сите 
автори (сценарист, режисер, директор на фотографија и 
други), односно радиофонско обликување (за радио 
програмите) задолжително се доставува со потпис т.е. 
согласност на режисерот и продуцентот; 

4. План на продукција; 
5. Пресметка на вкупните трошоци за создавање на 

програмата; 
Биографија на авторите и листа на нивни дела од 

областа на радио и ТВ, односно аудиовизуелната про-
дукција; 

7. Договор за копродукција или друг документ со 
кој се регулира соработката на продуцентот во случај 
на копродукција. 
Пријавата со наведената придружна документација 

се поднесува на начин, форма и содржина предвидени 
со тендерската документација.    
Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на 

рокот и што не се подготвени и доставени според усло-
вите предвидени со огласот и тендерската документа-
ција, односно некомплетните пријави нема да бидат 
разгледувани.    

 
VII. Советот за радиодифузија, по спроведувањето 

на постапката за разгледување на пристигнатите прија-
ви, ќе и предложи на Владата распределување на 
средствата за одделни програми. 
Во функција на подготвување на предлогот на Со-

ветот за финансирање на одделни програми од јавен 
интерес, пријавите со придружната документација за 
програмите ќе ги разгледуваат експерти, кои ќе бидат 
избрани од страна на Советот за радиодифузија, сог-
ласно Законот за јавни набавки (�Службен весник на 
Република Македонија�  бр.19/04). 

 
VIII.  Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во �Службен весник на Република Македо-
нија�, а ќе се објави и во други јавни гласила.  

 
  Бр. 19-2558/1                     Претседател на Владата 

3 октомври 2005 година         на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1152. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/04), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата  одржана на 15.09.2005 
година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 
ЈП ЗА ПАСИШТА СКОПЈЕ, ЗА 2004 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Годишната сметка и Извештајот за работењето 
на ЈП за пасишта Скопје за 2004 година, бр. 02-24/1 од 
24.02.2005 година и бр. 02-27/2 од 04.03.2005 година, 
усвоени од Управниот одбор на ова јавно претприја-
тие, на седниците одржани на 24.02.2005 година и на 
4.03.2005 година.  

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

 
         Бр. 19-1087/1                   Претседател на Владата 
15 септември 2005 година     на Република Македонија, 

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

1153. 
Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република 
Македонија, на седницата  одржана на 23.09.2005 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦЕНОВ-
НИКОТ НА ОСНОВНИ И ОСТАНАТИ АЕРОД-
РОМСКИ УСЛУГИ НА ЈПАУ �МАКЕДОНИЈА�-
СКОПЈЕ БР. 02-2022/17 ОД 22.12.2003 ГОДИНА И 
ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЦЕНОВНИКОТ НА ОСНОВНИ И ОСТАНАТИ 
АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ НА ЈПАУ �МАКЕДО-
НИЈА�-СКОПЈЕ БР. 02-1401/5 ОД 26.07.2004  ГОДИНА 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за изменување и дополнување на Це-
новникот на Основни и останати аеродромски услуги 
на ЈПАУ �Македонија�-Скопје бр. 02-2022/17 од 22.12.2003 
година и Одлуката за изменување и дополнување на 
Ценовникот на Основни и останати аеродромски услу-
ги на ЈПАУ �Македонија� - Скопје бр. 02-1401/5 од 
26.07.2004 година, бр. 02-773/10 од 21.07.2005 година, 
донесена од Управниот одбор на ова јавно претприја-
тие, на седницата одржана на 20.07.2005 година 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во  �Службен весник на Република 
Македонија�.  
         Бр. 19-2940/1                   Претседател на Владата 
23 септември 2005 година     на Република Македонија, 

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

1154. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005), а во 
врска со член 43 од Деловникот за работа на Владата 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 38/2001, 98/2002, 9/2003, 47/2003, 
64/2003 и 67/2003), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на ден 3  октомври 2005 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ СОВЕТОДАВЕН КОМИТЕТ НА 
ПРОЕКТОТ ЗА КАТАСТАР И РЕГИСТРАЦИЈА 

