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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1568. 
Врз основа на член 45, став (2), алинеја 2 од Зако-

нот за финансирање на единиците за локална самоу-
права (�Службен весник на РМ� бр. 61/04 и 96/04), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 22.12.2005 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА  ЗА МЕТОДОЛО-
ГИЈА НА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИТЕ 
ДОТАЦИИ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

ПО ОПШТИНИ 
 

Член 1 
Во Уредбата за методологија на распределба за на-

менските дотации во основното образование по општи-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/05), во Прегледот бр. 1 - Распределба на наменска 
дотација за тековно одржување во дејноста основно 
образование по општини, во точка 55, општина Ново 
Село, во графата - Историски трошок, бројот �2.013.794� 
се заменува со бројот �2.359.794�, а во графата НД (ос-
новно), бројот �1.393.819� се заменува со бројот �1.633.298�, 
во точка 67 општина Сарај, во графата Историски тро-
шок, бројот �2.722.729� се заменува со бројот �4.414.729�, 
а во графата НД (основно), бројот �1.884.498� се заме-
нува со бројот �3.055.592�, во точка 70 општина Стру-
га, во графата - Историски трошок, бројот �3.818.996� 
се заменува со бројот �7.738.996�, а во графата НД (ос-
новно), бројот �2.643.264� се заменува со бројот �5.356.436�, 
во точка 76 општина Центар, во графата - Историски 
трошок, бројот �11.539.152� се заменува со бројот �5.581.152�, 
а во графата НД (основно), бројот �7.986.660� се заме-
нува со бројот �3.862.915�. 

 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се применува до 31.12.2005 година. 

 
   Бр. 19-4882/1                 Претседател на Владата      

22 декември 2005 година       на Република Македонија, 
             Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1569. 
Врз основа на член 29, став 1 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2005 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
96/04) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 22.12.2005 
год на, донесе и 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ 
СРЕДСТВА ОД ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА 
НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДИ И 
ТРЕТМАН НА ОТПАДНИ ВОДИ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО 2005 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука нереализираните средства од Бу-

џетот на Република Македонија за 2005 година, од раз-
дел 130.01 - Министерство за транспорт и врски, Под-
програма 3S - Водоводи во ЕЛС, ставка 488 - Капитал-
ни дотации до ЕЛС, во износ од 4.555.986,00 денари, за 
изградба на водоводи и третман на отпадни води во 
единиците на локалната самоуправа доделени со Одлу-
ката за распределба на средства за изградба на водово-
ди и третман на отпадни води во Република Македони-
ја во 2005 година се распределуваат за: 

ОПШТИНА БРВЕНИЦА  2.500.000,00 
- За изградба на водос-
набдителен систем за 
водоснабдување на на-
селено место Челопек 2.500.000,00  
ОПШТИНА ДЕБАР  1.055.986,00 
- За изградба на фекал-
на канализација во на-
селено место Дебар - 
населба �Тараник� 1.055.986,00  
ОПШТИНА КРИВА 
ПАЛАНКА  1.000.000,00 
- За изградба на водо-
вод за водоснабдување 
на населено место Ко-
нопница Дедо Маџова 
Маала и Маало Трнци  1.000.000,00  
 Вкупно 4.555.986,00 

 
2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се кори-

стат како учество на Републиката за изградба на водо-
води и третман на отпадните води во населени места 
Брвеница, Дебар и Крива Паланка, без обврска на вра-
ќање. 

3. Исплатата на средствата од точка 1 на оваа одлу-
ка ја врши Министерството за транспорт и врски, по 
претходно доставени барања со комплетна и заверена 
документација за наменско користење на средствата од 
страна на единиците на локалната самоуправа Брвени-
ца, Дебар и Крива Паланка. 

4. Барањата со комплетна и заверена документација 
за наменско користење на средствата, единиците на ло-
калната самоуправа од точка 1 на оваа одлука ги доста-
вуваат до Министерството за транспорт и врски, зак-
лучно со 26.12.2005 година. 

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

 
  Бр. 19-4862/1                     Претседател на Владата 

22 декември 2005 година       на Република Македонија, 
      Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1570. 
Врз основа на член 126, став 1 и 2 од Законот за во-

достопанствата (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 85/03) и член 36 став 3 од Законот за Влада-
та на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 15 
декември 2005 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТЕЊЕТО НА ВОДО-
СТОПАНСКО ОПШТЕСТВЕНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
�ВОДОСТОПАНСТВО - ПЕЛАГОНИЈА� - БИТОЛА 
И ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ЛИКВИДАЦИЈА 

 
1. Со денот на влегувањето во сила на Законот за 

водостопанствата (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 85/03), престанало со работа ВОП �Водо-
стопанство-Пелагонија�-Битола. 

2. По објавувањето на оваа одлука во �Службен 
весник на Република Македонија� ќе отпочне постапка 
за ликвидација на Водостопанското општествено прет-
пријатие од точка 1 на оваа одлука. 

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

 
   Бр. 19-4573/1                   Претседател на Владата 

15 декември 2005 година       на Република Македонија, 
       Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1571. 
Врз основа на член 126, став 1 и 2 од Законот за во-

достопанствата (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 85/03) и член 36 став 3 од Законот за Влада-
та на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 15 
декември 2005 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТЕЊЕТО НА ВО-
ДОСТОПАНСКА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА �ВО-
ДОСТОПАНСТВО - КУМАНОВО� - КУМАНОВО И 
ЗАПОЧНУВАЊЕ  ПОСТАПКА ЗА ЛИКВИДАЦИЈА 

 
1. Со денот на влегувањето во сила на Законот за 

водостопанствата (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 85/03), престанала со работа Водостопан-
ската работна организација �Водостопанство-Кумано-
во�-Куманово. 

2. По објавувањето на оваа одлука во �Службен 
весник на Република Македонија� ќе отпочне постапка 
за ликвидација на Водостопанската работна организа-
ција од точка 1 на оваа одлука. 

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

   Бр. 19-4598/1                    Претседател на Владата 
15 декември 2005 година       на Република Македонија, 

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

1572. 
Врз основа на член 86 од Законот за семенски мате-

ријал, саден материјал и материјал за размножување, 
признавање, одобрување и заштита на сорта (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 41/00), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
15.12.2005 година, донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА-
ТА  ВО 2005 ГОДИНА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ                                                          

I 
Во Програмата за семе и саден материјал во 2005 

година (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 15/05) во делот III  бројот �2.800.000, 00� се замену-
ва со бројот �2.500.000,00�. 

- Во делот III точка 5 бројот �200.000,00" се замену-
ва со бројот �0�. 

- Во делот III точка 7 бројот �100.000,00� се замену-
ва со бројот �0�. 

II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
ика Македонија�. л 

         Бр. 19-4716/3                    Претседател на Владата 
15 декември 2005 година       на Република Македонија, 
             Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1573. 
Врз основа на член 4, став 4 од Законот за заштита 

на растенијата (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 25/98 и 6/00), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 15.12.2005 година, до-
несе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД  
Б ОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ ЗА 2005 ГОДИНА 

I 
Во Програмата за заштита на растенијата од боле-

сти и штетници (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр.15/05) во делот III точка 2 бројот 
�1.500.000,00� се заменува со бројот �0�. 

Во дел III точка 4 бројот �600.000,00� се заменува 
со бројот �400.000,00�. 
Во дел III точка 6 бројот �2.400.000,00� се заменува 

со бројот �2.257.194,00�. 
Во дел III точка 7 бројот �600.000,00� се заменува 

со бројот �300.000,00�. 
Во дел III точка 8 бројот �550.000,00� се заменува 

со бројот �275.000,00�. 
Во дел III точка 9 бројот �600.000,00� се заменува 

со бројот �400.000,00�. 
Во дел III точка 10 бројот �700.000,00� се заменува 

со бројот �400.000,00�. 
Во дел III точка 11 бројот �700.000,00� се заменува 

со бројот �400.000,00�. 
Во дел III точка 12 бројот �4.250.000,00� се замену-

ва со бројот �3.967.806,00�. 
По зборот вкупно на Програмата бројот �17.200.000,00� 

се заменува со бројот �13.700.000,00�. 
 

II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 
 
         Бр. 19-4716/2                   Претседател на Владата 
15 декември 2005 година       на Република Македонија, 
             Скопје                         д-р Владо Бучковски с.р. 

___________ 
1574. 
Врз основа на член 17, став 2 од Законот за ветери-

нарно здравство (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 28/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 15.12.2005 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА-
ТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 2005 ГОДИНА  

 
I 

Во делот I од Програмата за користење на средства-
та за здравствена заштита на животните во 2005 годи-
на, во ставот 1, бројот �130.000.000,00� се заменува со 
бројот �167.900.000,00�. Во ставката Средства од Буџе-
тот на РМ во износ од 130.000.000,00 денари, бројот 
�130.000.000,00� се заменува со бројот �167.900.000,00�. 
Во делот II од Програмата за користење на средс-

твата за здравствена заштита на животните во 2005 го-
дина, ставката 1 Превентивна заштита на заразни боле-
сти кај свињите во износ од 8.000.000,00 денари бројот 
�8.000.000,00� се заменува со бројот �15.000.000,00�. 
Во делот II од Програмата за користење на средства-

та за здравствена заштита на животните во 2005 година, 
ставката 6 Превентивна заштита на заразни болести кај 
овците и козите во износ од 12.250.000,00 денари, бројот 
�12.250.000,00� се заменува со бројот �29.150.000,00�. 
Во делот II од Програмата за користење на средс-

твата за здравствена заштита на животните во 2005 го-
дина, ставката 7 Превентивна заштита на заразни боле-
сти кај говедата во износ од �9.300.000,00 денари�, бро-
јот �9.300.000,00� се заменува со бројот �13.300.000,00�. 
Во делот II од Програмата за користење на средс-

твата за здравствена заштита на животните во 2005 го-
дина, ставката 8 Надомест за заклани или еутаназирани 
заболени животни, за нивниот транспорт до објектот за 
колење или местото за нештетно отстранување, трошоци 
за колење, трошоци за производство и надокнадување на 
репродуктивни грла во износ од 5.000.000,00 денари, бро-
јот �5.000.000,00� се заменува со бројот �15.000.000,00�. 
Во делот III од Програмата за користење на средс-

твата за здравствена заштита на животните во 2005 го-
дина, во ставот 1 бројот �8.000.000,00� се заменува со 
бројот �15.000.000,00�. Во ставката вакцинација и суз-
бивање на класичната чума кај свињите вклучувајќи ја 
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и вонредната вакцинација при појава на заразата во из-
нос од 7.500.000,00 денари, бројот �7.500.000,00� се за-
менува со бројот �14.500.000,00�.  
Во делот VIII од Програмата за користење на средс-

твата за здравствена заштита на животните во 2005 го-
дина, во ставот 1 бројот �12.250.000,00� се заменува со 
бројот �29.150.000,00�. Во ставката земање, пакување и 
испраќање на материјал за лабораториско испитување 
на бруцелозата кај овците и козите во износ од 
4.250.000,00 денари, бројот �4.250.000,00� се заменува 
со бројот �14.250.000,00�. Во истиот став ставката ди-
јагностичко испитување на бруцелозата кај овците и 
козите во износ од 6.000.000,00 денари, бројот 
�6.000.000,00� се заменува со бројот �12.900.000,00�. 
Во делот IX од Програмата за користење на средства-

та за здравствена заштита на животните во 2005 година, 
во ставот 1 бројот �9.300.000,00� се заменува со бројот 
�13.300.000,00�. Во ставката земање, пакување и испраќа-
ње на материјал за лабораториско испитување на бруце-
лозата кај говедата во износ од 2.000.000,00 денари, бро-
јот �2.000.000,00� се заменува со бројот �4.000.000,00�. Во 
истиот став ставката дијагностичко испитување на бруце-
лозата кај говедата во износ од 2.300.000,00 денари, бро-
јот �2.300.000,00� се заменува со бројот �4.300.000,00�. 
Во делот X од Програмата за користење на средс-

твата за здравствена заштита на животните во 2005 го-
дина, во ставот 1 бројот �5.000.000,00� се заменува со 
бројот �15.000.000,00�. Во ставката надомест за заклани 
или еутаназирани заболени животни заради сузбивање 
на заразни болести во износ од 4.500.000,00 денари, бро-
јот �4.500.000,00� се заменува со бројот �14.500.000,00�.  

  
II 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 
 
         Бр. 19-4716/1                    Претседател на Владата 
15 декември 2005 година       на Република Македонија, 
              Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1575. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
22.12.2005 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во играчница (казино), се издава на 
Друштвото за угостителство, туризам и услуги �МА-
КОТЕН� ДООЕЛ Скопје, за време од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
играчница (казино), ќе се врши во играчница (казино) 
што се наоѓа во хотелскиот комплекс �Фламинго� во 
Гевгелија, граничен премин Богородица. 

3. Во играчницата (казино), корисникот на Лицен-
цата ќе ги приредува посебните игри на среќа и тоа: 
автомати за игри на среќа - 197, американски рулет - 
13, електронски рулет - 5, маси за игри на среќа во кар-
ти - 10 и маса за игри со карти (карибиан покер) - 1. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 520.000 евра, во 
денарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 260.000 евра во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

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

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

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

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

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

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 4, алинеи 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

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

8. Корисникот на Лиценцата е должен претходно да 
побара одобрение од Министерството за финансии за 
секоја промена на основната главнина поголема од 
20% и за идентитетот на лицата кои се сопственици на 
трговското друштво. 

9. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
епублика Македонија�. Р 

       Бр. 19-4786/1                      Претседател на Владата 
22 декември 2005 година       на Република Македонија, 
             Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

1576. 
Врз основа на член 12 став 2 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
39/05), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОТ И ИЗНОСОТ НА ЦАРИНСКИТЕ НАДО-
МЕСТОЦИ ЗА НАПРАВЕНИ УСЛУГИ ВО  

ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 
 

Член 1 
Со овој правилник се одредува видот и висината на 

царинските надоместоци кои царинскиот орган ги нап-
лат ва во царинските постапки.  у 

Член  2 
При поднесување на единствен  царински документ 

(ЕЦД), се наплаќа  царински надоместок за направени 
услуги во висина од 19 евра, во денарска противвред-
ност, по царинска декларација, за следниве видови ца-
ински постапки: р

 

Царински постапки 

Шифра која 
се користи за 
рубрика 37, 
прва односно 
и втора по-
друбрика 

Извоз 10 
Повторен извоз од царински склад  
или слободна зона 

3171, 3178 

Привремен извоз 21,22 
Пуштање на стока во слободен про-
мет 

40, 41, 47, 48, 
61 
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Привремен увоз со делумно осло-
бодување од увозни давачки 

53 ХХ D51 

Складирање во царински складови 
и внесување во слободна зона и 
слободен склад 

71, 78 

 
Член  3 

По исклучок од член 2 на овој правилник, надоме-
стокот за направени царински услуги не се плаќа за 
стоките што се ослободени од плаќање царина според 
одредбите од член 193, 194, 195, 196, 197 и 198 од Ца-
ринскиот закон (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 39/05), како и при увоз на стоки за кои спо-
ред склучени меѓународни договори не се плаќа цари-
на.  

Член  4 
За секое поднесено барање за распределба на ца-

рински квоти за преференцијален увоз согласно дого-
ворите и спогодбите за слободна трговија и на царин-
ски квоти по договор за пристапување на Република 
Македонија во СТО, се наплаќа царински надоместок 
за направените услуги во висина од 100 евра, во денар-
ска противвредност, по поднесено барање. 

 
Член 5 

Кога стока се прегледува, на барање на декларан-
тот, на места различни од одредените за таа цел од 
страна на царинскиот орган и во време различно од ра-
ботното време на царинскиот орган, се наплаќа надо-
месток за сторени услуги во висина од 10 евра, во де-
нарска противвредност за секој  час на ангажирање, 
при што секој започнат час на работа на царинскиот 
службеник се смета како цел час. 

 
Член  6 

Доколку како мерка определена од страна на царин-
скиот орган за обезбедување на идентификација на сто-
ката во транзитна постапка е побарана царинска при-
дружба, царинскиот органи ќе наплати надоместоци за 
покривање на настанатите трошоци во износ од 10 
евра, во денарска противвредност за секој час од вре-
метраењето на  придружбата, при што секој започнат 
час на придружбата се смета како цел час. 

