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531. 
Врз основа на член 68, став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 21 мај 2004 година, донесе 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 

ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА НИВОТО НА ОДНОСИ-
ТЕ И СОРАБОТКАТА МЕЃУ РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА И НАТО 
 
Тргнувајќи од темелните вредности на уставниот 

поредок на Република Македонија, нејзиниот постојан 
интерес за зачувување и унапредување на државниот 
идентитет, заштитата на независноста и територијални-
от интегритет, како и долгорочните приоритети и инте-
реси на Република Македонија во водењето на надво-
решната политика за градење, одржување и унапреду-
вање на односите со другите држави и меѓународни ор-
ганизации, 
Истакнувајќи го значењето на Повелбата на ООН 

како појдовна основа за зацврстување на колективната 
безбедност и светскиот мир, нагласувајќи го особено 
членот 51 од Повелбата кој го реафирмира основното 
право на секоја држава за индивидуална или колектив-
на одбрана, 
Земајќи ги предвид основните стратегиски цели на 

Република Македонија за членство во НАТО и ЕУ, ка-
ко трајна определба за споделување на европската 
перспектива, врз основа на широката политичка кон-
сензуалност и поддршка од граѓаните, 
Потврдувајќи ја цврстата определба на Република 

Македонија, својата концепција за национална безбед-
ност и одбрана да ја остварува во рамките на колектив-
ните безбедносни системи, ООН, НАТО, ЗЕУ, ЕУ и 
ОБСЕ, изразена преку Одлуката за стапување на Ре-
публика Македонија во членство во НАТО, од декем-
ври 1993 година, членството во Партнерството за мир 
од ноември 1995 година, Северноатлантскиот совет за 
соработка од март 1996 година и Евроатлантскиот 
партнерски совет од јуни 1997 година, 
Имајќи го предвид значењето на геостратешката по-

ложба на Република Македонија за Југоисточна Европа 
и пошироко, нејзината мирољубива и конструктивна по-
литика, како и заложбата  за создавање услови, на регио-
нот да не се гледа како на извор на конфликти, 
Залагајќи се за натамошна демократизација, воспо-

ставување траен мир, стабилност и економски проспе-
ритет на Регионот, Република Македонија, заедно со 
своите партнери Албанија и Хрватска, поддржани од 
САД, активно и доследно придонесува во имплемента-
цијата на Повелбата за партнерство меѓу Соединетите 
Американски Држави и Албанија, Хрватска и Македо-
нија, со цел за што поскоро интегрирање на овие земји 
во европските и евроатлантските структури. 
Имајќи предвид дека развојот на европскиот без-

бедносен и одбранбен идентитет и одбранбена полити-
ка се комплементарни и засновани врз основа на трај-
ната соработка со НАТО, 
Изразувајќи силна поддршка на процесите за транс-

формација на НАТО, со нова безбедносна рамка, како 
еден од клучните столбови на модерната европска без-
бедносна архитектура, 
Поздравувајќи ја  цврстата определба на Алијанса-

та, во согласност со членот 10 од Вашингтонскиот до-
говор реафирмирана на Самитот во Прага од 2002 го-

дина за политиката на отворени врати и со очекување 
Самитот во Истанбул во јуни 2004 година во своите за-
вршни документи да даде јасна визија и порака за НА-
ТО членство на државите партнери од Јадранската по-
велба,   
Имајќи предвид дека Република Македонија, кон-

тинуирано ги унапредува односите и соработката со 
НАТО, како еден од најзначајните предуслови за што 
поскоро постигнување на оваа стратешка цел,   

 
Собранието на Република Македонија: 
 
1. Ја потврдува цврстата определба и трајната обвр-

ска за членство на Република Македонија во НАТО, врз 
основа на широк политички и општествен консензус, 

2. Го поддржува унапредувањето на соработката во 
рамките на Партнерството за мир, Евроатлантскиот 
партнерски совет, Повелбата за партнерство меѓу Сое-
динетите Американски Држави и Албанија, Хрватска и 
Македонија, како и активностите содржани во доку-
ментот "Елементи за Стратегија на РМ за членство во 
НАТО" усвоен со Одлука на Владата на Република Ма-
кедонија од јули 2002 година, како многу значајно за 
приближувањето кон НАТО, 

3. Ја поттикнува и охрабрува Владата на Република 
Македонија интензивно да работи на реализирање на 
приоритетите кои ќе доведат до полноправно членство 
на Република Македонија во НАТО, и во таа насока: 

- ги поддржува реформите во безбедносно-одбран-
бениот сектор, согласно со стандардите и препораките 
на  релевантните меѓународни организации, 

- го поттикнува економскиот развој, создавањето 
услови за остварување на долгорочен одржлив економ-
ски раст и цврсто опстојување на реформскиот курс, 

- постојано го поттикнува процесот на развој на демо-
кратијата, владеењето на правото и почитување на чове-
ковите права и правата на граѓанинот на Република Маке-
донија, особено во контекст на обезбедување на целосна 
реализација на Рамковниот договор и доследно спроведу-
вање и почитување на уставните одредби произлезени од 
Рамковниот договор од страна на сите институции и орга-
ни на државата, локалната самоуправа и сите други поли-
тички и општествени субјекти и 

- ја поддржува реализацијата на активностите во вр-
ска со подготовките за членство во НАТО, содржани 
во Акциониот план за членство. 