НА НЕДВИЖНОСТИ  
Член 1 

За преземање на сите активности за успешен развој на 
земјишната политика на Република Македонија преку 
имплементацијата на Проектот за катастар и регистрација 

на недвижности кој ќе се финансира со средства во вид на 
заем од Светската банка, се образува Советодавен коми-
тет на проектот за катастар и регистрација на недвижно-
сти (во понатамошниот текст: Советодавен комитет). 
Проектот ќе го имплементира Државниот завод за 

геодетски работи. 
Член 2 

Советодавниот комитет се обврзува согласно препо-
раките на Светска банка дадени во Документот за про-
ценка на проектот и има за цел да дава препораки на 
Владата на Република Македонија за развој на земјиш-
ната политика, со што ќе се придонесе за развојот на по-
ефикасен пазар на недвижности и отстранување на бари-
ерите за влез на странски директни инвестиции во Ре-
публика Македонија. 

Член 3 
Советодавниот комитет се состои од членови и нив-

ни заменици-претставници на: Министерството за прав-
да, Министерството за финансии, Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерс-
твото за локална самоуправа, Министерството за транс-
порт и врски, Министерството за животна средина и 
просторно планирање, Државниот завод за геодетски ра-
боти и Централниот регистар на Република Македонија 
кои ги именува Владата на Република Македонија. 
На конститутивната седница членовите и нивните 

заменици ќе ги изберат претседателот и заменик на 
претседателот. 

Член 4 
С оветодавниот комитет донесува Деловник за работа. 

Член 5 
Мандатот на членовите и нивните заменици на Сове-

тодавниот комитет трае до завршувањето на имплемента-
цијата на Проектот. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 

 Бр. 19-752/10                     Претседател на Владата  
3 октомври 2005 година        на Република Македонија,  

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

1155.   
Врз основа на член 4 став 3 од Законот за јавното 

правобранителство на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 47/97) и член 
36 став 3 од Законот за Владата на Република Македо-
нија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 6 октомври 2005 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЗАМЕНИЦИТЕ НА 
ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА  
ЗАМЕНИЦИТЕ НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ  

Член 1 
Во Одлуката за утврдување критериуми за определу-

вање на бројот на замениците на јавниот правобранител 
на Република Македонија и за определување на бројот на 
замениците на јавниот правобранител (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 57/97 и 3/98) во член 2 став 
2 зборот �шест� се заменува со зборот �седум�.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе со објави во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 

   Бр. 33-3760/1                   Претседател на Владата 
6 октомври 2005година        на Република Македонија, 

      Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 



Стр. 8 - Бр. 86 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 октомври 2005 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА  
1156.   
Врз основа на член 23 од Законот за трговија 

(�Службен весник на Република Македонија� број 
16/2004), министерот за економија донесе 

 
 
   П Р А В И Л Н И К 

 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ОБРАЗЕЦОТ - ПРИЈАВАТА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ 
НА МИНИМАЛНО - ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ТРГОВИЈА И ЗАПОЧНУВАЊЕ СО 
РАБОТА НА ПРОДАЖЕН  ИЛИ  ДРУГ ДЕЛОВЕН  

ОБЈЕКТ 

 
 
 
 
 
   Член 1  Во Правилникот за формата и содржината на обра-

зецот  - пријавата за исполнување на минимално-тех-
ничките услови за вршење на трговија и започнување 
со работа на продажен или друг деловен објект 
(�Службен весник на Република Македонија� број 
21/2004) во член 2 во ставот 1 зборовите: �образец, кој  
е� с уваат со зборовите: �обрасци, кои се�. 

 
 
 
 
 

е замен   
 Член 2  Членот 3 се менува и гласи:  �Пријавата се поднесува до Министерството за економи-

ја - Државен пазарен инспекторат и до надлежен орган на оп-
штината односно Градот Скопје, во по два примерока.� 

 
 
 Пријавата од став 1 на овој член треба да биде заверена 

од Државниот пазарен инспекторат и од надлежниот орган 
на општината односно Градот Скопје и треба да биде во де-
ловната просторија во која се врши дејноста. 

 
 
   Член 3  Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. 