 
Член  7 

По поднесено барање за издавање на задолжителна 
тарифна информација и задолжителна информација за 
потекло, се наплаќа надоместок за направени услуги  
во износ од 40 евра, во денарска противвредност. Ако 
за издавањето на задолжителните информации е по-
требна анализа или експертиза  за стоката, тогаш се 
наплаќаат и реалните трошоци за извршената анализа 
или експертиза. 

 
Член 8 

За лабораториско испитување на земените мостри 
на стока која се царини, се наплаќаат просечни тро-
шкови за испитување во царинската лабораторија во 
висина од 65 евра, во денарска противвредност и реал-
ните трошоци за испитување во други организации, са-
мо доколку со испитувањето се утврди дека се работи 
за погрешна тарифна ознака во однос на декларираната 
и доколку е земена мостра на барање на декларантот. 

 
Член  9 

Согласно одредбите од Конвенцијата за меѓунаро-
ден превоз на стоки врз основа на карнетот ТИР, а на 
барање на подносителот за преглед и утврдување  на 
техничките услови на возилата според стандардите 
предвидени со ТИР Конвенцијата, царинскиот орган 
наплаќа надомест за издавање на уверение за одобрува-
ње во износ од 15 евра, во денарска противвредност. 

Член 10 
Одредбите на член 4 од овој правилник ќе се при-

менуваат до 30. 06. 2006 година.  
Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, а ќе се применува од 01 јануари 
2006 година.  

                                                        Министер, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р.    

___________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
1577. 
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, 17/91 и 84/05), 
Државниот 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-
вижности за катастарската општина Долно Градче - Оп-
штина Кочани. 
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 недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Долно Градче, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  
         Бр. 09-8325/1                                 Директор, 
22 декември 2005 година         Бисера Јакимовска, с.р. 

      Скопје 
___________ 

1578. 
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, 17/91 и 84/05), 
Државниот 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-
вижности за катастарската општина Горно Градче - Оп-
штина Кочани. 
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 недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Горно Градче, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиш ето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). т 
      Бр. 09-8326/1                                     Директор, 
22 декември 2005 година         Бисера Јакимовска, с.р. 

    Скопје 
___________ 

1579. 
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, 17/91 и 84/05), 
Државниот 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-

вижности за катастарската општина Конопиште - Оп-
штина Кавадарци. 
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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 недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Конопиште, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  
      Бр. 09-8327/1                                    Директор, 
22 декември 2005 година         Бисера Јакимовска, с.р. 

    Скопје 
___________ 

 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
1580. 
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 
30 ноември 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинува одлуката за измена и дополна на Од-
луката за времено организирање на режимот на сообра-
ќајот во Централното градско подрачје на град Кичево 
бр.07-968/14 донесена од Советот на општина Кичево 
на седницата одржана на 26 август 2004 година. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија со Ре-
шение У.бр.3/2005 од 28 септември 2005 година по 
иницијатива на Гзиме Мехмеди од Кичево поведе по-
стапка за оценување на уставноста на актот означен во 
точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се поста-
ви прашањето за нејзината согласност со член 52 став 1 
од Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената 
одлука се врши измена и дополна на Одлуката за вре-
мено организирање на режимот на сообраќајот во цен-
тралното градско подрачје на град Кичево (член 1). 
Според членот 2 од оспорената одлука, сообраќајот 

во централното градско подрачје се одвивал согласно 
графичкиот приказ кој е составен дел на одлуката и 
тоа: 

- Се врши промена на правецот во движењето на 
моторните возила на ул. �Тане Цалески�, од постојни-
от, од раскрсницата со �Б.Ослободување� (кај кафулето 
�Бакарди�), возилата се движат преку ул. �Јанко Ми-
хајлоски� до ул. �Маршал Тито� еднонасочно. 

- Се изврши промена и на правецот на движење на 
моторни возила на дел од ул. �Маршал Тито� од раскрс-
ницата со ул. �Јанко Михајлоски� преку ул. �К.Ј.Питу� 
со влез на плоштад еднонасочно. 

- Возилата што се движат лево од плоштадот се на-
сочуваат еднонасочно по ул. �К.Ј.Питу� со можност на 
свртување лево по улица �11-ти Октомври� и десно по 
ул. �11-ти Октомври� до спојот со Ул. �Маршал Тито�. 

- ул. �Маршал Тито� од потегот со ул. �11-ти 
Октомври� преминува во еднонасочен сообраќај со 
можни правци десно по ул. �Амит Челопечанец� лево 
према ул. �Гоце Делчев� и право еднонасочно према 
градскиот пазар. 
Останува забраната за вртење десно кон ул. �Бел-

градска�. 
- На ул. �Гоце Делчев� се овозможува двонасочен 

сообраќај од потегот на раскрсницата со ул. �Веле 
Змејкоски� до ул. �Караџиќева�. 
Се овозможува двонасочен сообраќај на возилата со 

задолжително свртување во лево према Ул. �Караџиќе-
ва�, додека за возилата кои доаѓаат од спротивниот 

правец дозволено свртување по Ул. �Вардарска� доде-
ка забрането вртење десно по ул. �Веле Змејкоски� и 
задолжително еднонасочно движење на возилата до 
спојот со ул. �11-ти Септември�. 

- На ул. �Санде Штерјоски� престанува забраната за 
еднонасочен сообраќај и на истата се дозволува возила-
та да се движат во две насоки. 

- Се забранува вртење на моторните возила на лево 
од ул. �Белградска� према ул. �Маршал Тито�.  
Според член 3 од оспорената одлука Советот одлу-

чи делот од �Б.Ослободување�, десната страна делот 
од зелената површина од плоштадот до спојот со ул. 
�Тане Цалески� во правец на железничка станица да се 
оспособи за паркинг простор обележан под агол од 450 
за користење на граѓаните. Според член 4 оваа одлука е 
составен дел на Одлуката бр.07-262/22 од 7 март 2001 
година. Според член 5 составен дел на оваа одлука е и 
графичкиот приказ изготвен од надлежна стручна ко-
мисија на Советот на општина Кичево. Според член 6 
оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во �Службен гласник на општина Киче-
во�. 

5. Согласно член 110 од Уставот, Уставниот суд на 
Република Македонија одлучува, меѓу другото, за сог-
ласноста на прописи и на колективните договори со 
Уставот и со законите.  
Согласно член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот, те-

мелна вредност на уставниот поредок на Република 
Македонија е уредувањето и хуманизацијата на про-
сторот и заштитата и унапредувањето на животната 
средина и на природата. 
Согласно член 52 став 1 од Уставот на Република 

Македонија законите и другите прописи се објавуваат 
пред да влезат во сила. 
Во ставот 2 од овој член е утврдено дека законите и 

другите прописи се објавуваат во �Службен весник на 
Република Македонија� најдоцна во рок од седум дена 
од денот на нивното донесување. 
Според ставот 3 од овој член законите влегуваат во 

сила најрано осмиот ден од денот на објавувањето, а по 
исклучок, што го утврдува Собранието, со денот на об-
јавувањето. 
Согласно член 22 став 1 точка 4 од Законот за ло-

калната самоуправа (�Службен весник на Република 
Македонија� бр.5/2002) општините се надлежни, меѓу 
другото, и за регулирањето на режимот на сообраќајот. 
Локален пат, според Законот за јавните патишта е 

јавен пат кој поврзува населени места на општината 
или кој е од значење за сообраќајот во општината. 
Јавен пат, во смисла на овој закон, е сообраќаен об-

јект од општо значење што може слободно да се кори-
сти за сообраќај под услови определени со закон и кој е 
прогласен за јавен пат. Јавни патишта се и улиците во 
населените места и градовите (член 3 точка 2). 
Со Законот за јавните патишта (�Службен весник на 

Република Македонија� бр.26/1996, 40/1999, 96/2000, 
29/2002 и 68/2004) се уредуваат условите и начинот на 
изградбата, реконструкцијата, одржувањето, заштитата, 
користењето, управувањето, финансирањето на јавните 
патишта и надзорот. 
Според членот 2 од Законот, јавните патишта се до-

бра во општа употреба. Јавните патишта се во државна 
сопственост. Развојната политика на патиштата ја утвр-
дува Владата на Република Македонија. 
Според членот 4 од Законот изградбата, рекон-

струкцијата одржувањето и заштитата на јавните пати-
шта се дејности од јавен интерес за Републиката. 
Според членот 9 став 2 од Законот, локалните пати-

шта и улиците во населените места ги утврдува општи-
ната, односно градот Скопје. 
Според членот 61 од Законот јавното претпријатие 

за патишта, односно општината или градот Скопје со 
сообраќајни знаци и на друг погоден начин ќе ги озна-
чат условите и ќе утврдат режим на сообраќајот на јав-
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ниот пат или улица, во сите случаи кога постојат окол-
ности кои можат да го загрозат безбедното одвивање 
на сообраќајот. 
Оспорената одлука за изменување и дополнување 

на Одлуката за времено организирање на режимот на 
сообраќајот во централното градско подрачје на град 
Кичево е донесена врз основа на членот 61 од Законот 
за јавните патишта. 
Тргнувајќи од уставната одредба од член 52 став 1, 

произлегува дека законите и другите прописи не можат 
да влезат во сила пред да бидат објавени. 
Со оглед на тоа што според утврдената фактичка 

состојба оспорената одлука не била објавена во �Служ-
бен гласник на општина Кичево�, Судот утврди дека 
таа не е во согласност со членот 52 став 1 од Уставот 
на Република Македонија според кој законите и други-
те прописи се објавуваат пред да влезат во сила. 

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. 3/2005                           Претседател 

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

__________ 
1581. 
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 7 декември 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува членот 1 во делот �и одземање�, Гла-

ва VI �Одземање на одликувањата и признанијата� и 
членовите 27 и 28 од Законот за одликувања и призна-
нија на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 48/2002). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија со Ре-
шение У.бр.87/2005 од 19 октомври 2005 година по 
иницијатива на Стамен Филипов од Скопје и по сопс-
твена иницијатива, поведе постапка за оценување на 
уставноста на одредбите од Законот означени во точка-
та 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави пра-
шањето за нивната согласност со Уставот на Република 
Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека Законот за одли-
кувања и признанија на Република Македонија во чле-
нот 1 определил дека со него се утврдуваат одликува-
њата и признанијата на Република Македонија и се 
уредува постапката за нивно доделување и одземање, 
правата и должностите на носителите на одликувањата 
и признанијата, како и други прашања од значење за 
одликувањата и признанијата. 
Во Главата VI од Законот, која гласи �Одземање на 

одликувањата и признанијата� се поместени одредбите 
од членовите 27 и 28. 
Според членот 27, став 1 од овој закон, одликува-

њата и признанијата доделени на странски државјани, 
организации и мисии можат да бидат повлечени во 
случај кога нивните носители ќе постапат спротивно на 
одредбите на законите на Република Македонија и ме-
ѓународните акти. 

Во ставот 2 од овој член е определено дека одлику-
вањата и признанијата се одземаат со одлука на претсе-
дателот на Република Македонија, а врз основа на 
претходно известување и предлог на министерот за 
надворешни работи. 
Според членот 28, став 1 од овој закон, по одзема-

њето на одликувањето или признанието и по потпишу-
вањето на одлуката за одземање од претседателот на 
Република Македонија, одлуката за одземеното одли-
кување или признание се брише од евиденцијата што 
се води во Кабинетот на претседателот на Република 
Македонија. 
Во ставот 2 од овој член е предвидено дека со чи-

нот на бришењето од евиденција за доделеното призна-
ние или одликување, ќе се смета дека таквите одлику-
вања или признанија воопшто и не биле доделени. 

5. Според членот 8, став 1, алинеја 3 од Уставот на 
Република Македонија, владеењето на правото е темел-
на вредност на уставниот поредок на Република Маке-
донија. 
Според членот 13, став 1 од Уставот, лицето обви-

нето за казниво дело ќе се смета за невино се додека 
неговата вина не биде утврдена со правосилна судска 
одлука. 
Според членот 14, став 1 од Уставот, никој не може 

да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не би-
ло утврдено со закон или со друг пропис како казниво 
дело и за кое не била предвидена казна. 
Во делот на одредбите од Уставот кој се однесува 

на граѓанските и политичките слободи и права, во чле-
нот 29, став 1 е предвидено дека странците во Републи-
ка Македонија уживаат слободи и права гарантирани 
со Уставот, под услови утврдени со закон и меѓународ-
ни договори. 
Според членот 31 од Уставот, странско лице во Ре-

публика Македонија може да стекнува право на сопс-
твеност под услови утврдени со закон. 
Согласно членот 51 од Уставот, во Република Ма-

кедонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот и секој е должен да ги почитува Уставот и за-
коните. 
Според членот 54 од Уставот, слободите и правата 

на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во 
случаи утврдени со Уставот.  
Во членот 84, став 1, алинеја 8 од Уставот е утврде-

но дека претседателот на Република Македонија во 
рамките на вршењето на својата функција доделува од-
ликувања и признанија во согласност со закон. 
Судот утврди дека Законот за одликувањата и приз-

нанијата на Република Македонија во членот 2 и чле-
нот 3 определил дека одликувањата и признанијата на 
Република Македонија се симболи на признание, што 
се доделуваат за работи и дела што заслужуваат општо 
признание, пожртвуваност и истакнување за време на 
мир или војна. Нив ги доделува и врачува лично пре-
тседателот на Републиката, а по исклучок претседате-
лот може да определи и друго лице што ќе го врачи од-
ликувањето или признанието. 
Одликувањата и признанијата на Република Маке-

донија, според Законот, се доделуваат на граѓани на Ре-
публика Македонија, на правни лица, државни органи, 
установи, владини и невладини организации, на едини-
ци, команди, штабови и установи на вооружените сили 
на Република Македонија, на единици на полицијата на 
Министерството за внатрешни работи и на припадни-
ците на Армијата на Република Македонија. 
Според членот 8 од Законот, одликувањата и приз-

нанијата можат да се доделат и на странски државни-
ци-дипломати, странски физички и правни лица, 
меѓународни организации и други асоцијации. 
Главата VI од Законот за одликувања и признанија, 

која гласи: �Одземање на одликувањата и признанијата� 
ја сочинуваат одредбите од членот 27 и членот 28 и од 
анализата на содржината на овие одредби Судот утврди 
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дека определбата на законодавецот е со Законот да го 
уреди одземањето на одликувањата и признанијата кое 
се однесува само на странските државјани, организации 
и мисии. Тоа го регулирал на начин што во членот 27 од 
Законот предвидел дека на овие субјекти ќе им бидат 
повлечени одликувањата и признанијата во случај кога 
нивните носители ќе постапат спротивно на одредбите 
на законите на Република Македонија, и одземањето се 
врши со одлука од страна на претседателот на Републи-
ка Македонија врз основа на претходно известување и 
предлог на министерот за надворешни работи. Со чле-
нот 28 е уредено дека како последица на одземањето, до-
делените одликувања и признанија се бришат од евиден-
цијата што се води во Кабинетот на претседателот на Ре-
публика Македонија и ќе се смета дека таквите одлику-
вања и признанија воопшто не биле доделени.  
Според Судот со наведените законски одредби 

всушност се утврдува законски основ по кој доделени-
те одликувања и признанија можеле, според законот, 
да бидат повлечени односно одземени од нивните но-
сители - странски државјани, организации и мисии, под 
услов ако носителите, според констатацијата на мини-
стерот за надворешни работи, постапувале спротивно 
на одредби од законите во Република Македонија. 
Имено, претседателот на Република Македонија по 
претходно известување и предлог на министерот 
можел да донесе одлука за одземање (повлекување) на 
одликувања и признанија на носителите. 
Со оспорените законски одредби се дава овластува-

ње веќе даденото одликување и признание на носите-
лот да може да му биде одземено врз основа на проце-
на и предлог на органи на извршната власт дека носи-
телот незаконито дејствувал и постапувал. 
Со оглед на тоа што со оспорените законски одредби 