4. Смета дека остварувањето на своите национални 
интереси и подобрувањето на сопствената безбедност 
може да ги зацврсти преку јакнење на регионалната со-
работка во безбедноста и одбраната, врз основа на за-
емна доверба и разбирање за безбедносните закани и 
на тој начин да прерасне во фактор кој ќе придонесува 
за регионалниот и глобалниот мир и безбедност, про-
цена на ризиците и подготовка на потребните капаци-
тети за справување со истите, 

5. Се залага за активно вклучување во меѓународ-
ните напори за креирање и подобрување на мирот и 
безбедноста, како и за спречување на сите облици на 
закани по мирот и безбедноста во глобални рамки, 

6. Ја истакнува подготвеноста за унапредување на 
односите со парламентите на земјите членки на Алијан-
сата и Парламентарното собрание на НАТО и целосно 
ќе се ангажира во рамките на парламентарната димензи-
ја за афирмирање на определбата, како и за поддршка за 
интеграцијата на Република Македонија во НАТО,  
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7. Смета дека процесите во одбраната треба да би-
дат транспарентни и следствено ќе се залага за форми-
рање на позитивно јавно мислење и поттикнување на 
јавната свест во Република Македонија за придобивки-
те од членството во Алијансата, 

8. Оваа декларација да се достави до претседателот 
на Република Македонија, Владата на Република Маке-
донија, генералниот секретар на НАТО и Парламентар-
ното Собрание на НАТО,  

9. Оваа декларација ќе се објави во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07-2204/1   Претседател  
21 мај 2004 година на Собранието на Република  
          Скопје    Македонија, 

                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

532. 
Врз основа на член 70 став 1 од Законот за Народ-

ната банка на Република Македонија, ("Службен вес-
ник на Република Македонија" број 3/2002 и 51/2003), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 21 мај 2004 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА 
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За гувернер на Народната банка на Република 

Македонија се именува 
м-р ПЕТАР ГОШЕВ, дипломиран економист. 
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. 07-2195/1   Претседател  
21 мај 2004 година на Собранието на Република  
          Скопје    Македонија, 

                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

533. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите ("Службен весник на Република Македонија" број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 21 мај 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД  

ВО КУМАНОВО 
 
1. Од функцијата претседател  и судија на Основни-

от суд во Куманово, се разрешува Звонко Јосевски, по 
негово барање. 

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. 07-2196/1   Претседател  
21 мај 2004 година на Собранието на Република  
          Скопје    Македонија, 

                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

534. 
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 21 мај 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА  
ОСНОВНИОТ СУД ВО КУМАНОВО 

 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на еден судија на Основниот суд во 
Куманово. 

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. 07-2197/1   Претседател  
21 мај 2004 година на Собранието на Република  
          Скопје    Македонија, 

                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

535. 
Врз основа на членовите 42 и 45 став 1 од Законот 

за судовите ("Службен весник на Република Македони-
ја" број 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21 мај 2004 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 

ОСНОВНИОТ СУД ВО КУМАНОВО 
 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на претседател на Основниот суд 
во Куманово. 

2. Заинтересираните кандидати, пријавите 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. 07-2199/1   Претседател  
21 мај 2004 година на Собранието на Република  
          Скопје    Македонија, 

                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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536. 
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 Маке-
донија, на седницата одржана на 21 мај  2004 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР 
 
1. Од функцијата судија на Основниот суд во Го-

стивар, се разрешува Јелена Кемери, поради исполну-
вање услови за старосна пензија. 

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. 07-2200/1   Претседател  
21 мај 2004 година на Собранието на Република  
          Скопје    Македонија, 

                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

537. 
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 21 мај 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД ВО БИТОЛА 

 
1. Од функцијата судија на Основниот суд во Бито-

ла, се разрешува Никодин Димовски, поради исполну-
вање услови за старосна пензија. 

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. 07-2201/1   Претседател  
21 мај 2004 година на Собранието на Република  
          Скопје    Македонија, 

                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

538. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот 

на Република Македонија  и член 38 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 21 мај 2004 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СТРУМИЦА 
 
1. Од функцијата судија на Основниот суд во Стру-

мица, се разрешува Михаил Јанев. 
2.  Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
     Бр. 07-2202/1   Претседател  
21 мај 2004 година на Собранието на Република  
          Скопје    Македонија, 

                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

539. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот 

на Република Македонија  и член 38 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 21 мај 2004 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СТРУМИЦА 
 
1. Од функцијата судија на Основниот суд во Стру-

мица, се разрешува Снежана Цветковиќ. 
2.  Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
     Бр. 07-2203/1   Претседател  
21 мај 2004 година на Собранието на Република  
          Скопје    Македонија, 

                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

540. 
Врз основа на член 12 став 4 од Законот за репуб-

личките награди ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 40/87, 36/89, 82/99 и 33/2003 година), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 21 мај 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА  

ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА  
"КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