 
 а  

          Бр. 10-3876/8                       Министер,  
30 септември 2005 година    м-р Фатмир Бесими, с.р.          Скопје                                                                          

mailto:PRODA@EN


12 октомври 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 86 - Стр. 9 

Според ставот 2 на овој член, министерот кој рако-
води со органот на државната управа надлежен за рабо-
тите од областа на транспортот ќе донесе пропис за ос-
тварување на правото на корисниците на патиштата 
утврдено во ставот 1 на овој член. 

 
 
 
 
 

5. Според членот 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот 
на Република Македонија, владеењето на правото и по-
делбата на државната власт на законодавна, извршна и 
судска се темелни вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија. 

 
 
 
 
 

Согласно членот 68 став 1 алинеја 2 од Уставот, Со-
бранието на Република Македонија донесува закони, а 
според членот 91 алинеја 1 и 5, Владата на Република 
Македонија ја утврдува политиката на извршување на 
законите и донесува уредби и други прописи за извр-
шување на законите. Според членот 96 од Уставот, ор-
ганите на државната управа работите од својата над-
лежност ги вршат самостојно врз основа и во рамките 
на Уставот и законите и за својата работа се одговорни 
на Владата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Со членот 55 став 1 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), е утврдено дека министерот донесува правил-
ници, наредби, упатства, планови, програми, решенија 
и други видови акти за извршување на законите и дру-
ги прописи, кога за тоа е овластен со закон. Во членот 
56  став 1 од овој закон е определено дека со правил-
ник се утврдуваат и се разработуваат одделни одредби 
на законите и другите прописи заради нивно извршува-
ње, а согласно членот 61 став 1, со актите кои ги доне-
сува министерот не може за граѓаните и другите прав-
ни лица да се утврдуваат права и обврски, ниту да се 
пропишува надлежност на други органи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Според членот 1 од Законот за јавните патишта, 
предмет на уредување на овој закон се условите и на-
чинот на изградбата, реконструкцијата, одржувањето, 
заштитата, користењето, управувањето, финансирање-
то на јавните патишта и надзорот. 

 
 
 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА Со членот 2 од Законот е определено дека јавните 

патишта се добра во општа употреба и се во државна 
сопственост, а развојната политика на патиштата ја 
утврдува Владата на Република Македонија. 

 
1157. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 70/1992), на седницата одржана 
на 21 септември 2005 година, донесе  

За работите во врска со планирањето, финансира-
њето, изградбата, реконструкцијата, одржувањето и за-
штитата на магистралните и регионалните патишта се 
основа Фонд за магистрални и регионални патишта со 
својство на правно лице, кој изготвува повеќе годишна 
програма. За извршување на работите на одржување и 
заштита на магистралните и регионалните патишта, 
Владата на Република Македонија основа јавно прет-
пријатие, додека за локалните патишта и улици, оп-
штината односно градот Скопје може да основа јавно 
претпријатие. 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува членот 95 став 2 од Законот за јавни-

те патишта (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 26/1996, 40/1999, 96/2000, 29/2002 и 68/2004). 

Според членот 31 од Законот, за извршување на ра-
ботите од годишната програма сврзани за одржување и 
заштита на јавните патишта, Фондот и јавното прет-
пријатие за патишта склучуваат договор со кој особено 
се утврдува видот, обемот и вредноста на работите на 
одржувањето и заштитата на јавните патишта за секој  
пат одделно, посебно за работите на одржување на 
проодноста на патиштата во зимски услови, рокови за 
извршување, надзор над извршувањето и слично. Дого-
ворот за наредната година се склучува најдоцна до 
истекот на тековната година. Ако во тој рок не се склу-
чи договор, Фoндот обезбедува привремено финанси-
рање во висина на физичкиот обем на работите од 
претходниот месец. Средствата наменети за одружува-
ње и заштита на јавните патишта, јавното претпријатие 
за патишта не смее да ги користи за други намени. 