се дава овластување да се одземаат стекнати права врз ос-
нова на мислење на органи на извршната власт дека по-
стојат незаконити постапувања и однесувања на носите-
лите на тие права, без утврдена вина и казна спрема нив 
со правосилна судска одлука, а и поради тоа што овласту-
вањето на овој начин значи арбитретност на извршната 
власт за материја од судска надлежност и можност од не-
еднаков третман кон субјектите, како и поради тоа што со 
членот 84 од Уставот, на претседателот на Република Ма-
кедонија децидно му се дава овластување да доделува од-
ликувања и признанија и во тие рамки со законот можат 
да се уредуваат правата и обврските кои се однесуваат за 
доделувањето на одликувањата и признанијата, Судот 
утврди дека оспорените одредби од Законот се во спро-
тивност со изнесените одредби од Уставот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Лилјана Ин-
гилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, 
Махмут Јусуфи, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера 
Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, 
Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
       У.бр.87/2005                              Претседател  
7 декември 2005 година     на Уставниот суд на Република 
           Скопје                                    Македонија,     
                                                   Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 

___________ 
1582. 
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 7 декември 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува Законот за условите и начинот на ко-

ристење на средствата на солидарноста за отстранува-
ње на последиците од елементарни непогоди во Соци-

јалистичка Република Македонија (�Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија� бр. 18/1976 
и 30/1977). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива на Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр.101/2005 од 28 септември 2005 
година поведе постапка за оценување на уставноста на 
Законот за условите и начинот на користење на средс-
твата на солидарноста за отстранување на последиците 
од елементарни непогоди во Социјалистичка Републи-
ка Македонија. 
Постапката беше поведена затоа што пред Судот 

основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порениот закон со Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека оспорениот за-
кон е донесен врз основа на Уставот на Социјалистич-
ка Република Македонија од 1974 година од Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија. 
Во членот 1 од овој закон е определено дека пред-

мет на уредување на овој закон се условите и начинот 
на користење на средствата на солидарноста на Соција-
листичка Република Македонија за отстранување на 
последиците од елементарни непогоди.  
Според членот 2, како елементарни непогоди, во смис-

ла на овој закон, се сметаат земјотресите, поплавите, лизга-
њата и одронувањата на земјиште, снежните нанеси и лави-
ни, сушите и бурите, а со кои е загрозен животот и здравје-
то на поголем број луѓе, односно е предизвикана штета од 
поголем обем на организациите на здружениот труд и дру-
гите организации и заедници и на граѓаните.  
Во членот 3 од овој закон е определено за каков 

обем на штета изразен во проценти од износот на оп-
штествениот производ на општината остварен во прет-
ходната година, се доделуваат средства од солидарно-
ста на Републиката за отстранување на последиците од 
штетата од елементарни непогоди на општината.  
Со одредбите од членот 4 и членот 5 од Законот е опре-

делено дека за делот од штетата за кој се обезбедени средс-
тва по друг основ, не се дава учество од средствата на соли-
дарноста на Републиката, а за користењето и за висината на 
средствата на солидарноста одлучува Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македонија по 
предлог на Републичката комисија за утврдување на штети 
од елементарни непогоди, формирана со Законот за зашти-
та од елементарни непогоди и други општи опасности 
(�Службен весник на СРМ� бр. 5/1972). Извршниот совет 
му поднесува на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија извештај за секое доделување на средства, како 
и годишен извештај за користење на средствата на солидар-
носта во претходната година.  
Со одредбите од членовите 6, 7 и 8 од овој закон, е 

определено дека собранието на општината ги распреде-
лува доделените средства според критериумите што ќе 
ги усвои, потоа средствата на солидарноста не можат 
да се доделуваат доколку штетата настанала поради 
неспроведување, односно неправилно спроведување на 
важечките прописи, а службата за општествено книго-
водство врши контрола на наменското користење на 
средствата според одредбите на овој закон. 

5. Уставот на Република Македонија во членот 1 
определил дека Република Македонија е суверена, са-
мостојна, демократска и социјална држава.  
Во членот 8, алинеи 3 и 8 од Уставот, како темелни 

вредности на уставниот поредок на Република Македо-
нија се утврдени принципите на владеење на правото и 
хуманизмот, социјалната правда и солидарноста. 
Согласно членот 51 од Уставот, во Република Ма-

кедонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи во согласност со Уста-
вот и со закон, и секој е должен да ги почитува Уставот 
и законите.  
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Во членот 6 од Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 52/1991 и 4/1992) е утвр-
дено дека законите што не се во согласност со одред-
бите на Уставот ќе се усогласат во рок од една година 
од денот на прогласување на Уставот. 
Тргнувајќи од наведените уставни одредби, како и 

од фактот дека оспорениот закон е донесен во период 
на федеративно уредена заедница во чиј состав била и 
Социјалистичка Република Македонија, чиј уставен 
поредок се засновал врз сосема поинакви општествено-
економски и политички основи од утврдените во Уста-
вот на Република Македонија, а притоа имајќи ја пред-
вид содржината на оспорениот закон кој ја изгубил 
целта и функцијата на предметот на уредување, бидеј-
ќи со Одлука на Судот У.бр.156/2004 е укинат Законот 
за формирање на средства на солидарноста на Соција-
листичка Република Македонија за отстранување на 
последиците од елементарни непогоди и за воведување 
�Недела на солидарноста� (�Службен весник на СРМ� 
бр. 30/1974, 10/1976, 44/1977, 22/1978, 19/1980 и 
16/1985), Судот утврди дека оспорениот закон не ко-
респондира со уставниот поредок воспоставен со Уста-
вот на Република Македонија и принципот на владеење 
на правото како негова темелна вредност.  
Имено, од анализата на одредбите на оспорениот 

закон произлегува дека со нив се регулираат услови и 
начин на користење на средства на солидарноста кои 
биле формирани со закон во Социјалистичка Републи-
ка Македонија, меѓутоа тие средства веќе престанале 
да се формираат, а субјектите на кои биле наменети 
средствата на солидарноста како организации, заедни-
ци и служби определени во законот повеќе не егзисти-
раат ниту имаат основ за нивно постоење во Уставот на 
Република Македонија, па оттука оспорениот закон ја 
изгубил основната функција односно цел за која е до-
несен, поради што Судот оцени дека оспорениот закон 
не е во согласност со наведените уставни одредби. 

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.101/2005                             Претседател 
7 декември 2005 година     на Уставниот суд на Република 
            Скопје                                    Македонија, 
                                        Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 

___________ 
1583. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр.70/1992) на седницата одржана на 23 ноември 
2005 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Не се поведува постапка за оценување на устав-

носта на член 7 став 1, член 8 став 2, член 17 став 1 и 
член 27-б од Законот за државјанството на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр.67/1992 и 8/2004). 

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

3. Емил Османов од Скопје и Небојша Милошевски 
од Гостивар, на Уставниот суд на Република Македо-
нија му поднесоа иницијативи за поведување постапка 
за оценување на уставноста на одредбите од Законот 
означени во точката 1 од ова решение. 

Емил Османов во својата иницијатива наведува де-
ка со оспорените членови од Законот за државјанство-
то на Република Македонија биле повредени начелото 
на еднаквост предвидено со членот 9 став 1 и 2 од 
Уставот, правната заштита предвидена со член 12 став 
3 од Уставот и начелото на забрана на ретроактивна 
примена на законите предвидено со член 52 став 4 од 
Уставот. 
Имено, со Законот за измена и дополнување на За-

конот за државјанство во членот 7 став 1 и член 17 став 
1 било предвидено дека лицето кое поднесува барање 
за прием или отпуст од државјанство треба барањето 
да го поднесе лично. 
Вака условеното поднесување на барање било во 

спротивност со правото на правна помош на граѓаните, 
кое било предвидено со Законот за општа управна по-
стапка (член 57). 
Од друга страна, пак, доколку Уставот гарантирал 

право на бранител на лице кое е повикано, приведено 
или лишено од слобода (член 12 став 3), се поставувало 
прашање зошто таквото право да го нема лице кое ќе се 
обрати до надлежен државен орган во постапка за прием 
или отпуст од државјанство на Република Македонија. 
Со ваквата законска одредба било повредено и на-

челото на еднаквост на граѓаните, бидејќи во ситуација 
кога Уставот обезбедувал правна заштита и помош од 
страна на адвокатурата за сите граѓани подеднакво, не 
било јасно зошто овие граѓани кои поднесуваат барања 
за регулирање на државјанство до органот да го немаат 
правото барањето да го поднесат преку полномошник - 
адвокат (освен за дејствијата кои странката мора лично 
да ги стори - познавање на македонски јазик, давање 
заклетва и сл.) и полномошник да ги застапува во жал-
бената постапка и постапката пред судот кој ја води 
постапката по управен спор. 
Оттука подносителот на иницијативата смета дека 

цитираните членови треба да се поништат во делот ка-
де што е предвидено лично поднесување на барањата 
за прием и отпуст од државјанство на Република Маке-
донија. 
Одредбата од членот 8 став 2 со која се утврдувало 

што се подразбира под поимот иселеник според овој 
закон било во спротивност со меѓународните норми и 
Уставот на Република Македонија. 
Имено, според меѓународното право иселеник (еми-

грант) било лице кое што се иселило од земјата каде 
што претходно имало државјанство и на кој било на-
чин (со отпуст, со откажување или по сила на закон) го 
изгубило тоа државјанство. 
Одредбата од членот 27-б претставувала флагрант-

но кршење на основното уставно начело на забрана за 
повратно дејство на законите. 
Имено, овој закон бил понеповолен за оние лица 

кои поднеле барање за прием во државјанство на Ре-
публика Македонија по член 8 и постапката им била во 
тек. Само поради примената на сегашниот текст од за-
конот постапките ќе им завршеле со одбивање на бара-
њето бидејќи во моментот кога тие го поднеле барање-
то законот не предвидел што е иселеник и иселувањето 
не го ограничил во матичната земја, а сега законот 
предвидувал нешто што е за нив понеповолно. 
Во иницијативата на Небојша Милошевски се наве-

дува дека во членот 17 став 1 од Законот за државјанс-
твото на Република Македонија било предвидено лич-
но барање за отпуст што значело дека лицето морало 
целата постапка да ја води лично. Оваа одредба не била 
во согласност со членот 53 од Уставот, со Законот за 
адвокатура на Република Македонија и со Глава II точ-
ка 5 од Законот за општа управна постапка, бидејќи му 
се оневозможувало на адвокатот како стручно лице во 
име на странката да застапува и да дава правна помош. 
Законското решение за лично настапување на бара-

телите без право да бидат застапувани од адвокат мо-
жело да доведе до злоупотреба од страна на службени-
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те лица особено поради фактот што барателите не го 
познавале правото, односно во овој случај одредбите 
од Законот за државјанството. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 7 
став 1 од Законот за државјанството, државјанство на 
Република Македонија со природување може да стекне 
странец кој лично поднел барање за прием во држав-
јанство на Република Македонија ако ги исполнува ус-
ловите определени со овој член. 
Според член 8 став 1 од овој закон, иселеник од Ре-

публика Македонија, како и негов потомок до прво ко-
лено, може со природување да стекне државјанство на 
Република Македонија иако не ги исполнува условите 
од член 7 став 1 точка 2 и 10 на овој закон. 
Според оспорениот член 8 став 2 од овој закон, исе-

леник, во смисла на овој закон, се смета граѓанин на 
Република Македонија кој се иселил од Република Ма-
кедонија во друга држава, освен во матичната земја, 
без оглед на полот, расата, бојата на кожата, национал-
ното и социјалното потекло, политичкото и верското 
уверување, имотната и општествената положба. 
Согласно член 17 став 1 од овој закон државјанс-

твото на Република Македонија престанува со отпуст 
ако лицето кое поднесе лично барање за отпуст ги ис-
полнува условите утврдени во Законот. 
Членот 27-б од овој закон уредува дека со денот на 

почетокот на примената на овој закон, постапките за 
стекнување или престанување на државјанство на Ре-
публика Македонија кои се започнати по Законот за 
државјанството на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр.67/1992) ќе про-
должат според одредбите на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за државјанството на Репуб-
лика Македонија. 

5. Согласно член 4 од Уставот, граѓаните на Репуб-
лика Македонија имаат државјанство на Република Ма-
кедонија. На државјанин на Република Македонија не 
може да му биде одземено државјанството, ниту да биде 
протеран или предаден на друга држава. Државјанството 
на Република Македонија се уредува со закон. 
Уставот, препуштајќи државјанство да се уреди со 

закон, оставил широки можности за законодавецот за 
уредување на прашањата сврзани со државјанството. 
Уставот, единствено прецизира дека на државјанин на 
Република Македонија не може да му биде одземено 
државјанството, дека не може да биде протеран или 
предаден на друга држава. 
Со Европската конвенција за државјанство, ратифи-

кувана од Собранието на Република Македонија на 18 
февруари 2002 година (�Службен весник на Република 
Македонија� бр.13/2002), се утврдуваат начелата и пра-
вилата во врска со државјанството на физичките лица и 
правилата во врска со регулирањето на воената обврска 
во случаите на повеќе државјанство, со кои треба да се 
усогласи внатрешното законодавство на земјите пот-
писнички. 
Според членот 3 од оваа Конвенција, секоја држава 

во својот закон ќе одреди кои се нејзини државјани. 
Ваквиот закон ќе биде прифатен од страна на другите 
држави доколку истиот е конзистентен со важечките 
меѓународни конвенции, обичајното меѓународно пра-
во и општо прифатените правни начела во однос на др-
жавјанството. 
Согласно членот 4 од Уставот, донесен е Закон за 

државјанството на Република Македонија со кој според 
членот 1 став 1 се уредуваат начинот и условите за 
стекнување и престанување на државјанството на Ре-
публика Македонија, утврдување на државјанството, 
надлежниот државен орган за решавање во овие слу-
чаи, докажување на државјанството и водење на еви-
денција на државјаните на Република Македонија. 
Според членот 1 став 2 од овој закон, државјанството е 
правна врска меѓу лицата и државата и не го означува 
етничкото потекло на лицата. 

Според членот 3 на овој закон, државјанството на 
Република Македонија се стекнува со потекло, раѓање 
на територијата на Република Македонија, природува-
ње и меѓународни договори. 
За разлика од стекнувањето на државјанство со по-

текло односно со раѓање на територијата на Република 
Македонија, Законот предвидува и можност одредено 
лице дополнително да стекне државјанство на Репуб-
лика Македонија (природување) врз основа на лично 
поднесено барање. Притоа не е битно дали лицето до 
тогаш било државјанин на некоја друга држава или би-
ло лице без државјанство. Во секој случај станува збор 
за лице кое има статус на странец, а кое живее на тери-
торијата на Република Македонија. 
Според оспорениот член 7 став 1 од Законот, др-

жавјанство на Република Македонија со природување 
може да стекне странец кој лично поднел барање за 
прием во државјанство на Република Македонија ако 
ги исполнува условите утврдени со законот. 
Барањето на државјанство со природување е израз 

на лична волја на лицето кое е странец, а кое живее на 
територијата на Република Македонија. Тоа значи дека 
државата не може да му наметне државјанство на стра-
нец кој подолго живее на нејзина територија. 
Оттука, според Судот, странец кој живее на терито-

ријата на Република Македонија треба лично да го под-
несе барањето за стекнување на државјанство по пат на 
природување за да се види јасно неговата волја да стек-
не државјанство на Република Македонија. Во ната-
мошната постапка, Министерството за внатрешни ра-
боти утврдува дали лицето што бара државјанство со 
природување ги исполнува законските услови, а кога е 
потребно непосредно утврдување на некој од условите 
(на пример: лицето да го владее македонскиот јазик до 
тој степен да може лесно да се разбере со околината), 
лицето лично се повикува пред посебна комисија фор-
мирана од Владата на Република Македонија. 
Врз основа на изнесеното произлегува дека за да се 

добие државјанство на Република Македонија со при-
родување треба: лицето да е странец, лично да го под-
нело барањето за прием во државјанство на Република 
Македонија и да ги исполнува условите утврдени со за-
кон. 
Тргнувајќи од фактот дека странец кој бара прием 

во државјанство на Република Македонија со природу-
вање всушност доброволно ја искажува својата волја да 
биде државјанин на Република Македонија, неспорно е 
дека тој треба лично да го поднесе барањето согласно 
Законот за државјанството на Република Македонија.  
 