 
1. Се разрешуваат досегашниот претседател и чле-

новите на Одборот за доделување на наградата "Кли-
мент Охридски", поради истекот на времето за кое се 
именувани, и тоа: 
а) претседател: 
академик Цветан Грозданов, 
б)  членови: 
д-р Димитар Мирчев, 
Паско Кузман, 
Стојан Ковачевски, 
д-р Никола Груев, 
Мевљан Тахири, 
д-р Владо Димов, 
Валентина Божиновска, 
д-р Љупчо Јордановски 
Јонуз Абдулаи, 
Данило Глигоровски, 
Гордана Јосифовска-Неделковска и 
Сулејман Џелими. 
2. За претседател и членови на Одборот за доделу-

вање на наградата "Климен Охридски", се именуваат: 
а) за претседател: 
академик Георги Старделов, МАНУ, 
б) за членови: 
1. Димитрие Османли, режисер, 
2. Петар Муличков, архитект, 
3. Академик Али Алиу, писател, 
4. Милка Ефтимова, оперски уметник, 
5. проф.д-р Џевад Гега, албанолог, 
6. проф. д-р Миодраг Врчаковски, Медицински фа-

култет, 
7. Иван Ивановски, писател, 
8. Салаетин Билал, актер, 
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9. Богомил Ѓузел, уметник, 
10. Александар Џамбазов, композитор, 
11. Петар Т. Бошковски, писател и  
12. Александар Цветковски, ликовен уметник. 
3. 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. 07-2208/1   Претседател  
21 мај 2004 година на Собранието на Република  
          Скопје    Македонија, 

                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

541. 
Врз основа на член 12 став 4 од Законот за репуб-

личките награди ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 40/87, 36/89, 82/99 и 33/2003), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана на 
21 мај 2004 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА "11 ОКТОМВРИ" 
 
1. Се разрешуваат досегашниот претседател и чле-

новите на Одборот за доделување на наградата "11 
Октомври", поради истекот на времето за кое се имену-
вани, и тоа: 
а) претседател:   
Родољуб Анастасов,    
б) членови:  
Божидар Маслинков, 
Демуш Бајрами,  
д-р Жан Митрев,  
проф.д-р Живко Попев,  
проф.д-р Јасминка Хаџи-Алексиоска, 
д-р Иван Катарџиев,  
д-р Веџи Бајрами,  
д-р Цане Мојаноски,  
д-р Трајан Гоцевски,  
Мерсел Биљали и 
Стојан Стојков.      
2. За претседател и членови на Одборот за доделу-

вање на наградата "11 Октомври", се именуваат:  
а) за претседател:  
академик Матеја Матески, МАНУ 
б) за членови: 
1. проф.Ванчо Узунов, Економски факултет,  
2. Ким Мехмети, публицист,  
3. м-р Глигорие Гоговски, стопанственик,  
4. Јасминка Чакар, музички уметник,  
5. Луан Старова, писател,  
6. Костадин Танчев - Динка, Факултет за ликовна 

уметност,  
7. Зоица Пуровска - Велевска, балетски уметник,  
8. Јоана Поповска, актер,  
9. проф. д-р Владимир Борозанов, Медицински фа-

култет,  
10. Ерол Ризаов, новинар,  
11. Академик Бојан Шоптрајанов и  
12. Томе Серафимовски, скулптор.  

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

 
     Бр. 07-2207/1   Претседател  
21 мај 2004 година на Собранието на Република  
          Скопје    Македонија, 

                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

542. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Републи-

ка Македонија и член 114 став 1, а во врска со членот 
116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република 
Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на  21 мај  2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА 

КОМИСИИТЕ 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 
("Службен весник на Република Македонија" број 
92/2002, 98/2002, 37/2003, 39/2003, 68/2003, 2/2004, 
4/2004 и 6/2004)   во точката 9)  Комисија  за  економ-
ски  прашања  под  г)  за заменици на членови наме-
сто "Спиро Мавровски" треба да стои "Ѓорѓе Паљо-
шковски". 

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. 07-2206/1   Претседател  
21 мај 2004 година на Собранието на Република  
          Скопје    Македонија, 

                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

543. 
Врз основа на член 16, став 4, а во врска со член 13, 

15 и 16, став 1 од Законот за слободни економски зони  
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 56/99, 
31/00 и 6/02), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26.04.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
СЛОБОДНА ЕКОНОМСКА ЗОНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

БУНАРЏИК-МИЛАДИНОВЦИ 
 

1. Се дава согласност за основање на Слободна еко-
номска зона на локалитетот Бунарџик - Миладиновци. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
       Бр.23-1438/1                     Заменик на претседателот 
 26 април 2004 година              на Владата на Република 
            Скопје                                            Македонија, 
                                             Радмила Шекеринска, с.р. 
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544. 
Врз основа на член 538, став 1 од Законот за тргов-

ски друштва (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 28/04) и член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА И ЛИКВИДА-
ЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ 
НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА - НЕПА 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 

1. Поради неможност за извршување на своите фи-
нансиски обврски, со оваа одлука престанува со работа 
и се отпочнува постапката за ликвидација на Нацио-
налната агенција за развој на мали и средни претприја-
тија - НЕПА ДООЕЛ, Скопје. 

2. За ликвидатор се именува лицето Наде Цветанов-
ска, стечаен управник на МЗТ - Метална, во стечај, 
Штип. 