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 иницијатива поднесена од Стамен Филипов од 
Скопје со Решение У. бр. 29/2005 од 22 јуни 2005 годи-
на поведе постапка за оценување на уставноста на чле-
нот 95 став 2 од Законот означен во точката 1 од оваа 
одлука. 
Постапката беше поведена затоа што основано се 

постави прашањето за согласноста на оспорениот член 
од Законот со Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата  утврди дека според членот 
95 став 1 од Законот за јавните патишта, за штетата 
што ќе им биде причинета на корисниците на патишта-
та заради пропуштање на благовременото извршување 
на потребните работи преземање на соодветни мерки 
за одржување на патиштата или улиците одговара 
претпријатието задолжено за одржување на патиштата 
и улиците. 

Од изнесеното и од анализата на оспорената одредба 
од Законот, Судот утврди дека со неа всушност е дадено 
овластување на министерот за транспорт и врски да доне-
се посебен пропис со кој би ги пропишал постапката, пра-
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вата и обврските за граѓаните во однос на тоа на кој начин 
да ги остварат своите интереси спрема претпријатието за-
должено за одржување на патиштата, за штетата што ќе 
им биде причинета како корисници на патиштата, а како 
последица од пропустите во одржувањето на патиштата и 
улиците. Имено, оспорената одредба претставува закон-
ски основ за донесување на подзаконски акт кој по својата 
содржина би бил акт за уредување на материја којa може 
да се уредува единствено со закон. 
Притоа, треба да се има предвид дека во нашиот 

правен систем со одредбите од Законот за облигацио-
ните односи се уредени основите на облигационите од-
носи и во делот на причинувањето на штета. 
Во однос на овластувањето кое произлегува од оспо-

рената законска одредба Судот смета дека се доведува во 
прашање неговиот уставен основ бидејќи овластувањето 
отстапува од општиот принцип на поделбата на власта. 
Тргнувајќи од темелната вредност на уставниот поредок 
на Република Македонија за поделбата на државната 
власт на законодавна, извршна и судска, министерот како 
еден од органите на извршната власт не може да има ов-
ластувања кои ги има законодавната власт. Даденото ов-
ластување на министерот со свои акти да пропишува како 
граѓаните како корисници на патиштата ќе ги остваруваат 
правата за штетата што ќе им биде причинета поради про-
пустите на надлежното претпријатие во одржувањето на 
патиштата и улиците, според Судот значи пренесување на 
ингеренциите од законодавната власт кон извршната 
власт за уредување на прашања од законска материја, што 
не е во согласност со означените одредби од Уставот на 
Република Македонија. 

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

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

 
  У. бр. 29/2005                           Претседател 

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

___________ 
1158. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 70/1992), на седницата одржана 
на 21 септември 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува  Одлуката бр. 02-1336/1-4 од 25 ноември 

1998 година, донесена од Управниот одбор на Јавното 
претпријатие �Македонски железници� - Скопје. 

2.  Оваа одлука произведува правно дејство од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата поднесена од �Макстил� - АД Скоп-
је, со решение У. бр. 63/2005 од 6 јули 2005 година по-
веде постапка за оценување на уставноста и законито-
ста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, 
затоа што основано се постави прашањето за нејзината 
согласност со Уставот  и Законот за јавните претприја-
тија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/1996, 9/1997 - исправка, 6/2002 и 40/2003). 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената 
одлука се предвидува дека превозните цени за превоз 
на патници и стока во 1999 година остануваат на ниво 
на 1998 година. 

Во зависност од условите на транспортниот пазар, 
видовите и количините на стоки, можат да се одобру-
ваат комерцијални повластици на корисниците на же-
лезничкиот превоз со кои ќе се склучат договори за 
1999 година. 
Цената за вагање и тарирање независно од тоа каде 

се врши при отпремање, пристигање или попатно и ако 
тоа се извршува на ваги сопственост на �Македонски 
жалезници� се утврдува: 

- во меѓународниот товарен сообраќај на 20,00 
ЦХФ по вагон; 

- во внатрешниот сообраќај на 750,00 денари по ва-
гон. 
Цената на вагање и тарирање кога истото се врши 

на вага сопственост на корисникот се утврдува: 
- во меѓународниот товарен сообраќај на 6,00 ЦХФ 

по вагон; 
- во внатрешниот сообраќај на 180,00 денари по ва-

гон. 
Вагонската денгубнина за товарните вагони се 

утврдува во висина која е за 20% повисока од важечка-
та вагонска наемнина за соодветниот тип на вагон. 
За фитосанитетски прегледи се утврдува цена од 30 