Антипод на природувањето е престанувањето на др-
жавјанството со отпуст. 
При отпустот од државјанството повторно доаѓа до 

израз принципот на слободната волја на поединецот 
која се изразува со посебно поднесено лично барање, 
покрај потребата од исполнување на законски утврде-
ните услови. 
Во овој случај, станува збор за поединец кој е др-

жавјанин на Република Македонија, кој живее и работи 
во друга држава и поради тоа сака да стекне државјанс-
тво на таа држава. 
Значи, поединецот по своја слободно изразена волја 

бара отпуст од државјанството на Република Македо-
нија, со цел да добие државјанство на друга држава. 
Со оглед на тоа што со отпустот од државјанството 

се губат многу важни права за поединецот, преку лич-
ното поднесување на барањето за отпуст од државјанс-
тво, надлежниот орган добива јасно сознание за кон-
кретна и слободно изразена волја на поединецот, од-
носно сознание дека поединецот е свесен за последи-
ците што ќе настанат со отпустот од државјанството. 
Оттука, Судот оцени дека со законското решение за 

лично поднесување на барањето за стекнување на др-
жавјанство со природување и за престанување на др-
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жавјанството со отпуст, на поединецот не му се огра-
ничува уставната неприкосновеност на слободата, ни-
ту, пак, уставниот принцип за еднаквост на граѓаните 
пред Уставот и законите, поради што не може да се по-
стави прашањето за согласноста на член 7 став 1 и член 
17 став 1 од Законот со Уставот. 
Со членот 8 став 1 од Законот за државјанството на 

Република Македонија се определени привилегирани 
услови за стекнување на државјанство на Република 
Македонија за иселениците од Република Македонија, 
како и на нивните потомци до прво колено, при што не 
е потребно да ги исполнуваат условите од член 7 точ-
ките 2 и 10 кои се однесуваат на законскиот престој на 
територијата на Република Македонија и на отпустот 
од државјанството на странската држава. 
Привилегираните услови за стекнување со држав-

јанство на иселеници од Република Македонија се дел 
од сувереното право на државата која има голем одлив 
на населението, да се грижи за иселениците кои и по-
крај тоа што го изгубиле државјанството на Република 
Македонија по нивното заминување во друга држава, ја 
задржале ефективната поврзаност со Република Маке-
донија како нивна матична држава. 
Со Законот за изменување и дополнување на Зако-

нот за државјанството на Република Македонија во 
членот 8 се додава нов став 2 со кој се појаснува што се 
подразбира под поимот иселеник, односно се дефинира 
дека иселеник од Република Македонија е граѓанин на 
Република Македонија кој се иселил од Република Ма-
кедонија во друга држава, освен во матичната земја, 
без оглед на полот, расата, бојата на кожата, национал-
ното и социјалното потекло, политичкото и верското 
уверување, имотната и општествената положба. 
Клучен критериум некое лице да се смета за иселе-

ник е лицето да заминало од Република Македонија ка-
ко државјанин на Република Македонија, што значи 
подоцна да го изгубило државјанството и лицето да за-
минало во друга држава освен во матичната земја. 
Тоа подразбира дека на лицето кое ја напуштило 

државата не му престанало државјанството на Репуб-
лика Македонија (не е странец) согласно законски 
утврдените начини за престанување на државјанството 
и тоа непосредно пред и за време на иселувањето од 
Република Македонија. 
Според член 49 став 1 од Уставот, Републиката се 

грижи за положбата и правата на припадниците на ма-
кедонскиот народ во соседните земји и за иселениците 
од Република Македонија, го помага нивниот културен 
развој и ги унапредува врските со нив. 
Со Амандманот II на Уставот, се дополнува ставот 

1 на членот 49 со определба дека Републиката притоа 
нема да се меша во суверените права на други држави 
и во нивните внатрешни работи. 
Оттука, доколку Република Македонија, покрај за 

правата и положбата на припадниците на македонскиот 
народ во соседните земји и за иселениците, се грижи и 
за правата и положбата на лицата на кои со чинот на 
напуштање на земјата им престанало македонското др-
жавјанство (странци) и се населиле во својата матична 
земја, тогаш Република Македонија ќе постапи спро-
тивно на Амандманот II од Уставот. 
Имајќи предвид дека суверено право на секоја држава 

е да го регулира прашањето за државјанство и самостојно 
да определи кои се нејзини државјани, а тргнувајќи од фа-
ктот дека оспорениот член 8 став 2 од Законот не уредува 
односи туку само појаснува што се подразбира под пои-
мот иселеник, Судот оцени дека со оваа одредба не се по-
вредуваат уставно утврдените слободи и права на човекот 
и граѓанинот, ниту пак се врши дискриминација по било 
кој основ, поради што не може да се постави прашањето 
за неговата согласност со Уставот. 
Согласно оспорениот член 27-б од Законот за др-

жавјанството, со денот на почетокот на примената на 
овој закон, постапките за стекнување или престанува-

ње на државјанство на Република Македонија кои се 
започнати по Законот за државјанството на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 67/1992) ќе продолжат според одредбите на 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
државјанството на Република Македонија. 
Според член 52 став 4 од Уставот, законите и дру-

гите прописи не можат да имаат повратно дејство, 
освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за 
граѓаните.  
Според ставот на Уставниот суд изграден по повод 

други предмети, повратно дејство постои ако една нор-
ма се однесува на односи кои се завршени пред влегу-
вањето во сила на нормата, меѓутоа нема повратно 
дејство ако нормата регулира незавршени односи или 
односи кои се во тек. 
Оспорениот член 27-б од Законот, е во преодните и 

завршните одредби од Законот. 
Овој член не се однесува на постапките за стекну-

вање или престанување на државјанството што завр-
шиле до донесувањето на Законот за изменување и до-
полнување на Законот за државјанството, туку овој 
член ги уредува правилата на постапувањето за започ-
натите постапки што не биле завршени во времето на 
донесувањето на оваа законска одредба. 
Бидејќи оспорениот член од Законот се однесува на 

започнатите, а незавршени постапки за стекнување или 
престанување на државјанството, односно ги регулира 
односите за во иднина, Судот оцени дека членот нема 
повратно дејство и не е во несогласност со членот 52 
став 4 од Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение.  

7. Ова решение Судот го донесе во состав од пре-
тседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и су-
диите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мир-
јана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Нау-
моски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зо-
ран Сулејманов. 
Во однос на членот 8 став 2 од Законот, Судот го 

донесе решението со мнозинство гласови. 
 
У. бр. 42/2004                          Претседател 

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

__________ 
 
Согласно чл. 25 ст. 6 од Деловникот на Уставниот 

суд на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 70/1992), по моето гласање 
против решението за неповедување постапка за оцену-
вање на уставноста, писмено го образложувам своето 

 
ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ 

НА РЕШЕНИЕТО У. БР. 42/2004 ОД 23. 11. 2005 ГОДИ-
НА, СО КОЕ СУДОТ НЕ ПОВЕДЕ ПОСТАПКА ЗА 
ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА ЧЛ. 5 ВО ДЕЛОТ 
"ОСВЕН ВО МАТИЧНАТА ЗЕМЈА" ОД ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДРЖАВЈАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА ("СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ" БР. 8/2004) СО КОЈ 
СЕ ВРШИ ИЗМЕНА НА ЧЛ. 8 СТ. 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА 
ДРЖАВЈАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ("СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ" БР. 67/1992) 

  
1. Уставниот суд на Република Македонија поста-

пувајќи по иницијативите поднесени од Емил Османов 
од Скопје и Небојша Милошевски од Гостивар за пове-
дување постапка за оценување на уставноста, меѓу дру-
гото, на чл. 8 ст. 2 од Законот за државјанството, на 
Седницата одржана на 23. 11. 2005 година, со мнозинс-
тво гласови донесе Решение за неповедување постапка 
за оценување на уставноста на оспорената одредба од 
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Законот, бидејќи оцени дека таа одредба по сите осно-
ви е во согласност со Уставот. Изразувајќи несогла-
сност со таквото решение гласав против и го издвоју-
вам своето мислење, зашто сметам дека оспорената 
одредба од Законот не е во согласност со Уставот, по-
ради што требаше да се поведе постапка за оценување 
на нејзината уставност и врз основа на изведување на 
правно издржани аргументи да се донесе правилна од-
лука. 

2. Собранието на Република Македонија донесе За-
кон за изменување и дополнување на Законот за држав-
јанството на Република Македонија кој е објавен во 
"Службен весник на РМ" бр. 8/2004. Со чл. 5 од наве-
дениот Закон, е извршена измена на чл. 8 од основниот 
Закон за државјанството на Република Македонија 
("Службен весник на РМ" бр. 67/1992). Согласно про-
мените од чл. 5 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за државјанството на Република Маке-
донија, чл. 8 од Законот за државјанство гласи: 

"Иселеник од Република Македонија, како и негов 
потомок до прво колено може со природување да стек-
не државјанство на Република Македонија иако не ги 
исполнува условите од членот 7 став 1 точки 2 и 10 на 
овој закон. 
Иселеник, во смисла на овој закон, се смета граѓанин 

на Република Македонија кој се иселил од Република 
Македонија во друга држава, освен во матичната земја, 
без оглед на полот, расата, бојата на кожата, на национа-
лното и социјалното потекло, политичкото и верското 
уверување, имотната и општествената положба." 
Со наведената измена во правниот поредок на Ре-

публика Македонија е внесена одредба која е спротив-
на на Уставот на Република Македонија. Попрецизно, 
сметам дека чл. 5 од Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за државјанство на Република Маке-
донија, односно сегашната позитивноправна одредба 
од член 8 став 2 од Законот за државјанството, во делот 
"освен во матичната земја" е во спротивност: а) со са-
мата себеси, б) со чл. 51 став 1 од Уставот, в) со чл. 9 
од Уставот, и г) со чл. 8 ст. 1 ал. 2 и 3 од Уставот - те-
мелни вредности на уставниот поредок: слободно изра-
зување на националната припадност и владеењето на 
правото. 

3. Легалната дефиниција на поимот иселеник од За-
конот за изменување и дополнување на Законот за др-
жавјанството на Република Македонија е конфузна, 
контрадикторна, произволна и оттаму неприфатлива во 
правниот поредок на Република Македонија. Имено, 
непостојат какви и да е разумни причини поимот исе-
леник да се врзува за лица кои се иселуваат од Репу-
блика Македонија во која и да е држава, "освен во ма-
тичната земја." Од поимот иселеник не може да бидат 
исклучени граѓаните што се иселиле во одредена држа-
ва ("земја") само затоа што таа држава ("земја") некој, 
во случајов законодавецот, сосема произволно и без ка-
ква и да е здраворазумска причина ја нарекува "матич-
на земја." Ваквото определување на поимот иселеник 
нема никакво оправдување, зашто тргнува од невозмо-
жна околност во реалниот живот - за иселеник да се 
смета лице кое од својата матична земја се иселува во 
својата матична земја. Познато е (а во нашиот правен 
систем и дозволено) едно лице да има две државјанс-
тва, меѓутоа, верувам и лаик во правото ќе се согласи 
дека е апсурдно (бесмислено) и парадокасално (нешто 
што не му соодветствува на вистинитите претстави) 
тврдењето дека едно лице може да има две или повеќе 
матични земји, како што, впрочем, неможе да има ниту 
две мајки и оттаму два мајчини јазици и сл. Еден човек 
може да се иселува многупати, но може да има само 
една матична држава, а тоа е државата по потекло, од-
носно државата каде што е роден (родната татковина). 
Меѓутоа, сето ова не му пречеше на Уставниот суд 

на Република Македонија во Решението У. бр. 42/2004, 
наместо за право да се залага за парадокси. Имено, во 

тоа решение Судот најпрво вели: "Привилегираните 
услови за стекнување со државјанство на иселеници од 
Република Македонија се дел од сувереното право на 
државата која има голем одлив на населението, да се 
грижи за иселениците кои и покрај тоа што го изгубиле 
државјанството на Република Македонија по нивното 
заминување во друга држава, ја задржале ефективната 
поврзаност со Република Македонија како нивна ма-
тична држава." По оваа констатација, Судот се откажу-
ва од стварноста за нешто подолу целосно да го изврти 
претходно кажаното со тврдење дека наводно постоело 
и некакво иселување на "лицата кои... се населиле во 
својата матична земја."  
Притоа, за однапред да се избегнат какви и да е за-

буни, овде би сакал посебно да истакнам дека поимот 
со потекло од Законот за државјанството отсекогаш се 
однесувал на државјанството на родителите на иселе-
никот, а не на националноста на родителите (а уште 
помалку на предците) на иселеникот. Така според, 
принципот ius sanguinis (начелото на крвна врска, по 
потекло, односно врз основа на државјанството на ро-
дителите) од чл. 4 и 5 од Законот за државјанството, 
детето го стекнува државјанството на своите родители, 
не поради нивната националност, туку поради нивното 
државјанство, без оглед на тоа каде е родено и каде 
тоа, односно неговите родители живеат. Доволно е да 
се докаже дека детето е од родители државјани на Ре-
публика Македонија и тоа по автоматизам добива ма-
кедонско државјанство. Напросто, важно е дека држав-
јанството не смее да се меша со националноста на гра-
ѓанинот. Во спротивно, во уверенијата за државјанство 
на нашите граѓани немаше да пишува - државјанин на 
Република Македонија, туку државјанин на одредена 
"матичната земја." Изразувањето на националната при-
падност, не е врзано со државјанството и оттаму што 
државјанин може да биде и човек кој не ја изразил сво-
јата национална припадност. 
Ако пак, националната припадност (односно, наци-

оналната определба или неопределба) не се земаат (и 
не смее да се земаат) при одредувањето на нечие др-
жавјанство, тоа дотолку повеќе не треба да се прави со 
определувањето на поимот "матична земја" (држава), 
зашто се работи за поим кој неразделно е поврзан со 
државата и државјанството, а не со нацијата и национа-
лното. Со други зборови, поимот матична држава е ло-
гичен и можен само ако се поврзе со државата од која 
граѓанинот потекнува, а не ако се поврзе со чија било 
националност и оттаму со секоја држава во која живеат 
граѓани со иста таква националност каква што е онаа и 
на граѓанинот кој се иселува во таа држава. Според тоа, 
едвај дека има каква и да е разумна потреба натаму да 
се докажува дека чл. 8 од Законот исклучиво се однесу-
ва на граѓани по потекло од Република Македонија кои 
се иселиле од неа.  
Меѓутоа, дали законодавецот со внесувањето на ос-

порената одредба навистина сметал дека иселеник не е 
само оној кој од својата "матична земја" (држава) се 
иселува во својата "матична земја" (држава)? Оттаму 
што, како што видовме, conradictio in adjecto е матична 
земја на граѓанинот да не му биде онаа во која го стек-
нал своето прво државјанство и од која се иселува, за-
конодавецот очигледно со поимот матична земја не ја 
определил Република Македонија, туку некоја друга 
"земја," но воопшто не кажува која. Според тоа, може 
да се заклучи дека законодавецот ни нуди игра на асо-
цијации - квиз во кој граѓанинот треба да погоди која е 
неговата матична земја. Законодавецот го одредува по-
имот иселеник со поимот "матична земја," но не го 
определува и самиот поим "матична земја" и притоа не 
упатува ниту на еден пропис каде што е објаснет овој 
поим, ни наговестува дека тоа евентуално ќе биде сто-
рено со подзаконски акт. Едноставно остава некој др-
жавен орган: Министерството за внатрешни работи, 
Второстепената Комисија на Владата на Република 
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Македонија и судот, секогаш кога пред нив ќе се поста-
ви потреба од примена на оваа одредба, тоа самите са-
моволно и арбитрерно да го прават. Според тоа, пред 
нас имаме една нејасна одредба со која не само на гра-
ѓаните, туку и на секој од наведените органи поединеч-
но им е оставена целосна слобода сосема произволно 
да оценуваат што сакал да каже законодавецот.  

4. Притоа, заради правно оправдување на нелогич-
ниот став дека "само определен иселеник не е иселе-
ник" во чл. 8 ст. 2 од Законот се користат два неопреде-
лени поими: 4.1. "матична" и, 4.2. "земја."  