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

 
       Бр.23-1688/2                     Заменик на претседателот 
 17 мај 2004 година                  на Владата на Република 
           Скопје                                            Македонија, 
                                             Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
545. 
Врз основа на член 17 од Законот за Јавното право-

бранителството (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдува-
ње критериуми за определување на бројот на замени-
ците на јавниот правобранител на Република Македо-
нија и за определување на бројот на замениците на јав-
ниот правобранител (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 57/97 и 3/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17 мај 2004 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО 

НА КИЧЕВО И КУМАНОВО 
 
1. Се огласува именување на заменик на јавниот 

правобранител на Република Македонија за подрачјето 
на Кичево и заменик на јавниот правобранител на Ре-
публика Македонија за подрачјето на Куманово. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполну-
ваат условите предвидени во член 18 од Законот за 
јавното правобранителство (државјанин на Репуб-
лика Македонија кој ги исполнува општите услови 
определени со закон за засновање на работен однос 
во државен орган; истакнат дипломиран правник со 
положен правосуден испит кој ужива углед за вр-
шење на јавно-правобранителската функција и ра-
ботно искуство со потврдени резултати по положе-
ниот правосуден испит на правни работи над 3 го-
дини), пријавите со потребните документи да ги 

поднесат до Владата на Република Македонија во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето во �Служ-
бен весник на Република Македонија� и во дневни-
от печат. 

 
Бр. 17-1679/2   Заменик на претседателот 

17 мај 2004 година                на Владата на Република 
    Скопје                Македонија,  
   Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
546. 
Врз основа на член 177 став 1 и 2 од Законот за 

заштита на културното наследство (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 20/2004), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 10 мај 
2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 
ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
 
1. За директор на Управата за заштита на културно-

то наследство, орган во состав на Министерството за 
култура, се именува Јован Ристов, вршител на должно-
ста директор на Републичкиот завод за заштита на спо-
мениците на културата. 

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

 
Бр. 17-1397/2                    Заменик на претседателот  

10 мај 2004 година                  на Владата на Република  
         Скопје    Македонија, 

       Јован Манасијевски, с.р. 
__________ 

547. 
Врз основа на член 11 став 7 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 19/2004), министе-
рот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ  
ПЛАН ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на Годишниот план за јавни набавки. 

 
Член 2 

Планот за јавни набавки ги содржи вкупните потре-
би за набавките во текот на годината по видови на сто-
ки, услуги и работи, со количина и динамика на реали-
зација на набавките и постапката за јавната набавка ко-
ја ќе се користи. 

Член 3 
Годишниот план за јавни набавки е даден во прилог 

и е составен дел на овој правилник. 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

    Бр. 12-12499/1 
13 мај 2004 година                Министер, 

   Скопје  м-р Никола Поповски, с.р. 
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- има завршен факултет и постигнат просечен успех 
од најмалку 8,50; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

___________ 

- да е запишан на последипломски студии прв пат 
во прва година и од кога започнува првиот семестар; 

- доказ од институцијата дека се обезбедени услови 
за обавување на последипломски студии: 

- да е запишан прв пат во втора година и да има по-
ложено најмалку 2/3 од предвидените испити од прва 
година; 

- на денот на конкурирањето да не е постар од 27 
години за прва, односно 28 години за втора година од 
студиите; 

- да не е во работен однос (на определено или нео-
пределено работно време); 

- да не е корисник на друга стипендија   и 
- да знае еден од светските јазици. 
 548. 

Член 5 Врз основа на член 36 а во врска со член 45 став 1 
од Законот за научноистражувачката дејност ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 13/96 и 29/2002), министерот за 
образование и наука донесе 

Стипендија за последипломски студии во странство 
може да се додели на кандидат кој е запишан на оние на-
учни дисциплини кои не се организирани на универзите-
тите во Република Македонија и доколку кандидатот:  

- има завршен факултет и постигнат просечен успех 
од најмалку 8,50; 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА СОЗДАВАЊЕ 

НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ КАДРИ 
- доказ од институцијата дека на кандидатот му се 

обезбедени услови за обавување на последипломски 
студии;  

- да е запишан на последипломски студии прв пат 
во прва година, и од кога започнува првиот семестар; 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 - да е запишан прв пат во втора година и да има по-
ложено најмалку 2/3 од предвидените испити од прва 
година; 

Со овој правилник се определуваат критериумите и 
условите за доделување на средства за создавање на  
млади научно-истражувачки кадри. - на денот на конкурирањето не е постар од 27 го-

дини за прва, односно 28 години за втора година од 
студиите; 

 
Член 2 

Средства за создавање на млади научно-истражу-
вачки кадри  се доделуваат за: 

- не е во работен однос (на определено или неопре-
делено работно време); 

- создавање на млади научно-истражувачки кадри 
кои ќе придонесуваат во продлабочувањето и  квалите-
тот на научните знаења и ефикасната примена на науч-
но истражувачките резултати; 

- не е корисник на друга стипендија и 
- знае еден од светските јазици. 
 

Член  6 
- стекнување на степен магистер и доктор на науки; Изборот на кандидатите на кои се доделуваат 

средства за стипендии за последипломски студии во 
земјата и странство, се врши врз основа на постигнати-
от успех од редовните студии на кандидатот. 