швајцарски франци по вагон за превоз во транзит. 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
5. Според член 110 од Уставот на Република Маке-

донија, Уставниот суд на Република Македонија одлу-
чува за согласноста на законите со Уставот, како и за 
согласноста на другите прописи и на колективните до-
говори со Уставот и законите. 
Според членот 51 од Уставот на Република Македо-

нија, во Република Македонија законите мораат да би-
дат во согласност со Уставот, а сите други прописи со 
Уставот и законите. Секој е должен да ги почитува 
Уставот и законите. 
Согласно членот 52 став 1 од Уставот, законите и 

другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила. 
Според член 1 став 1 од Законот за јавните прет-

пријатија, јавните претпријатија се основаат заради вр-
шење на стопанските дејности од јавен интерес. Спо-
ред член 1 став 2 од овој закон стопански дејности од 
јавен интерес се дејностите кои се незаменлив услов за 
животот и работата на граѓаните, за работата на прав-
ните лица и на државните органи. 
Во членот 2 од Законот, како стопанска дејност од 

јавен интерес, меѓу другите, е утврден и железничкиот 
сообраќај и јавниот превоз на патници. 
Според членот 3 став 1 од истиот закон, јавни прет-

пријатија во име на Република Македонија основа Вла-
дата на Република Македонија, а овие претпријатија 
согласно ставот 5 се во сопственост на Република Ма-
кедонија. 
Во членот 6 е утврдено дека јавното претпријатие 

има својство на правно лице, кое го стекнува со уписот 
во судскиот регистар. 
Во членот 9 став 1 од Законот е утврдено дека Вла-

дата на Република Македонија јавното претпријатие го 
основа во согласност со закон. 
Според членот 11 точка 6 од овој закон, основачот 

на јавното претпријатие дава согласност на актот со кој 
се утврдуваат цените на производите и услугите што 
јавното претпријатие ги продава и врши за корисници-
те. 
Според член 19 став 1 од Законот управниот одбор 

на јавното претпријатие ги има сите овластувања да 
презема мерки кои се потребни и корисни за постигну-
вање на целите на јавното претпријатие во согласност 
со закон. 
Во членот 19 став 2 точка 8 од овој закон е предви-

дено дека управниот одбор на јавното претпријатие ги 
утврдува цените на производите и услугите. 
Од анализата на изнесените уставни и законски 

одредби јасно произлегува дека со оглед на тоа што ЈП 
�Македонски  железници� е основано со закон, тоа сог-
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ласно член 49 од Законот за јавните претпријатија е 
должно организацијата и работењето да ги усогласи со 
одредбите на овој закон. 
Во овој контекст, поаѓајќи од фактот дека ЈП �Ма-

кедонски железници� стопанисува со имотот на Репуб-
ликата, а Владата на Република Македонија има статус 
на негов основач, ова јавно претпријатие согласно чле-
нот 11 од Законот за јавни претпријатија има обврска 
да прибавува согласност од Владата при донесувањето 
на актите кои се наведени во наведениот член, меѓу 
кои и за актот со кој се утврдуваат цените на произво-
дите и услугите што јавното претпријатие ги продава и 
врши за корисниците. 
Од наведените одредби произлегува дека Јавното 

претпријатие го донесува актот со кој ги утврдува це-
ните на производите и услугите што истото ги продава 
и врши за корисниците, по претходна согласност на ос-
новачот на јавното претпријатие. 
Од содржината на оспорената одлука произлегува 

дека со истата се утврдуваат цени за превоз на патници 
и стока за тековната 1999 година, се утврдува цената за 
вагање и тарирање, како и висината на вагонската ден-
губнина. Оттука, со оглед на тоа што оспорената одлу-
ка е акт со кој се утврдуваат цените на производите и 
услугите што јавното претпријатие ги продава и врши 
за корисниците, истата е пропис кој предвидува општ 
финансиски ефект кој се рефлектира кај сите корисни-
ци на услугите што ги дава јавното претпријатие, од-
носно дејствува erga omnes. 
Токму поради тоа, стои законска обврска на јавното 