4.1. Како што видовме, поимот "матична (земја)" во 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
државјанството на Република Македонија воопшто не е 
определен. За овој поим во Законот буквално нема ни-
што. Нема никакви одредби со кои најпрво се објасну-
ва што значи поимот "матична земја," кои се елементи-
те за неговото одредување и конечно, според кои кри-
териуми едно лице треба да се смета или може да се 
смета за лице кое "има" или "и припаѓа" на одредена 
"матична земја." Во поглед на ова прашање, исто така, 
нема одговор било во Уставот, било во некој друг за-
кон или во кој и да е од меѓународните документи. 
Според тоа, единствениот издржан правнологички 

заклучок кој оттаму може да се извлече е дека одгово-
рот на ова прашање законодавецот í го препуштил на 
доктрината. Притоа, факт е дека во нашата научна тео-
рија се среќава (користи) поимот "матична држава," а 
не поимот "матична земја," и тоа со точно определено 
значење. Имено, во настојување да се изнајдат разли-
ките меѓу "нација, национално малцинство и етничка 
група" (поими кои, патем речено, постојниот Устав не 
ги познава), од видни теоретичари по уставно право се 
тврди дека на "националностите" од Република Маке-
донија, Република Македонија не им е матична држава, 
туку некоја друга држава, а етничките групи од Репуб-
лика Македонија дека воопшто и немаат матична држа-
ва.  
Од наведеното лесно е да се констатира дека пои-

мот "матична земја" во одредбата од чл. 8 од Законот, е 
употребен во оваа, а не во некоја друга смисла. Оттаму, 
не случајно чл. 8 ст. 2 од Законот, токму од овој аспект 
и се оспорува. Така, во наводите од иницијативата на 
Емил Османов (кои, патем речено, во Решението толку 
се скратени што ниту натпросечно интелигентен човек, 
дури и со вложување посебно внимание и усилби, не 
може да го сфати нивниот контекст, односно што и зо-
што со нив се оспорува!) се вели: "Одредбата од членот 
5 (чл. 8 ст. 2 од Законот, м.з.) со која се утврдува што е 
поимот иселеник според овој закон е во спротивност со 
меѓународните норми и Уставот на Република Македо-
нија. Имено, според меѓународното право иселеник е 
лице кое што се иселило од земјата каде што претхо-
дно имало државјанство и на кој било начин (со отп-
уст, со откажување или по сила на закон) го изгубило 
тоа државјанство." И, ако само тоа се пренесе, на начин 
како што е сторено во Решението, произлегува дека 
подносителот на иницијативата го негира она што, на-
против го тврди, а тоа е дека "според меѓународното 
право иселеник е лице кое што се иселило од земјата 
каде што претходно имало државјанство и на кој било 
начин (со отпуст, со откажување или по сила на закон) 
го изгубило тоа државјанство," и дека тоа негирање е 
основата поради која тој ја оспорува уставноста на чл. 
8. ст. 2 од Законот. Тој привид меѓутоа веднаш се губи 
ако се прочита она што од наводите на подносителот 
на иницијативата, во Решението е испуштено. Имено, 
подносителот на иницијативата натаму вели: "Меѓуна-
родните норми никаде не предвидуваат норми со кои 
едни иселеници имаат помалку права од другите иселе-
ници само поради фактот дека едните се населиле во 
матичната земја, а другите во која било друга земја. Од 
друга страна, вака определената дефиниција на иселе-
ник флагрантно го крши правото на еднаквост на граѓа-

ните, бидејќи Албанец по националност што ќе се исе-
ли од Македонија и ќе се насели во Бугарија нема да 
има пречки повторно да бара прием во државјанство на 
Република Македонија, а Албанец, што ќе се исели во 
Албанија (матичната земја) нема да може да бара по-
вторен прием во државјанство на Република Македо-
нија. Ова значи дека доколку двајца браќа Албанци по 
националност добијат отпуст од македонско држав-
јанство и едниот се исели во Албанија, а другиот во Бу-
гарија, тој што се иселил во Бугарија повторно ќе може 
да добие македонско државјанство, а тој што се иселил 
(од иск причини) во Албанија ќе го нема истото право. 
Одредбата од чл. 5 од Законот самата по себе е контра-
дикторна, бидејќи од една страна го ограничува право-
то на иселениците во матичната земја, а од друга стра-
на дава право без оглед на националното потекло. До-
колку националното потекло е синоним за припадноста 
на некоја нација (држава), тогаш какво е тоа голо право 
(без оглед на националното потекло), доколку истото е 
ограничено со населување во националната држава." 
Накратко, поднесителот уште на почетокот на својата 
иницијатива јасно и недвосмислено го оспорува чл. 8. 
ст. 2 од Законот, поради делот "освен во матичната 
земја," а тоа, за жал во Решението не може да се види.  
Со други зборови, со таа одредба законодавецот 

имал за цел со нечија национална припадност да ја 
определува неговата "матична земја." Доколку на пои-
мот "матична земја" сакал да му одреди некое друго 
значење, законодавецот немал никаква пречка тоа да го 
каже. Факт е, меѓутоа, дека тоа не го сторил, ниту, пак, 
посочил на какви и да е елементи за поинакво толкува-
ње.  
Во оваа смисла сметам дека е доволно да се наведат 

ставовите на Проф. д-р Светомир Шкариќ и Проф. д-р 
Ѓорѓи Цаца, како и становиштето на Уставниот суд на 
Република Македонија изразено во една од неговите 
одлуки.  
а) Така според Проф. д-р Светомир Шкариќ: "Пра-

вото на национална припадност значи право на граѓа-
нинот да припаѓа кон одредена нација, национално 
малцинство или етничка група.  

- Под поимот нација се подразбира мнозински на-
род конституиран во сопствена држава како матична 
држава. 

- Под поимот национално малцинство се подразби-
ра дел од нацијата кој живее надвор од матичната др-
жава на нацијата. 
Под поимот етничка група се подразбира национал-

на група чии припадници немаат конституирано сопс-
твена матична држава."1 

"Статусот на националното малцинство не зависи 
од големината на бројот на неговите припадници, туку 
исклучиво зависи од фактот што тоа е дел од нацијата 
која има своја матична држава."2 
б) Според Проф. д-р Ѓорѓи Цаца: "Уставната обвр-

ска на Републиката да им ја гарантира на национално-
стите заштитата на етничкиот, културниот, јазичкиот и 
верскиот идентитет е повеќеструка и повеќестрана. Таа 
треба да се остварува во нормативна, функционална, 
организациона и финансиска насока. Севкупноста на 
овие насоки треба да биде обезбедување на остварува-
њето на овој идентитет... 
Оваа заштита едновремено се однесува и на спречу-

вање на злоупотребата на уставните права на нацио-
налностите од страна на нивните припадници во вид на 
создавање здруженија и институции чија дејност, отво-
рена или прикриена, е насочена кон разгорување на на-
ционалната омраза или нетрпеливост. Најпосле, актив-

                                                                 
1 Шкариќ, С. Уставно право, втора книга, Union Trade, 

Скопје, 1995, стр. 198 и Споредбено и македонско уставно 
право, Матица, Скопје, 2004, стр. 396.  

2  Шкариќ, С. Уставно право, втора книга, Union Trade, 
Скопје, 1995, стр. 209. 
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носта на државата треба да се изразува и со нејзината 
меѓународна политика и односи со матичната држава 
на националностите, заради остварување на делотвор-
ни врски и односи на националностите со нивните ма-
тични народи. При ова односите мора да се остварува-
ат во сообразност со меѓународните норми и без сека-
кво мешање на матичните држави во сувереноста и 
внатрешните односи и работа на Републиката."3 

"... Значењето на ова разликување меѓу нацијата и 
националностите во една држава, без оглед на јазично-
то устројство и со полно почитување на нејзиниот ка-
рактер на граѓанска држава, се состои во тоа што наци-
оналностите кои живеат надвор од нивната матична др-
жава како "национални, етнички, културни, верски и ја-
зични малцинства (чл. 1 од Декларацијата за правата на 
лицата кои припаѓаат на национални или етнички, верски 
и јазични малцинства - под 2) немаат право да создаваат 
своја држава во државата во која живеат или да се одделат 
од неа и да создадат посебна своја држава или да се при-
клучат кон матичната национална држава. 
Националностите во кој и да е вид и по кој и да е 

основ кои, како малцинства (покрај светски утврдената 
и усвоената терминологија), живеат во држава надвор 
од својата матична држава, го немаат правото на само-
определување прокламирано кон крајот на Првата 
светска војна од тогашниот претседател на Соединети-
те Американски Држави Вудро Вилсон и утврдено и 
усвоено во документите на светските организации. 
Тие, во државата во која живеат имаат и користат пол-
ни права како граѓани, но го немаат правото на созда-
вање своја држава надвор од нивната матична држава.  

... Изложеното за националностите кои беа, според 
поранешната терминологија означувани како народно-
сти, еднакво се однесува и на овој дел од националности-
те, порано означувани како етнички групи - Роми, Власи, 
иако тие немаат свои матични држави надвор од државата 
во која живеат и чии државјани се..."4 итн, итн. 
в) Зад ваквата определба на поимот матична држа-

ва, застанал и Уставниот суд на Република Македонија. 
Тоа е случај во предметот У. бр. 146/1997 од 18. 11. 
1998, каде се вели: "Согласно чл. 5 од Уставот на Ре-
публика Македонија државни симболи на Републиката 
се: грб, знаме и химна, кои се утврдуваат со закон кој 
се донесува со двотретинско мнозинство гласови од 
вкупниот број пратеници... Ваквата формулација на 
одредбата, според Судот, не остава простор ниту мож-
ност за постоење на закони со кои припадниците на на-
ционалностите, кои живеат на територијата на Репуб-
лика Македонија, а чии матични делови, по правило, 
живеат во други земји ќе го изразуваат својот сувере-
нитет со државни симболи (знамиња) на матичната 
земја." И понатаму: "... Имајќи го предвид изнесеното, 
Судот оцени дека одредбите од членот 48 од Уставот 
гарантирајќи им го правото на припадниците на нацио-
налностите да го изразуваат, негуваат и развиваат сво-
јот идентитет и национални особености се однесува на 
негување, изразување и развивање на нивните обичаи, 
култура, јазик и традиции, преку културни и уметни-
чки институции, научни и други здруженија, што не 
значи дека во оваа група можат да се подведат правата 
на државни симболи на матичните земји како што се 
грбот, знамето и химната." 

4.2. Вториот дел од кованицата "(матична) земја" 
создава дополнителна конфузија во одредувањето на 

                                                                 
3 Цаца, Ѓ. Слободите и правата на човекот и граѓаните во 

Република Македонија, Студентски збор, Скопје, 1994, стр. 
240-241 и Цаца, Ѓ. Положбата и правата на националностите 
во Република Македонија, Пет години од Уставот на Репуб-
лика Македонија, Здружение на уставно право на Македони-
ја, Скопје, март, 1998, стр. 47.  

4 Цаца, Ѓ. Слободите и правата на човекот...стр. 242-
243 и Цаца, Г. Положбата и правата на националности-
те...49-50.  

целината која се изразува со неа. Ако се знае дека са-
миот Закон за изменување и дополнување на Законот 
за државјанството на Република Македонија, во чл. 8, 
најпрво зборува за држава ("Иселеник, во смисла на 
овој закон се смета граѓанин на Република Македонија 
во друга држава..."), а веднаш потоа за земја ("... освен 
во матичната земја,"), нормално се поставува прашање-
то - каква разлика законодавецот прави меѓу држава и 
земја и според кои критериуми ја оправдува таа разли-
ка? Законодавецот тоа не го објаснува, ниту пак тоа го 
прави доктрината. Овој проблем се мултиплицира со 
фактот дека Уставот на Република Македонија не го 
познава и воопшто не го употребува поимот "земја." 
Оттаму, произлегува и прашањето дали според буквата 
на законот иселеници се само оние лица што се иселу-
ваат во "друга држава," а не и оние кои се иселуваат во 
"друга земја."  
Мој став е дека начелото на законитоста (кое, меѓу 

другото, значи и постоење на цврсти, јасни и прецизни 
нормативни описи) во нашиот правен поредок не доз-
волува поимот "држава," како политички и правен по-
им, да се доведува во каква и да е правна релација со 
лаичкиот поим "земја."  
Оттаму, произлегува дополнителен аргумент спо-

ред кој чл. 8 ст. 2 од Законот за државјанство на Репуб-
лика Македонија не е во согласност со начелото на за-
конитоста определено во чл. 51 ст. 1 и со начелото на 
владеењето на правото од чл. 8 ст. 1 ал. 3 од Уставот на 
Република Македонија.  

5. Во поткрепа на ставот дека поимот "матична зем-
ја" во чл. 8 ст. 2 од Законот за државјанството е употре-
бен исклучиво во национална конотација, односно за 
определување на дополнителна (втора или трета) "ма-
тична земја" само за малцинските заедници во Репуб-
лика Македонија, а не и како поим кој може да се одне-
сува на етничките Македонци, зборува и судската пра-
ктика на Врховниот суд на Република Македонија кој 
во таа смисла се изјасни на Седница на Одделот за 
управни спорови на 1. 03. 2005 година, а потоа своето 
становиште го преточи во сите свои пресуди од оваа 
материја донесени по тој датум.  
На таквото толкување од страна на Врховниот суд 

на Република Македонија во повеќе наврати од моја 
страна беше укажано на седниците на Уставниот суд 
по овој предмет, но и покрај се, без да изрази каква и 
да е спремност тоа да се провери во Врховниот суд, 
Уставниот суд заклучи дека поимот "матична земја" од 
чл. 8 ст. 2. од Законот го немал тоа, туку наводно имал 
некое друго значење. Притоа, особено е симптоматич-
но што Уставниот суд никогаш не се ни обиде (ниту на 
повеќето седници по овој и друг предмет, ни во Реше-
нието) да го утврди тоа друго значење.  
Фактичката состојба, меѓутоа го покажува следно-

во. До донесувањето на измената на наведениот член, 
Врховниот суд секогаш ги уважуваше како основани 
индивидуалните тужби на граѓаните кои барале маке-
донско државјанство, а кое им било одбивано со реше-
ние од страна на Министерството за внатрешни работи 
- како првостепен орган (во натамошниот текст Првос-
тепениот орган) и Комисијата на Владата на Република 
Македонија за решавање во управна постапка во втор 
степен од областа на внатрешните работи, судството, 
државната управа, локалната самоуправа и работите од 
верски карактер - како второстепен орган (во натамош-
ниот текст Комисијата). Така, на пример, кога се рабо-
тело за иселеници од Република Македонија кои доб-
иле турско државјанство, а потоа, согласно чл. 8 ст. 2 
од Законот, побарале прием во македонско државјанс-
тво, Првостепениот орган во своите решенија барањето 
за прием во државјанство секогаш го одбивал како не-
основано со образложение: "Именованите не ги испол-
нуваат условите предвидени во чл. 8 од Законот за др-
жавјанството на Република Македонија."  
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Комисијата, пак од своја страна, жалбата на прво-
степеното решение ја одбивала со следново образложе-
ние: "Жалителите не се иселиле од Република Македо-
нија како државјани на Република Македонија, туку ка-
ко турски државјани, односно претходно се стекнале со 
државјанство на Република Турција и добиле отпуст од 
државјанството на Република Македонија уште пред да 
заминат во Република Турција, значи тужителите нема-
ат својство на иселеници од Република Македонија. 
Тужениот орган под поимот иселеник не го смета само 
лицето кое по националност е Македонец, туку за исе-
леник го смета она лице поранешен жител, односно др-
жавјанин на Република Македонија на кој Македонија 
му е матична држава или родна татковина, без оглед на 
националноста, верската припадност и другите разли-
ки, а кој трајно се иселил од неа и се стекнал со држав-
јанство на друга држава, притоа повикувајќи се на чл. 
49 ст. 1 и 2 од Уставот на Република Македонија. Ту-
жениот орган образложил дека иселеник е лице - Маке-
донец по род, кој од која било причина се иселило од 
Македонија, а притоа не може надлежен орган да кон-
статира или да утврди дека по потекло или на друг на-
чин утврден со закон е државјанин на Република Маке-
донија ако ги исполнува условите од чл. 7 ст. 1 т. 1, 3, 
4, 5 и 7 може да побара да стекне македонско држав-
јанство." (од образложението на Пресудата на Врхов-
ниот суд на Република Македонија, У. бр. 1708/2003 од 
14. 09. 2004).  
Таквите решенија на Комисијата, Врховниот суд 