- обезбедување на млади научно-истражувачки кадри 
во согласност со потребите на научните истражувања. 

 
Член 3 При еднаков број на бодови предност во доделува-

ње на стипендиите за последипломски студии во земја-
та и во странство, ќе се даде на оние кандидати кои 
знаат повеќе светски јазици или се помлади. 

Помагањето на создавањето на млади научно-ист-
ражувачки кадри се остварува преку: 

- стипендии за последипломски студии во земјата и 
странство;  - стипендии за стекнување на докторат во земјата и 
странство;  Член 7 

Стипендија за последипломски студии во земјата и 
странство се доделува за времетраење на студиите,но 
најмногу до две години. 

- надомест за научно-истражувачка дејност на мла-
ди истражувачи; и 

- доделување на средства за изработка на магистер-
ски и докторски трудови. Стипендијата за последипломски студии во зем-

јата продолжува и за втората година доколку канди-
датот положил најмалку 2/3 од предвидените испити 
од прва година и се запишал на втора година на сту-
диите. 

 
2. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

 
2.1.Стипендии за последипломски студии 

Стипендијата за последипломски студии во странс-
тво продолжува и за втората година доколку кандида-
тот се запишал на втора година од студиите. 

во земјата и странство 
 

Член 4 
На корисникот на стипендијата за последипломски 

студии во земјата и странство може да му се доделува 
и надоместок за уписнина.  

Стипендија за последипломски студии во земјата 
може да се додели на кандидат кој ги исполнува след-
ните услови: 
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Член 8 
Корисникот на стипендијата за последипломски 

студии во земјата и странство прифатен за студирање 
од прва година ќе ги врати средствата доколку не ги 
исполни обврските за запишување на наредната втора 
година или во рок од пет години не магистрира, смета-
но од денот на склучувањето на договорот. 

 
Член 9 

Доколку корисникот на стипендијата за последип-
ломски студии во земјата и странство во текот на сти-
пендирањето се вработи на определено или на неопре-
делено работно време, стипендијата и уписнината се 
прекинуваат. 

Член 10 
 Роковите за исполнување на обврските од членот 7 

на овој правилник можат да бидат продолжени доколку 
за тоа постојат оправдани причини. 
Под оправдани причини во смисла на ставот 1 од 

овој член се сметаат отслужувањето на воениот рок, 
користењето на породилно боледување, здравствени 
причини и слично. 
Рокот за исполнување на обврската се продолжува 

за временски период за колку што траела спреченоста 
од став 2 на овој член. 

 
2.2.Стипендии за стекнување на докторат 

во земјата и странство 
 

Член 11 
 
Стипендија за стекнување на докторат во земјата и 

странство се доделува на кандидат кој ги исполнува 
следните услови: 

- да има завршени последипломски студии; 
- да му е прифатена темата за изработка на доктор-

ски труд, односно да е запишан на докторски студии; 
- доказ од институцијата дека на кандидатот му се 

обезбедени услови за обавување на докторат, односно 
докторски  студии; 

- да не е во работен однос; 
- на денот на конкурирањето да не е постар од 35 

години; 
- да знае еден светски јазик; 
- да не е корисник на друга стипендија. 
Изборот на кандидатите на кој се доделуваат средс-

тва за стипендии за докторски студии во земјата и 
странство се врши врз основа на постигнатиот успех на 
последипломските студии. 
При еднаков број на бодови предност имаат оние 

кандидати кои имаат објавено повеќе рецензирани тру-
дови или се помлади. 

 
Член 12 

Стипендиите за докторски студии во земјата и 
странство се доделуваат во првите три години од денот 
на прифаќањето на докторскиот труд, односно од де-
нот на запишувањето на докторските студии. 

    
Член 13 

Корисникот на стипендијата за докторски студии во 
земјата и странство ќе ги врати средствата доколку не 
докторира во рок од пет години од денот на прифаќа-
њето на докторскиот труд, односно од денот на запи-
шувањето на докторските студии. 

2.3.Средства за надомест за научно-истражувачка 
дејност за млади истражувачи 

 
Член 14 

Средства за надомест за научно-истражувачка деј-
ност за млади истражувачи се доделуваат на универзи-
тетите, факултетите, јавните научни установи, научни-
те установи кои вршат дејност со одобрение и другите 
научни установи. 
Институциите од став 1 на овој член, кон барањето 

со предлогот на кандидати за млади истражувачи за ко-
ристење на средства од ставот 1 на овој член, треба: 

- да приложат соодветен акт (програма,план и сл.) 
од кој може да се согледа потребата од ангажирање на 
млади истражувачи; 

- да приложат доказ дека младиот истражувач е 
вклучен или ќе биде вклучен во научноистражувачки 
проект; 

- да преземат обврска дека редовно ќе ги исплаќаат 
средствата за надомест за научно-истражувачка дејност 
на младиот истражувач; 

- да поднесат годишен извештај за исполнувањето 
на обврските  во рок утврден во договорот склучен со 
Министерството. 
Младиот истражувач е потребно да ги исполнува  