претпријатие пред донесување на актот да прибавува 
согласност од основачот. 
Имајќи го во вид фактот, кој Судот го утврди во те-

кот на претходната постапка, а имено дека оспорената 
одлука се уште е во важност и произведува правно 
дејство и дека пред нејзиното донесување Јавното 
претпријатие не побарало претходна согласност Судот 
утврди дека оспорената одлука не е во согласност со 
член 11 од Законот за јавните претпријатија. 
Според Судот, оспорената одлука не е во соглас-

ност ниту со член 52 од Уставот на Република Македо-
нија, од причина што со Одлуката во точка 4 е утврде-
но дека истата влегува во сила со денот на донесување-
то, а не со денот на нејзиното објавување, со што се по-
вредува уставниот принцип за објавување на прописи-
те пред нивното влегување во сила. 
Врз основа на наведеното, Судот оцени дека оспо-

рената одлука не е во согласност со член 52 од Уставот 
на Република Македонија и член 11 од Законот за јав-
ните претпријатија. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирја-
на Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумо-
ски,  д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зо-
ран Сулејманов. 

 
 
 У. бр. 63/2005                       Претседател 

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

 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1159. 
Врз основа  на член 37, член 38 и член 41 од  Зако-

нот за хартии од вредност (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 
31/03, 85/03 и 96/04), Комисијата за хартии од вредност 
на седницата одржана на ден 29.09.2005 година, го 
донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
1. На Инвестбанка АД Скопје, се дава одобрение  за из-

давање на долгорочни хартии од вредност - четиринаесетта 
емисија на 5.703 обични акции, во вредност од 15.227.010 
денари согласно Одлуката бр. 7411/2А од 10.11.2004 годи-
на за условно зголемување на основната главнина преку 
издавање на долгорочни хартии од вредност-акции од 
четиринаесетта емисија наменета за познати купувачи. 

2. Рокот за објавување на соопштението од член 8 на 
Одлуката бр. 7411/2А за условно зголемување на основ-
ната главнина преку издавање на долгорочни хартии од 
вредност - акции од четиринаесетта емисија наменета за 
познати купувачи, почнува да тече од приемот на 
одобрението од Комисијата за хартии од вредност. 

3. Рокот за запишување и уплата на акциите од член 
6 на Одлуката бр. 7411/2А за условно зголемување на 
основната главнина преку издавање на долгорочни хар-
тии од вредност - акции од четиринаесетта емисија на-
менета за познати купувачи, почнува да тече од објава-
та на соопштението за издавање на хартии од вредност 
за емисија наменета за познат купувач. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност  од точ-
ка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од 
хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со 
Законот, Одлуката бр. 7411/2А за условно зголемување на 
основната главнина преку издавање на долгорочни хартии 
од вредност - акции од четиринаесетта емисија наменета за 
познати купувачи, и ова решение. 

 5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од 
истекот на рокот за реализација на емисијата да го при-
јави за упис зголемувањето на основната главнина во 
Трговскиот регистар на надлежниот суд. 

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на 
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 
регистар на надлежниот суд да поднесе барање до Цен-
тралниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје 
за регистрација на акциите. 

7. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точ-
ка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од регистра-
цијата на акциите во Централниот Депозитар за хартии од 
вредност АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност 
да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

8. Ова решение влегува во сила на денот на донесу-
вањето. 

9.  Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
 Бр. 07-131/14           Комисија за хартии од вредност 

29 септември 2005 година           Претседател, 
      Скопје               проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА  
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 и 37/05), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А  

1. Стапката на трошоците на живот за месец сеп-
тември 2005 година, во однос на месец август 2005 го-
дина, е повисока за 0,6%. 

2. Правото на пораст на платите за месец септември 
2005 година, во однос на месец август 2005 година, за 
работодавците од членот 3 став 1 изнесува 0,30%. 
     
                                                            Министер, 
                                                   Стевчо Јакимовски, с.р. 



Стр. 12 - Бр. 86 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 октомври 2005 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860. 
Телефакс: +389-2-3112-267. 
 
Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 

 
 
 