редовно ги поништуваше со образложение: "Фактот 
што едно лице примило странско државјанство и се 
иселило како странски државјанин не може да биде 
пречка таквото лице да се смета за иселеник од Репуб-
лика Македонија, имајќи притоа предвид дека само та-
квото лице (странски државјанин) има интерес и мо-
жност од чл. 8 од Законот за државјанството на Репуб-
лика Македонија да бара прием во државјанство на Ре-
публика Македонија. Според мислењето на судот, от-
пустот од државјанство на Република Македонија, при-
емот во странско државјанство, односно иселувањето 
како странски државјанин се само некои од елементите 
кои имаат значење за статусот иселеник. Потребно е 
тужениот орган да утврди и други факти и тоа, каде е 
роден тужителот, односно неговите родители, во кој 
период живееле на територијата на Република Македо-
нија, по кој основ и од чие државјанство добиле от-
пуст, по кој основ биле државјани на Република Маке-
донија или СРМ, од кои причини барале отпуст од др-
жавјанството на Република Македонија, за да може да 
се извлече заклучок за правилна примена на чл. 8 од 
Законот за државјанството на Република Македонија." 
(од образложението на Пресудата на Врховниот суд на 
Република Македонија, У. бр. 1708/2003 од 14. 09. 
2004).  
По донесувањето на Законот за изменување и до-

полнување на Законот за државјанството на Република 
Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 8/2004) со 
кој се изврши измената на чл. 8 ст. 2 од Законот за др-
жавјанството на Република Македонија, пресудите на 
Врховниот суд на Република Македонија, согласно 
толкувањето на буквата на дел од одредбата "освен во 
матичната земја" добија дијаметрално поинаква содр-
жина. Оттогаш, тужбите изјавени против решенијата 
на Комисијата, кои Врховниот суд редовно ги прифаќа-
ше за основани и со пресуда го поништуваше решение-
то на Комисијата, започна редовно да ги одбива како 
неосновани. Во оваа смисла го наведувам образложе-
нието од Пресудата на Врховниот суд У. бр. 1687/2004 
од 20. 04. 2005 година каде се вели: "Тужениот орган 
(Комисијата, м.з.) со оспореното решение жалбата ја 
одбил како неоснована со образложение дека жалите-
лите не ги исполнуваат условите за прием во држав-
јанство на Република Македонија предвидени во член 
8 од Законот за државјанството на Република Македо-

нија. Комисијата, иселеник од Република Македонија 
го смета секој граѓанин државјанин на Република Ма-
кедонија кој се иселил од Република Македонија, а жа-
лителите не се иселиле од Република Македонија како 
државјани на Република Македонија, туку како турски 
државјани, односно претходно се стекнале со држав-
јанство на Република Турција и добиле отпуст од Ре-
публика Македонија уште пред да заминат во Републи-
ка Турција, поради што жалителите немаат својство на 
иселеници од Република Македонија. Оттука, тужени-
от орган утврдил дека жалителите не припаѓаат на го-
ренаведената категорија граѓани. Оценувајќи ја закони-
тоста на оспореното решение, судот најде дека со исто-
то не е повреден законот на штета на тужителите." И 
натаму: "Во конкретниот случај од списите на предме-
тот се гледа дека тужителите се иселиле од Република 
Македонија во Република Турција во 1997 година како 
матична земја, поради што не го исполнуваат условот 
предвиден во чл. 8 ст. 1 и 2 од Законот за државјанс-
твото на Република Македонија, поради што судот не 
најде да овој случај го подведе под ст. 1 од чл. 8 од ци-
тираниот закон." Еднакво образложение е поместено и 
во пресудата на Врховниот суд на Република Македо-
нија У. бр. 713/2004 (патем речено, наполно еднакви се 
образложенијата и во сите други пресуди по вакви 
предмети) каде се вели: "Во конкретниот случај од спи-
сите на предметот се гледа дека тужителите се иселиле 
од Република Македонија во Република Турција во 
1991 година како матична земја, поради што не го ис-
полнуваат условот предвиден во чл. 8 ст. 1 и 2 од Зако-
нот за државјанството на Република Македонија, пора-
ди што судот не најде да овој случај го подведе под ст. 
1 од чл. 8 од цитираниот закон." 

6. Имајќи го предвид наведеното, чл. 8 ст. 2 од За-
конот за државјанство на Република Македонија е во 
спротивност и со чл. 9 ст. 1 и 2 од Уставот на Републи-
ка Македонија, со чл. 4 ст. 1 (втора реченица) од Рам-
ковната конвенција за заштита на националните мал-
цинства, како и со чл. 1 ст 2 од Законот за државјанс-
твото.  
Согласно чл. 9 од Уставот, Граѓаните на Република 

Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви."  
Според наведениот член од Рамковната конвенција 

пак: "... се забранува секаква дискриминација заснова-
на врз припадноста кон национално малцинство."  
Според чл. 1 ст. 2 од Законот (дополнување внесено 

со чл. 1 од Законот за измени и дополнувања на Зако-
нот за државјанството на Република Македонија), "Др-
жавјанството е правна врска меѓу лицата и државата и 
не го означува етничкото потекло на лицата." 
Наспроти наведените одредби, во чл. 8 ст. 2 од За-

конот се вели: "Иселеник, во смисла на овој закон, се 
смета граѓанин на Република Македонија кој се иселил 
од Република Македонија во друга држава, освен во 
матичната земја, без оглед ... на националното потек-
ло..."  
Од една, дури и површна анализа на законската 

одредба од чл. 8 ст. 2, несомнено може да се согледа 
дека: поимот "матична земја" веќе сам по себе претст-
авува дискриминаторна околност, зашто несоодветно е 
поврзан со граѓаните кои живеат во границите на Ре-
публика Македонија, а не се дел од Македонскиот, ту-
ку дел од некој друг народ. Така определениот поим, 
во себе ги вклучува лицата кои им припаѓаат на опре-
делени малцински заедници ("националности") за кои 
исклучиво се претпоставува дека "имаат" некоја друга 
"матична земја" надвор од Република Македонија. 
Оттаму, ако поимот "матична земја" се однесува са-

мо на лицата одредени заедници (а тоа кај нас според 
Амандман IV на Уставот се граѓаните кои се дел од ал-
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банскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, срп-
скиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и 
другите), делот од одредбата "без оглед на полот, раса-
та, бојата на кожата, на националното и социјалното 
потекло, политичкото и верското уверување, имотната 
и општествената положба," има само декларативен ка-
рактер, па дури и чист демагошки призвук.  
Од наведеното недвосмислено произлегува дека 

одредбата од чл. 8 ст. 2 од наведениот закон, исклучи-
во се однесува на припадниците на определени заедни-
ци (малцинства). Тоа значи дека тие надвор од Репу-
блика Македонија имаат своја "матична земја," и дека 
тоа е "земјата" (државата) со која тие на некој начин се 
поврзани и покрај околноста што во неа воопшто не се 
родиле, ниту некогаш живееле, а згора на тоа многуми-
на во неа најчесто дури никогаш и не престојувале. Со 
други зборови оспорената одредба "освен во матичната 
земја" се однесува само на припадниците на заедници-
те кои се иселиле во некоја таканаречена нивна "матич-
на земја," а не и за оние кои се иселиле во некоја нивна 
"нематична земја."  

7. Со оглед на наведеното, чл. 8 ст. 2 од Законот за 
државјанство на Република Македонија, не е во соглас-
ност ниту со одредбата од чл. 8 ст. 1 т. 2 од Уставот на 
Република Македонија според која една од темелните 
вредности на уставниот поредок на Република Македо-
нија е "слободното изразување на националната при-
падност." 
Таквата констатација произлегува оттаму што секој 

човек има право слободно да ја изрази својата нацио-
нална припадност, така што секакво априорно опреде-
лување на поимот "матична земја" со националната 
припадност, претставува нарушување на таа слобода.  
Слободата на изразување на националната припад-

ност е слобода која не зависи од тоа во која држава се 
наоѓа лицето кое ја поседува таа слобода. Тоа, впро-
чем, може да се види и од меѓународните документи од 
оваа област. Од тие документи произлегува дека сама-
та околност што некое лице се иселило во одредена др-
жава не претставува никакво ограничување на неговата 
слобода и натаму самостојно да ја декларира својата 
националната припадност.  
Во овој контекст во прв ред треба да се посочи чл. 

32 од Документот на ОБСЕ од Копенхаген од 29. 06. 
1990 во кој се вели: "припадоста на националното мал-
цинство е право на личен избор."  
Речиси идентична одредба со претходната е поме-

стена и во Рамковната конвенција за заштита на нацио-
налните малцинства, усвоена од Комитетот на мини-
стрите на Советот на Европа од 10. 10. 1994 (ратифику-
вана со Закон, "Службен весник на РМ" 11/1997, а вле-
зе во сила на 19. 03. 1997). Во оваа конвенција во чл. 3 
ст. 1 стои: "Секој припадник на национално малцинс-
тво има право слободно да избере да биде или да не би-
де третиран како таков, а никаква штета не смее да 
произлезе од таквиот избор или од вршењето на права-
та поврзани со тој избор."  
Од наведените одредби произлегува дека не се пот-

ребни никакви објективни околности, како на пример: 
мајчиниот јазик, културните врски, традицијата, вера-
та, бојата на кожата итн., односно дека тие околности 
не се релевантни за утврдување на националниот иде-
нтитет на лицето воопшто, а тоа значи, ниту тогаш кога 
тоа се појавува во својство на иселеник. Во оваа смисла 
не е потребно ниту какво и да е признавање од страна 
на државата врз основа на што би се засновала декла-
рираната национална или етничка припадност.  
Во овој контекст, наведениот чл. 8 ст. 2 од Законот 

создава дополнителни проблеми што реално може да 
се очекуваат од неговата примена во ситуации кога се 
работи за лица - иселеници од мешани бракови. Имено, 
законодавецот воопшто не дава одговор на прашањето: 
која "земја" ќе се смета за "матична" кога се работи за 
иселеник кој потекнува од родители од кој едниот, на 

пример, е Турчин, а другиот Сребин итн. Во такви слу-
чаи се поставува прашањето дали овие лица имаат две 
(Турција и Србија) плус една (Република Македонија) 
или и уште некоја друга "матична земја." Или, на при-
мер, што станува со оние лица чиј еден од родителите е 
припадник на малцинскиот народ (Албанец, Србин), а 
другиот на мнозинскиот народ (Македонец). Во пос-
ледниве случаи прашањето се усложнува, оттаму што 
нужно се појавува потребата од конструкција на допол-
нителен поим - поимот полуматична земја (!?)  
Трет вид проблеми се појавуваат кога повеќе крвни 

сродници би се иселиле во различни земји од кои само 
некои во тн. матични земји. Проблеми се појавуваат и 
во врска со нивните деца ако родителите се од разли-
чно национално потекло. 
Освен тоа законодавецот го остава отворено и пра-

шањето која е "матичната земја," на пример, на Србите 
кои се иселиле од Република Македонија (дали е тоа 
само Србија и Црна Гора или и Република Српска), или 
на Албанците (дали тоа е само Албанија како држава, 
или, со оглед на тоа што се зборува за "земја" и проте-
кторатот Косово), или да кажеме, на Турците (дали е 
тоа само Турција или Кипар и Ерменија и секоја друга 
држава во која живее побројно турско население).  

8. Наспроти "клучниот" став содржан во Решението 
на Уставниот суд, тврдам дека чл. 8 ст. 2 од Законот за 
државјанството на Република Македонија, не е во ника-
ква врска со одредбата од чл. 49 и Амандман II од Уста-
вот на Република Македонија. Оттаму, мој став е дека 
наведеното мислење во Решението У. бр. 42/2004, не е, 
ниту може да биде ratio legis на оспорената одредба. 
Прво, нема никаква разумна причина да се претпо-

ставува дека државите што го извршила примањето на 
македонски иселеници во нејзино државјанство ќе пра-
ват каква и да е разлика меѓу нив во зависност од нив-
ното национално потекло. Кога странската држава веќе 
примила наши иселеници како свои државјанин, поре-
ална е претпоставката дека нема да ги дискриминира 
според националното потекло. Впрочем, таква обврска 
за државите произлегува од чл. 5 ст. 2 од Европската 
конвенција за државјанство, усвоена во Стразбур 
("Службен весник на РМ" бр. 13/2002), според која: 
"Секоја држава пристапничка ќе се раководи од наче-
лото на недискриминација на нејзините државјани по 
раѓање, или за лица кои подоцна се стекнале со нејзино 
државјанство." Оттаму, законодавецот нема основа да 
претпоставува дека која било странска држава по прие-
мот во државјанство на иселеници по потекло од Ре-
публика Македонија на различен начин ќе ги третира 
Македонците, од една, и Турците, Албанците и Србите, 
од друга страна, а оттаму ниту нормативно да опреде-
лува за кои од нив ќе се грижи или таквата грижа ќе им 
ја препушта на другите држави. Ова од причини што 
законот оперира со факти, а не со апроксимации. При-
тоа, нема никакво правно, политичко, ниту какво и да е 
друго оправдување за мислењето според кое во првиот 
случај грижата за нашите иселеници преставува, а во 
вториот случај не претставува мешање во суверените-
тот на странската држава. 
Второ, согласно стипулацијата чл. 49 ст. 1 од Уста-

вот, и Амандманот II, каде се вели дека Републиката 
нема да се меша во суверените права на други држави 
и во нивните внатрешни работи, нема никаква врска со 
националната припадност на иселениците, туку со це-
лосната власт на странската држава врз нејзина терито-
рија и врз сите нејзини државјани. Поинаку кажано, 
мешањето во суверенитетот на друга држава не е усло-
вено со грижата или негрижата за различни категории 
иселеници од Македонија според нивната национална 
припадност, туку тоа значи дека при својата грижа за 
нив, Република Македонија треба апсолутно да исклу-
чи какви и да е претензии и да не ја повредува определ-
бата на соседната држава за непроменливоста на нејзи-
ните граници.  
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9. Пред да се впуштам во подробно оспорување на 
аргументацијата употребена во Решението У. бр. 
42/2004, сакам уште да истакнам, неспорно е дека во 
Законот за државјанството се пропишани условите за 
привилегирано стекнување со државјанство и тоа: 10 за 
странци (чл. 9 и 11), и 20 за иселеници - кои, исто така, 
станале странци, но така што се родиле во, па се исели-
ле од Република Македонија (чл. 8). Тоа е прифатено и 
од научната теорија и од уставносудската практика (та-
ка и У. бр. 69/1993 и У. бр. 233/1997). 
Спорно е, меѓутоа, што во наведеното решение се 

тврди дека условот "матична земја" се однесува исклу-
чиво на странците, а не и на иселениците, зашто навод-
но, ако на лицето пред да ја напушти државата или за 
време на иселувањето, му престанало државјанството 
на Република Македонија, тоа лице не било иселеник, 
туку автоматски и тоа уште пред да го добие држав-
јанство на државата во која сака да се исели, станувало 
неиселеник ("овој иселеник, не е иселеник"), односно 
странец. Притоа, ниту Уставниот суд, ни Врховниот 
суд ни кој и да е друг не може да објасни, зошто тоа, на 
пример, важи само за Турчинот кој се иселува во Тур-
ција, а не и за Македонец кој се иселува во Германија. 
Имено, за стекнување државјанство на Турција, една-
кво како и за стекнување државјанство на Германија, 
од секое лице се бара претходно да добило отпуст од 
државјанството на Република Македонија. Тогаш која е 
правната логика на "клучното" тврдење во Решението 
од кое произлегува дека неиселеник (странец) е само 
Турчинот, а не и Македонецот. На тоа прашање не до-
бив никаков одговор на седниците на Уставниот суд, 
како впрочем, ниту на прашањето - зошто оспорената 
одредба "освен во матичната земја" е помесена во чл. 8 
(кој исклучиво се однесува на наши иселеници во 
странство), а не во чл. 9 и 11 од Законот (кои се одне-
суваат на сите странци без разлика од каде се иселиле)?  
Членот 8 во Законот за државјанството е поместен 