следните услови: 
- да има завршено факултет и постигнат просечен 

успех од најмалку 8,50; 
- да е запишан на последипломски студии во прва 

или втора година и да има положено најмалку 2/3 од 
предвидените испити од прва година; 

- на денот на конкурирањето да не е постар од 27 за 
прва, односно 28 години за втора година; 

- да не е во работен однос (на определено или на не-
определено работно време; 

- доказ од институцијата дека на кандидатот му се 
обезбедени услови за обавување на последипломски 
студии; 

- да знае еден од светските јазици. 
 Средствата од ставот 1 на овој член се доделуваат  

на начин утврден во член 6  од  овој  правилник. 
 Начинот на доделување на средствата за надомест 

како и поблиското определување на меѓусебните права 
и обврски се врши согласно склучениот договор меѓу  
Министерството и  институцијата. 

 Средствата за надоместот се обезбедуваат најмногу  
до три години. 

Член 15 
Средствата за надомест за научно-истражувачка 

дејност за млади истражувачи се доделуваат на универ-
зитетите, факултетите, јавните научни установи, науч-
ните установи кои вршат дејност со одобрение и други-
те научни установи. 
Институциите од став 1 на овој член, кон барањето 

со предлогот на кандидати за млади истражувачи за ко-
ристење на средства од ставот 1 на овој член, треба: 

- да приложат соодветен акт (програма, план и сл.) 
од кој може да се согледа потребата од ангажирање на 
млади истражувачи; 

- да приложат доказ дека младиот истражувач е 
вклучен или ќе биде вклучен во научно-истражувачки 
проект; 

- да преземат обврска дека редовно ќе ги исплаќаат 
средствата за надомест за научно-истражувачка дејност 
на младиот истражувач; 
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- да поднесат годишен извештај за исполнувањето 
на обврските во рок утврден во договорот склучен со 
Министерството. 
Младиот истражувач е потребно да ги исполнува 

следните услови:   
- да има завршени последипломски студии; 
- да му е прифатена темата за изработка на доктор-

ски труд, односно да е запишан на докторски студии; 
- доказ од институцијата дека на кандидатот му се 

обезбедени услови за обавување на докторски студии; 
- да не е во работен однос; 
- на денот на конкурирањето да не е постар од 35 

години; 
- да знае еден светски јазик; 
- да не е корисник на друга стипендија. 
Средствата од ставот 1 на овој член се доделуваат 

на начин утврден во член 6 од овој правилник. 
Начинот на доделување на средствата за надомест 

како и поблиското определување на меѓусебните права 
и обврски се врши согласно склучениот договор меѓу  
Министерството и  институцијата. 
Средствата за надоместот се обезбедуваат најмногу  

до три години. 
 

2.3 кторски трудови .Изработка на магистерски и до                                                         
Член 16 

Средствата за изработка на магистерски и докторски 
трудови се доделуваат еднократно на институциите од член 
14 став 1, во која е вработен кандидатот односно за невра-
ботените непосредно и во ист износ за сите корисници. 
За користење на средствата од ставот 1 на овој член, 

кандидатот треба да ги исполнува следните услови: 
- магистерскиот, односно докторскиот труд да му е 

прифатен за изработка од Наставно-научниот совет на 
факултетот-институтот каде што е пријавен, за што се 
доставува одлука од институцијата, 

- на денот на поднесување на барањето да не е по-
стар од 33  години за изготвување на магистерскиот од-
носно 40 години за докторскиот труд, 

- на денот на поднесување на барањето да не е од-
бранет магистерскиот односно докторскиот труд. 
Изборот на кандидатите на кои се доделуваат 

средства за изработка  на магистерски и докторски тру-
дови се врши врз основа  на постигнатиот  успех од 
последипломските студии. 
При еднаков број на бодови предност при доделува-

њето имаат оние кандидати кои се помлади. 
Средствата од ставот 1 на овој член научната ин-

ституција може да ги бара најдоцна  до денот на одбра-
ната на магистерскиот, односно докторскиот труд. 
Лице кое било корисник на средства за една од на-

мените од овој член, не може повторно да бара средс-
тва за истата намена. 

Член  17 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за доделување на фи-
нансиски средства за создавање на млади научно-
истражувачки кадри бр. 07-602/1 од 01.03.2001 година 
и бр.13-13/1 од 10.01.2002 година. 

 
Член 18 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од  
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
      Бр. 13-361/4          Министер за образование и наука,  
20 мај 2004 година            д-р Азиз Положани, с.р. 
          Скопје 

549. 
Врз основа на член 79 и член 86 од Законот за 

хартии од вредност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 
31/03 и 85/03), Комисијата за хартии од вредност, 
постапувајќи по Барањето за добивање на соглас-
ност на Правилникот за котација на хартии од вред-
ност на Македонска Берза АД Скопје бр. 09-157/1 од 
03.02.2004 година, Одлуката за измени на Правилни-
кот за котација на хартии од вредност бр. 02-316/1 
од 03.03.2004 година и Одлуката за измени и допол-
нувања на Правилникот за котација на хартии од 
вредност бр. 02-992/1 од 15.04.2004 година, на своја-
та седница одржана на 29.04.2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на Правилникот за котација 

на хартии од вредност на Македонска берза на долго-
рочни хартии од вредност АД Скопје бр. 09-157/1 од 
03.02.2004 година, Одлуката за измени на Правилникот 
за котација на хартии од вредност бр. 02-316/1 од 
03.03.2004 година и Одлуката за измени и дополнува-
ња на Правилникот за котација на хартии од вредност 
бр. 02.992/1 од 15.04.2004 година. 

2. Се задолжува �Македонска берза на долгороч-
ни хартии од вредност�АД Скопје во Правилникот 
за котација на хартии од вредност, да изврши корек-
ција во: 

- главата �II пазарни сегменти, Официјален Пазар, 
А. Берзанска котација� и  

- точка 2.03 потточка 3  
во текстот на Правилникот со кои е овозможено 

Берзата да користи дискреционо право за одобрување 
или одбивање на берзанска котација, така што истите 
ќе ги исклучи од текстот на Правилникот. 

3. Се задолжува Македонска берза на долгорочни 
хартии од вредност АД Скопје, по постапувањето сог-
ласно точка 2 на ова решение, да достави до Комисија-
та пречистен текст на Правилникот за котација на хар-
тии од вредност. 

4.  Ова решение влегува во сила на денот на прие-
мот на пречистениот текст на Правилникот за котација 
на хартии од вредност во смисла на точка 3 на ова ре-
шение. 

5. Ова решение ќе се објави  во �Службен весник на 
РМ �. 

 
 Бр. 08-179/11                Комисија за хартии од вредност 

29 април 2004 година                         Претседател,  
     Скопје              проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
550. 
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 12 мај 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува членот 246 од Законот за супервизија 

на осигурување (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 27/2002). 



Стр. 10 - Бр. 33 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 мај 2004 
 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата на Иван Чукиќ од Скопје, со Реше-
ние У.бр. 203/2003 од 10 и 11 март 2004 година, поведе 
постапка за оценување на уставноста на членот 246 од 
Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за неговата согласност 
со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека со членот 6 во 
основните одредби од Законот за супервизија на осигу-
рување (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 27/2002), е предвидено: 

(1) Друштвото за осигурување може да врши ра-
боти на осигурување во една или повеќе класи на 
осигурување, во рамките на една од групите на оси-
гурување: 

1) неживотно осигурување, кое ги опфаќа класите 
од точките 1 до 18 од членот 5 на овој закон и 

2) осигурување на живот, кое ги опфаќа класите од 
точките 19 до 23 од членот 5 на овој закон. 

(2) По исклучок на одредбите од ставот 1 на овој 
член, друштвото за осигурување што врши работи на 
осигурување во групата на осигурување на живот, мо-
же исто така да врши работи на осигурување од класи-
те на осигурување во кои спаѓаат здравственото осигу-
рување и осигурувањето од последици на несреќен 
случај - незгода, наведени во членот 5 точките 1 и 2 од 
овој закон, под услов на нив да се применуваат табели-
те на веројатност и пресметки слични на осигурување-
то на живот. 

(3) По исклучок на одредбите од ставот 1 на овој 
член, друштвото за осигурување кое врши работи на 
осигурување во групата на осигурување на живот, мо-
же исто така во согласност со Законот за капитално фи-
нансирано пензиско осигурување да управува со пензи-
ски фондови, доколку ги исполнува условите предви-
дени со тој закон. 

(4) По исклучок на одредбите од ставот 1 на овој 
член друштвата за реосигурување можат да вршат ра-
боти на реосигурување за двете групи на осигурување. 
Според членот 246 кој е во преодните и завршни 

одредби од Законот е предвидено: 
(1) По исклучок на членот 245 став 1 од овој за-

кон, друштво за осигурување кое на денот на влегу-
вањето во сила на овој закон истовремено врши ра-
боти на осигурување на живот и работи на неживот-
но осигурување, не е должно да ги усогласи својата 
организација и работење со членот 6 став 1 од овој 
закон. 

(2) И покрај одредбите од ставот 1 на овој член, 
друштвото за осигурување кое истовремено врши 
работи на осигурување на живот и работи на нежи-
вотно осигурување е должно да ги усогласи својата 
организација и работење во рок од шест месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон со след-
ниве одредби: 

1) посебно да управува со работењето на начин кој 
обезбедува вршењето на работите на осигурување на 
живот да е разграничено од вршењето на работите на 
неживотно осигурување; 

2) да води засебно сметководство на начин кој обез-
бедува евидентирање на сите приходи и расходи на 
друштвото за осигурување засебно за осигурување на 

живот и за неживотно осигурување, а во зависност 
од тоа на која група на осигурување истите се одне-
суваат и  

3) засебно да го пресметува капиталот и потребното 
ниво на маргината на солвентност за осигурување на 
живот и за неживотно осигурување. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 7 од Уставот на 
Република Македонија владеењето на правото и слобо-
дата на пазарот и претприемништвото, се темелни 
вредности на уставниот поредок на Република Македо-
нија. 
Во делот на уставните норми кои се однесуваат 

на основите на економските односи, со членот 55 од 
Уставот е предвидено дека се гарантира слободата 
на пазарот и претприемништвото. Републиката обез-
бедува еднаква правна положба на сите субјекти на 
пазарот.  Републиката презема мерки против моно-
полската положба и монополското однесување на 
пазарот. 
Слободата на пазарот и претприемништвото можат 

да се ограничат со закон единствено заради одбраната 
на Републиката, зачувување на природата, животната 
средина или здравјето на луѓето. 