со определена цел. Таа цел е да се создадат околности 
за привилигирано стекнување со државјанство за наши 
иселеници. Со оглед на тоа што Република Македонија 
е емигрантска држава, на тој начин се овозможува ос-
тварување на интересот за нивно полесно враќање во 
државата. Во таа смисла се вели:  

"Иселеник од Република Македонија, (како и негов 
потомок до прво колено), може со природување да 
стекне државјанство на Република Македонија иако не 
ги исполнува условите од чл. 7 ст. 1 т. 2 (до поднесува-
њето на барањето законски и постојано да живее на те-
риторијата на Република Македонија најмалку осум го-
дини) и 10 (да има отпуст од дотогашното државја-
нство или да докаже дека ќе го добие ако биде примен 
во државјанство на Република Македонија) на овој за-
кон." 
Проблеми не произлегуваат од оваа одредба, ниту 

со внесениот дел на одредбата од чл. 8 ст. 2 во Законот, 
со која се определува легалната дефиниција на иселе-
ник, иако остануваат нејасни причините зошто тоа се 
прави кога, и без таа дефиниција, секому му е јасно де-
ка иселеник е граѓанин на Република Македонија кому 
таа му е родна татковина и се иселил од неа во друга 
држава. 
Проблеми настануваат со внесувањето на додавка-

та: "освен во матичната земја." Оттаму што тешко мо-
же, или попрецизно воопшто не е можно да се утврди 
вистинската цел на законодавецот во однос на значе-
њето на оваа додавка, зашто за таа ништо не се кажува 
во Образложението на Предлогот за донесување на 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
државјанството на Република Македонија со Предлог 
на Закон, тоа не се обидува да го стори ниту Уставниот 
суд. Наместо оттаму да почне во решавањето на спор-
ното правно прашање, Уставниот суд се обидува таа 
цел аподиктично да ја извлече од дописот на предлага-
чот на Законот - Министерството за внатрешни работи 

бр. 162-20104 од 8. 04. 2004, упатен до Уставниот суд 
по овој предмет. Според произволното мислење иска-
жано во тој допис, законодавецот сакал да постигне две 
цели, односно: 

10 да ги предвиди привилегирачките околности за 
стекнување државјанство со природување,  

20 и наводно, да се заштити Република Македонија 
од произволно мешање во суверенитетот на другите 
држави, тогаш кога се грижи за иселениците од Маке-
донија, го помага нивниот културен развој и ги унапре-
дува врските со нив.  
Притоа, се поставува прашањето - дали со посредс-

тво на интерпретативното правило Lex dixist minus 
quam voluit од формулацијата "освен во матичната зем-
ја," навистина може да се извлече наведената втора цел 
или овде се работи за недозволено телеолошко толку-
вање со кое на законодавецот му се импутира цел која 
што тој воопшто ја немал предвид.  
Мој став е дека ваквото толкување е фингирано и 

оттаму недопуштено, зашто со чл. 8 од Законот за др-
жавјанството регулира едан точно определена материја 
- стекнување на државјанство со природување. Тоа е 
материја која исклучиво се однесува на определување 
на условите за природување под поповолни услови 
(под олеснети околности) за наши иселеници. Притоа, 
дури и да прифатиме дека тој член се однесува и за 
природувањето на точно определена категорија стран-
ци (иако тоа не е точно, зашто како што спомнав усло-
вите за нивното олеснето природување се предвидени 
со посебни одредби од Законот), целта на овој член е 
само една - регулирање на условите за природување 
под олеснети околности. Оттаму, нема никаква правна 
издржаност во тврдењето дека чл. 8 од Законот содржи 
и друга цел, односно дека со него се регулира грижата 
и негрижата на Република Македонија за нашите исе-
леници и странците во странство.  
Или поедноставно. Граѓаните се повикуваат на чл. 

8 од Законот, заради стекнување со државјанство по 
пат на олеснета натурализација. Граѓаните не се пови-
куваат (ниту можат да се повикаат) на овој член, зара-
ди грижата или негрижата на Република Македонија 
кон нив додека имаат статус на иселеници во странс-
тво. Налогот на таа одредба е упатен кон граѓаните 
иселеници кои сакат повторно да се стекнат со маке-
донското државјанство, а не кон државата - Република 
Македонија, заради одредување на нејзината грижа или 
негрижа за иселениците.  
Со мислењето на Министерството за внатрешни ра-

боти, кое некритички и неаргументирани се прифаќа од 
страна на Уставниот суд, се навлегува во проблематика 
што се однесува на сосема друга материја - на грижата 
за нашите иселеници која е регулирана со чл. 49 од 
Уставот (грижата за нашите иселеници во странство) и 
Амандман II (немешањето во суверенитетот на друга 
држава) од Уставот. Згора на тоа, несфатливо е зошто 
со едно такво толкување Судот си дозволува да врши 
искривување на суштината на наведениот чл. 49 и 
Амандман II од Уставот.  

10. На ова прашање ќе се вратам подоцна. Овде е 
значајно да се наведе дека еден од главните аргументи 
за неповедување постапка за оценување на уставноста 
на оспорениот чл. 8 ст. 2 од Законот, беше токму тоа 
дека условот "матична земја" се однесува само за одре-
дена категорија странци, односно само за странец кој 
од определена држава се доселил во Република Маке-
донија и стекнал македонско државјанство (пример: 
Германец, со германско државјанство, од Германија), 
потоа се "иселил" од Република Македонија во истата 
држава (Германија), и сега повторно поднел барање за 
прием во државјанство на Република Македонија по 
чл. 8 од Законот за државјанство - со природување (на-
турализација).  
Во Решението, исто така, се тврди дека согласно чл. 

49 од Уставот, тоа наводно значело, ако Република Ма-
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кедонија се грижи за таква категорија странци, тоа зна-
чело мешање во суверенитетот на државата во која тие 
странци се вратиле. 
Така, од наведениот пример, ако Република Маке-

донија се грижи за Германецот кој дошол во Република 
Македонија и откако добил македонско државјанство 
повторно заминал во Германија и си го повратил гер-
манското државјанство, тоа значело дека таа се меша 
во суверенитетот на Германија. Аргумент: на тоа лице 
Германија му е "матична земја." 
Притоа, се превидува апсурдноста која произлегува 

од можните ситуации поврзани со барањето за приро-
дување. 
Имено, во практиката е сосема можно и лице кое не 

е Германец, на пример Норвежанин, но државјанин на 
Германија, да се доселил во Република Македонија, а 
потоа да се иселил од Македонија во истата држава од 
која што дошол (Германија), по што повторно поднел 
барање за прием во државјанство на Република Маке-
донија со природување.  
Од овој пример, согласно претходното, мора да 

произлезе следниов заклучок - ако Република Македо-
нија се грижи за Норвежанинот кој откако добил маке-
донско државјанство не заминал во Норвешка, туку се 
вратил во Германија и повторно го примил германско-
то државјанство, значи дека таа не се меша во сувере-
нитетот на Германија. Аргумент: на Норвежанецот 
Германија не му е "матична земја." 
Од друга страна, можна е ситуацијата странец кој 

од определена "земја" се доселил во Република Маке-
донија (на пример Индиец, со индиско државјанство, 
од Индија), потоа да се иселил од Република Македо-
нија, но не во истата "земја" (Индија) од која што до-
шол, туку во трета "земја," (на пример, Германија) и 
повторно поднел барање за прием во државјанство со 
природување на Република Македонија.  
Од овој пример, сакале или не, еднакво како и пого-

ре, мора да се прифати - ако Република Македонија се 
грижи за Индиецот кој откако добил македонско држав-
јанство, не се вратил во Индија, туку заминал во Герма-
нија и примил германското државјанство, тоа значи дека 
таа не се меша во суверенитетот на Германија. Аргу-
мент: Индиецот Германија не му е "матична земја." 
Оттаму, логично се поставува прашањето: која е 

правната основа за различната грижа на Република Ма-
кедонија спрема Германците, од една и Норвежаните и 
Индијците, од друга страна, иако сите тие лица од Ре-
публика Македонија заминале во една иста "земја" - 
Германија. Или попрецизно, во што се состои оправду-
вањето на Република Македонија за:  

- негрижата спрема едни странци - Германците, кои 
законодавецот ги определил за неиселеници, зашто 
Германија им е "матична земја," и 

- грижата спрема други странци - Норвежаните и 
Индијците, кои законодавецот ги определил како исе-
леници, зашто нив Германија не им е "матична земја."  
Апсурдноста на наведеното уште попластично може да 

се долови ако се пренесе на можните ситуации кои можат 
да се однесуваат исклучиво на етнички Македонци. 
Така, можно е Македонец од Грција ("Егејска Ма-

кедонија") но државјанин на Грција, да се доселил во 
Република Македонија, а потоа да се иселил од Маке-
донија во истата држава од која што дошол (Грција), по 
што повторно поднел барање за прием во државјанство 
на Република Македонија со природување.  
Во овој случај според наведената "логика" што се 

брани во Решението У. бр. 42/3004, ако Република Ма-
кедонија се грижи за Македонецот кој дошол од Грција 
во Република Македонија и откако добил македонско 
државјанство повторно заминал во Грција и си го по-
вратил грчкото државјанство, тоа значи дека таа се ме-
ша во суверенитетот на Грција. Аргумент: на тоа лице 
Грција му е "матична земја." 

Наспроти тоа, ако Република Македонија се грижи 
за Македонецот во Грција кој никогаш не дошол во Ре-
публика Македонија, тоа значи дека таа не се меша во 
суверенитетот на Грција. Аргумент: на тоа лице Грција 
не му е "матична земја." 
Згора на тоа и овде е можен случај според кој ако 

Република Македонија се грижи за Македонецот кој 
откако добил македонско државјанство, не се вратил во 
Грција, туку заминал во Германија и примил герман-
ското државјанство, тоа значи дека таа не се меша во 
суверенитетот на Германија. Аргумент: на Македоне-
цот Германија не му е "матична земја." 

11. Ако условот "матична земја" навистина се одне-
сува само на определена категорија странци, како што се 
тврди во Решението, тогаш нужно се отвораат и други 
прашања. Едно од нив е дали законодавецот, навистина 
имал намера да не се грижи само за определена специ-
фична и многу ретка категорија странци (се разбира за-
ради наводното немешање во суверенитетот на опреде-
лени "земји"), или се работи за грешка, зашто не предви-
дел дека под условот "освен во матичната земја," можат 
да се супсумираат бројни комбинации кои упатуваат на 
потребата од немешање во суверенитетот на туѓа "зе-
мја." Спомнав, ретка категорија странци, зашто нереал-
но е очекувањето дека постојат толку голем број токму 
на така определените странци кои од својата "матична 
земја" постојано ќе се преселуваат во Република Маке-
донија, и по заминувањето од неа многу често и брзо ќе 
се предомислуваат така што повторно ќе бараат маке-
донско државјанство со олеснето природување. Моја 
слободна проценка е дека тоа ќе се случува, да кажеме, 
неколкупати на десет, а можеби и на сто години. Во оваа 
смисла чинам дека е доволно ако укажам на неколку 
римски максими кои и денес не изгубиле ништо од свое-
то значење: Според првата: "Iura constitui oportet in his 
quae preumque accidunt, non quae preater expectationem 
(Pomponius) - Правото треба да се изградува врз она што 
најчесто се случува, а не врз она што би можело да се 
очекува. Правото би требало да биде одраз на стварните 
општествени односи, а не на претпоставки и надежи. Во 
втората, која речиси е еднаква на претходната, се вели: 
"Lex statuit de eo quod plerumque fit (Celsus) - Законот го 
има во вид она што најчесто се случува. Блиска до нив е 
и максимата според која: "Quod enim semel aut bis existit, 
praetereunt legislatores (Celsus)" - Законодавците не водат 
сметка за она што еднаш или двапати се случило. 
Ако, пак, не се работи за грешка, тогаш се поставу-

ваат и редица нови прашања - дали условот "освен во 
матичната земја," покрај за сите странци од чл. 9 и 11, 
треба да се однесува и за апатридите и бегалците од чл. 
7-а од Законот за државјанството, и дали при нивното 
иселување и повторно барање да се стекнат со маке-
донско државјанство со природување најнапред мора 
да се определува нивната "матична земја."  

12. Од досега изнесеното може да се согледа дека 
со одредбата од чл. 8 ст. 2, покрај оние десет услови од 
чл. 7 ст. 1 од Законот, законодавецот внел дополните-
лен единаесетти услов за стекнување македонско држа-
вјанство, но не го поместил во чл. 7 ст 1 од Законот, кој 
се однесува на природување по редовен пат (тој услов 
не се однесува и на редовниот вид на природување), 
туку кај природувањето под поповолни, олеснети усло-
ви). Оттаму, со внесувањето на овој услов, Законот соз-
дава нова парадоксална ситуација, зашто поради иск-
лучителниот карактер на овој услов, за одредени граѓа-
ни ("оние со две и повеќе матични земји") веќе нема 
олеснетото, туку отежнато природување. Тоа се гледа 
оттаму што сега имаме ситуација според која иселени-
кот од Република Македонија (како и негов потомок до 
прво колено) може да се стекне со државјанство според 
"олеснетиот вид на природување," ако да ги исполнува 
следните услови: 

10 да не се "иселил во матичната држава," и наводно 
20 сите услови од чл. 7 ст. 1 од Законот освен оние од 
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- точка 2 - до поднесувањето на барањето законски 
и постојано да живее на територијата на Република 
Македонија најмалку осум години, и  

- точка 10 - да има отпуст од дотогашното државја-
нство или да докаже дека ќе го добие ако биде примен 
во државјанство на Република Македонија. 
Оттаму, произлегува дека неисполнувањето на ус-

ловот "освен во матичната земја," всушност, автомат-
ски ја исклучува важноста и на сите останати услови 
од чл. 7 ст. 1 од Законот. На тој начин овој услов стану-
ва ексклузивен услов, надуслов, или суперуслов без 
чие исполнување воопшто не може да се смета на стек-
нување државјанство на Република Македонија со кој 
и да е начин на природување.  

13. Конечно, на толкувањето на условот "матична 
земја" од страна на Министерството за внатрешни ра-
боти што некритички целосно е преземено и подржано 
од страна на Судот, мора да му се посвети дополнител-
но внимание. 
Според тоа толкување за да се работи за иселеник 

било потребно исполнување на четири предуслови. 
Имено, иселеник е: 

10 - само граѓанин на Република Македонија кој 
има македонско државјанство. 