6. Законот за супервизија на осигурување 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
27/2002), во членот 1 определил дека предмет на 
уредување на овој закон се условите под кои можат 
да се вршат работи на осигурување на живот, нежи-
вотното осигурување и реосигурување, осигурител-
но брокерски работи, основање, работење, суперви-
зија и престанок со работа на трговските друштва за 
осигурување и реосигурување (друштво за осигуру-
вање), осигурителните брокерски друштва и Нацио-
налното биро за осигурување. 
Според членот 3 став 1 од овој закон, друштво за 

осигурување се основа како акционерско друштво со 
седиште во Република Македонија, под условите 
утврдени со овој закон и со Законот за трговските 
друштва. 
Понатаму, со членот 245 став 1 од Законот е уреде-

но дека постојните друштва за осигурување се должни 
својата организација, основачките акти и актите на де-
ловната политика да ги усогласат со одредбите од овој 
закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 
Од анализата на оспорениот член 246 од Законот 

произлегува дека интенцијата на законодавецот е во 
однос на друштво за осигурување кое до влегувањето 
во сила на овој закон истовремено вршело работи на 
осигурување на живот и неживотно осигурување, за-
текнатата состојба да ја задржи како исклучиво право 
наспрема востановениот правен режим со овој закон за 
останатите друштва за осигурување кои истовремено 
не вршеле работи од двете групи на осигурување, а тоа 
не можат да го вршат ниту според одредбите на овој 
закон (член 6). 
Врз основа на изнесеното Судот утврди дека е 

право на законодавецот со закон да го пропишува 
правниот режим на осигурувањето на начин за кој 
смета дека вршењето на оваа дејност ќе биде во 
согласност со правилата и стандардите на осигуру-
вањето заради заштита, пред се, на интересите на 
осигурените лица и други субјекти, при што се кон-
статира дека тој режим се совпаѓа со режимот на 
осигурување утврден во правото на Европската 
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Унија, односно во Директивата 2002/83/ЕЦ од 5 но-
ември 2002 година, која се однесува на осигурува-
ње на живот. 
Поаѓајќи од тоа дека утврдениот правен режим се 

однесува за сите субјекти во правото, произлегува де-
ка со одредбите од членот 6 од Законот врз основа на 
економските принципи за слободно пазарно работење 
и еднаквата правна положба на субјектите на пазарот 
кои воедно ја исклучуваат монополската позиција на 
едни субјекти наспроти други, се поставени еднакви 
законски правила за субјектите во системот на осигу-
рувањето. 
Оттука, со оглед на тоа што со оспорениот член 

246 од Законот се предвидува исклучок од пропи-
шаниот начин на вршење на работите на осигурува-
њето само за одредени правни субјекти кои до до-
несувањето на овој закон на поинаков начин ги вр-
шеле работите на осигурувањето од ново воспоста-
вениот правен режим со овој закон и се допушта 
тоа да продолжи наспроти утврдените законски 
правила за останатите субјекти, Судот утврди дека 
оспорената одредба не е во согласност со членот 8 
став 1 алинеја 3 и 7 од Уставот кои се однесуваат 
на владеењето на правото и слободата на пазарот и 
претприемништвото и со членот 55 од Уставот, со 
кој се обезбедува еднаква правна положба на сите 
субјекти на пазарот. 
Имено, востановениот правен режим со Законот 

за супервизија на осигурувањето треба да се одне-
сува подеднакво за сите субјекти кои ги вршат ра-
ботите на осигурување и усогласувањето на друш-
твата за осигурување со законските норми кои го 
пропишуваат начинот на работење треба да биде во 
функција на важење на единствен, а не двоен пра-
вен режим. 

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

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од пре-
тседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и 
судиите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, 
Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, д-р 
Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Су-
лејманов. 

 
  У. бр. 203/2003                          Претседател 
12 мај 2004 година            на Уставниот суд на Република  
       Скопје                                  Македонија, 
                                   Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 

___________ 
551. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ  ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Грљани - 
Општина Виница. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Грљани, 
установен според Законот за премер и катастар на 
земјиштето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 
13/78). 

 
      Бр. 09-3154/1 
19  мај 2004 година                   Директор, 

      Скопје        Бисера Јакимовска, с.р. 
___________ 

552. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО  ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Прељубје - Оп-
штина Ресен. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвиж-

ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Прељуб-
је, установен според Законот за премер и катастар на 
земјиштето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 
13/78). 

 
    Бр. 09-2980/1 
14 мај 2004 година    Директор, 

   Скопје         Бисера Јакимовска, с.р. 
___________ 

553. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА  УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Ново Село - Оп-
штина Чашка. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвиж-

ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Ново 
Село, установен според Законот за премер и ката-
стар на земјиштето (�Службен весник на СРМ� бр. 
34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-2979/1 
14 мај 2004 година    Директор, 

   Скопје         Бисера Јакимовска, с.р. 
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