20 - кој ... ја напуштил територијата на Република 
Македонија, со намера привремено или трајно да се на-
сели во друга земја, заради економски, политички или 
други причини.  
Меѓутоа, наместо тука да се запре натаму се тврди 

дека постоел трет, па дури и четврти предуслов. При-
тоа, како трет, повторно се наведува првиот, но сега ка-
ко наводно нов предуслов:  

30 - кој при напуштањето на територијата на држа-
вата е државјанин на Република Македонија...  
Потоа следува двократно објаснување кое нема ни-

каква нормативна поткрепа ниту во Законот за држав-
јанството, ни воопшто во нашиот правен систем: 
а) - ...односно да не ја напушти државата како стра-

нец,  
б) - со други зборови, на лицето кое ја напуштило 

државата да не му престанало државјанството на Ре-
публика Македонија (согласно законско уредените на-
чини на државјанство, односно со отказ или според ме-
ѓународен договор непосредно пред и за време на исе-
лувањето од нашата земја). 
Патем речено, во поглед на ова толкување, пред до-

несувањето на измените и дополнувањата на Законот 
за државјанството, Врховниот суд сосема исправно 
цврсто стоеше на веќе цитираното спротивно станови-
ште, кое токму затоа и овде морам да го повторам. 
Според чл 8 од Законот, иселеник од Република Маке-
донија, како и негов потомок до прво колено, може со 
природување да стекне државјанство на Република Ма-
кедонија иако не ги исполнува условите од чл. 7 ст. 1 т. 
2 на овој закон - "фактот што едно лице примило 
странско државјанство и се иселило како странски др-
жавјанин не може да биде пречка таквото лице да се 
смета како иселеник од Република Македонија имајќи 
притоа предвид дека само таквото лице - странски др-
жавјанин има интерес и можност од чл. 8 од Законот за 
државјанството на Република Македонија да бара при-
ем во државјанство на Република Македонија. 
На крајот, во наведеното толкување на Министерство-

то за внатрешни работи, се употребува една условна рече-
ница, која нема никаква врска со материјата за државјанс-
тво, но која очигледно некому му е потребна за добивање 
поинакво толкување на чл. 49 од Уставот. Имено,  

40 - Доколку Република Македонија се грижи по-
крај за правата и положбата на припадниците на маке-
донскиот народ во соседните земји и за иселениците, 
како и за правата и положбата на лицата на кои со чи-
нот на напуштањето на замјата им престанало македон-
ското државјанство (странец) и се населиле во својата 
матична земја, 

- постапува спротивно на Уставниот Амандман II, 
според кој Републиката нема да се меша во суверените 
права на други држави во нивните внатрешни работи. 
Овде е значајно да се подвлече дека со наведеното 

толкување на третиот и четвртиот предуслов на поимот 
иселеник, самото Министерство не тврди дека соглас-
но чл. 49 од Уставот, Република Македонија покрај за 
нашите граѓани иселеници во странство се грижи и за 
странците што од нашата се иселиле во својата матич-
на земја во странство, туку изречно вели: доколку е тоа 
случај (што значи доколку некој друг тоа го каже), Ре-
публика Македонија постапува спротивно на Уставни-
от Амандман II, според кој Републиката нема да се ме-
ша во суверените права на други држави во нивните 
внатрешни работи. Притоа, очигледно е дека Мини-
стерството за внатрешни работи, мошне претпазливо 
остава тоа да го каже Уставниот суд. Со други зборови, 
Министерството за внатрешни работи го наведува 
Уставниот суд да даде поинакво толкување на содржи-
ната на одредбата од чл. 49 од Уставот, односно такво 
толкување кое наводно може да послужи за оправдува-
ње на оспорената одредба чл. 8 ст. 2 од Законот за др-
жавјанството. Оттаму, толкувањето на Министерството 
на внатрешни работи во однос на условот "матична 
земја" всушност и не претставува какво и да е толкува-
ње, туку едноставно барање за такво толкување кое 
треба да се извлече од наполно погрешна и недозволе-
на споредба на чл. 8 ст. 2 од Законот со чл. 49 и Аманд-
ман II од Уставот. 
И тука се случува тоа што се случи. Уставниот суд, 

не придавајќи им значење ниту на еден од наведените 
аргументи изнесени и на седниците на Судот по овој 
предмет, речиси буквално го препишува тоа "толкува-
ње" и вели: Со оглед на содржината на чл. 49 ст. 1 и 
Амандманот II од Уставот "доколку(!) Република Мак-
едонија, покрај за правата и положбата на припадници-
те на македонскиот народ во соседните земји и за исе-
лениците, се грижи и за правата и положбата на лицата 
на кои со чинот на напуштање на земјата им престана-
ло македонското државјанство (странци) и се населиле 
во својата матична земја, тогаш Република Македонија 
ќе постапи спротивно на Амандманот II од Уставот. 
Имајќи предвид дека суверено право на секоја држава е 
да го регулира прашањето за државјанство и самостој-
но да определи кои се нејзини државјани, а тргнувајќи 
од фактот дека оспорениот член 8 став 2 од Законот не 
уредува односи, туку само појаснува што се подразби-
ра под поимот иселеник, Судот оцени дека со оваа 
одредба не се повредуваат уставно утврдените слободи 
и права на човекот и граѓанинот, ниту пак се врши дис-
криминација по кој било основ, поради што не може да 
се постави прашањето за неговата согласност со Уста-
вот."  
Пред ова, Судот најде за згодно само да истакне: 

"Клучен критериум  некое лице да се смета за иселеник 
е лицето да заминало од Република Македонија како 
македонски државјанин, што значи подоцна да го изгу-
било државјанството и лицето да заминало во друга др-
жава освен во матичната земја. Тоа подразбира дека на 
лицето кое ја напуштило државата не му престанало 
државјанството на Република Македонија (не е стра-
нец) согласно законски утврдените начини за престану-
вање на државјанството и тоа непосредно пред и за 
време на иселувањето од Република Македонија." И 
точка.  
Факт е меѓутоа дека, заради оправдување на оспо-

рениот дел од одредбата на чл 8 ст. 2 од Законот за др-
жавјанството, одредбата од чл. 49 од Уставот не може 
да се толкува со менување на нејзините цели. За тоа, 
покрај веќе кажаното: дека чл. 49 од Уставот не се од-
несува на правото на стекнување на државјанство, до-
волно говори и околноста дека тој член не се однесува 
на странци. За странците се зборува исклучиво во чл. 
29 од Уставот.  
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Во прилог на негирањето на ставот на Министерс-
твото за внатрешни работи прифатен во Решението У. 
бр. 42/2004, зборува и Решението У. бр. 88/2004 на 
Уставниот суд (донесено на истата Седница на која е 
донесено и Решението У. бр. 42/2004 и во кое, меѓу 
другото, исто така, се работи за оспорениот чл. 8. ст. 2 
од Законот!) во кое самиот Суд застапува дијаметрално 
спротивно стојалиште. Имено, во тоа решение изречно 
се тврди дека членот 49 од Уставот не содржи право на 
државјанство и оттаму не може да се доведе во соглас-
ност со чл. 8 од Законот за државјанство.  
Овде мора посебно да се истакне дека чудно и за-

грижувачко е тоа што самиот Уставен суд најпрвин на 
Седницата од 9. 03. 2005 година по предметот У. бр. 
88/2004, се произнесе дека чл. 8 ст. 2 од Законот за др-
жавјанството нема никаква врска со чл. 49 и Амандман 
II од Уставот на Република Македонија, а во исто вре-
ме по предметот У. бр. 42/2004, тому во чл. 49 и Аман-
дман II од Уставот на Република Македонија да најде 
таква врска. Имено, од стенографските белешки од таа 
седница може да се види следново становиште: "...Кон-
текстот на чл. 49 од Уставот е сосема друг. Неговата 
функција е во одржувањето, пред се, на културните вр-
ски во најопшта смисла, културните врски на државата 
со граѓаните што потекнуваат од Република Македони-
ја, а кои се наоѓаат било во соседните земји, било во 
прекуоќеанските земји и таа одредба не содржи статус-
ни обележја, не утврдува статус на поединци ниту обје-
ктивни права на кои подоцна некој може да се повику-
ва... Законот за државјанството врз основа на чл. 4 од 
Уставот е самостоен акт со кој државата ги утврдува 
условите за стекнување на државјанството. Во чл. 49 
од Уставот не постои уставна обврска на Законот за др-
жавјанството да го употреби поимот иселеник во кон-
текст на чл. 49, на ист начин да го употребува во ко-
некст на услови за стекнување право на државјанство, 
или со други зборови иселеник од Македонија во чл. 49 
си има една функција и не го спречува законодавецот 
заради стекнување државјанство да употреби термин 
иселеник, но во некој друг контекст како основ за стек-
нување на субјективни права. Според тоа, ние сметаме 
дека ставот 1 од овие делови од Законот на чл. 8 не 
противречи на чл. 49 од Уставот, напросто не е во не-
гов контекст и нема никаква релација врз основа на ко-
ја што ние би можеле да тврдиме дека Законот за др-
жавјанството е должен на иселениците од Македонија 
да им обезбеди право на државјанство без какви било 
услови. Право на законодавецот е да ги утврдува усло-
вите за стекнување на државјанството и во тој контекст 
мислиме дека не може да се поставува прашањето за 
согласноста на овој дел од чл. 8 со чл 49 од Уставот. 
Истото образложение се однесува и на целината од ста-
вот 2 на чл. 8." Во стенографските белешки може да се 
најде и следново: "Јас го делам изнесеното во рефера-
тот дека чл. 49 од Уставот се однесува на сосема друга 
проблематика. Негрижата на државата за иселениците 
во другите држави е сосема друга материја."  
Таквиот став Уставниот суд го преточи и во образ-

ложението на наведеното решение У. бр. 88/2004 годи-
на од 23. 11. 2005 година. Имено, во тоа решение, во 
поглед на оправдувањето на уставноста на оспорениот 
чл. 8 ст. 2 од Законот за државјанството, се вели: "Пра-
шање, според тоа, е дали член 49 од Уставот, кој не-
сомнено оперира со "иселеници од Македонија" може 
да биде основ и обврска за законодавецот оваа катего-
рија лица задолжително да ги третира како лица со ап-
солутно право на државјанство, или пак, членот 49 и 
употребата на поимите во него, треба да се ограничи на 
функцијата на тој член, која воопшто не се занимава со 
прашањето на стекнување државјанство на Република 
Македонија од кого било. Имајќи ја предвид оваа 
уставна одредба, Судот оцени дека контекстот на член 
49 од Уставот е културолошки, а не статусен, и не вос-
поставува субјективни права, туку јавни, државни об-

врски кои Република Македонија би требало да ги ос-
тварува во рамките на меѓународните односи. Оттука, 
и ако се прифати терминот од член 49 "иселеници од 
Македонија" како иселеници по род, тоа воопшто не 
создава обврска за Законот предвиден во член 4 од 
Уставот да доделува државјанство на овие лица на 
автоматски начин, односно, со други зборови, член 49 
од Уставот не содржи право на државјанство. Поради 
тоа, Судот оцени дека не може да се постави прашање-
то за согласноста на член 8 од Законот со член 49 од 
Уставот." 
Ваквиот различен став на Уставниот суд за иста ма-

терија можеби би можел евентуално да се разбере (но 
никако и да се оправда) со заборавност или превид на 
Судот, заради временската дистанца во кои биле реша-
вани два предмети. Меѓутоа, во услови кога и двата 
предмети се решаваат истовремено и тоа на исти сед-
ници и за нив истовремено се донесуваат решенија и се 
обнародуват пред јавноста во ист број на "Службен 
весник на Република Македонија," не гледам ама баш 
никаква смисла уставноста на еден ист член од закон 
да се оправдува со две целосно противречни толкувања 
на ист член од Уставот.  

14. Конечно, мора безброј пати да се подвлече фа-
ктот дека поимот "матична земја," иако е најсуштестве-
ниот елемент за решавањето по овој предмет, од мо-
ментот на донесувањето на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за државјанството на Репуб-
лика Македонија (23. 02. 2004), до денес не е опреде-
лен во кој и да е закон или пропис. Неспорен е и фа-
ктот дека тој поим не е определен ниту во Образложе-
нието на Предлогот за донесување на Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за државјанството 
на Република Македонија со Предлог на Закон, ни од 
страна на Собранието на Република Македонија, ни од 
страна на Министерството за внатрешни работи упате-
но до Уставниот суд (бр,. 162-20104/1 од 8. 04. 2004), 
ни во Мислењето на Владата на Република Македонија 
упатено до Уставниот суд на Република Македонија 
(бр. 23-2794/1 од 30. 08. 2004), ни од страна на првосте-
пениот орган на Министерството за внатрешни работи 
за одлучување по барања за прием во државјанство, ни 
од страна на Комисијата за решавање во управна по-
стапка во втор степен на Владата на Република Маке-
донија, ниту експлицитно од страна на Врховниот суд 
на Република Македонија и, што е најзначајно, ниту од 
страна на Уставниот суд кој во овој предмет се опреде-
ли за претпоставки (доколку...), со кои еднаш суштин-
ски се менува значењето на чл. 49 и Амандманот II од 
Уставот, а другпат во друг предмет (Решение У. бр. 
88/2004), се дава целосно поинакво толкување на зна-
чењето на чл. 49 и Амандманот II од Уставот.  
На крајот и неколку забелешки во врска со тоа што 

во Решението се употребува како поената на образло-
жението: "...факт (е) дека оспорениот член 8 став 2 од 
Законот не уредува односи, туку само појаснува што се 
подразбира под поимот иселеник...." Со наведеното 
тврдење, Уставниот суд очигледно сака да докаже дека 
одредбата на Законот според која иселеник од Репуб-
лика Македонија е секој, освен оној кој се иселува во 
својата "матична земја," е само интерпретативна одред-
ба која нема никаков одраз во стварноста, односно врз 
стекнувањето државјанство со олеснет начин на приро-
дување. Ако е така, тогаш мора да се вратиме на сами-
от почеток и да си го поставиме прашањето: зошто лу-
ѓето ја чувствуваат, кога таа одредба не уредува ника-
кви односи. Ако поимот "освен во матичната земја" е 
само флоскула во Законот, која наводно за определени 
припадници на заедниците во Република Македонија 
не создава никакви проблеми, не им се повредуваат 
уставно утврдените слободи и права, ниту пак се врши 
нивна дискриминација, Уставниот суд морал да знае 
барем зошто служи таа флоскула. Во спротивно цело-
купната аргументација во предметот се сведува на ре-
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креативна дискусија. Со други зборови, Уставниот суд 
без да направи ниту елементарен обид да ги разјасни 
поимите, како неопходен предуслов за каква било рас-
права, не сака да го прифати ниту тоа дека со тие пои-
ми поместени во Законот се создаваат правни односи. 
Стварноста, меѓутоа очигледно го демантира тоа стоја-
лиште, оттаму што додавката во легалната дефиниција 
"освен во матичната земја" претставува главен услов за 
стекнување државјанство со природување. Оттаму, 
Уставниот суд длабоко навлезе во теоретските води на 
правниот позитивизам според кој, сето она што е поме-
стено во законот се однесува само на законот, односно 
дека неговите одредби треба да се посматраат само 
апстрактно, односно надвор од какви и да е општестве-
ни односи, вредности и интереси што со него се зашти-
туваат.  
Ставот "оспорениот член 8 став 2 од Законот не 

уредува односи, туку само појаснува што се подразби-
ра под поимот иселеник," безмалку е чуден и од друг 
аспект. Ако Судот макар и малку држел до тоа што го 
тврди, морал да води сметка дека на секој разумен чо-
век ќе му остане нејасно зошто тој ист Суд, во претход-
ните пет пасуси од Решението (иако неуспешно) се 
труди да разјасни некои односи кога такви односи во-
општо не се создавале со "клучниот критериум некое 
лице да се смета за иселеник." А ова веќе не е контра-
дикторност, туку конфузија.  
Мој конечен став е дека, ако ништо друго, и само 

поради нејасноста на оспорениот поим "матична земја" 
кој, во недостиг на официелно правно толкување и 
критериуми поместени во самиот Закон, секој го ин-
терпретира на свој начин, Уставниот суд имал основа 
да поведе постапка и во оспорениот дел "освен во ма-
тичната земја" да ја поништи одредбата од чл. 8 ст. 2 
од Законот за државјанство. Тоа особено оттаму што со 
таква одлука на Уставниот суд оспорената одредбата 
од чл. 8 ст. 2 од Законот ќе ја доведеше во согласност 
со темелните вредности на уставниот поредок. Впро-
чем, не е залудно речено: "Legis rieicit superflua, 
pagnantia, incongrua" ("Законот го отфрла сето она што 
е одвишно, контрадикторно и нескладно").  

 
12 декември 2004 година          Судија 

       Скопје                 на Уставниот суд на Република  
                           Македонија,  
                          проф. д-р Зоран Сулејманов, с.р. 

___________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1584. 
Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергетика 

(�Службен весник на РМ� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 
38/03 и 40/05), член 28 од Законот за акцизите (�Службен 
весник на РМ� бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 
96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на до-
дадена вредност (�Службен весник на РМ� бр. 44/99, 
59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26.12.2005 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА, СО ВАЖНОСТ 

ДО 31.12.2005 ГОДИНА  
Член 1 

Претпријатијата кои произведуваат деривати од наф-
та можат да ги формираат цените на одделни нафтени 
деривати така што највисоките производни цени да из-
несуваат и тоа: 

а) Моторни бензини                                     ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                               до 24,803 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)       до 24,904 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)     до 25,068 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                               до 28,312 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                      до 29,097 
 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 16,989 
- М - 2                    до 16,963 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те за одделни нафтени деривати така што: 
А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 
 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                 до 63,00 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 59,50 
-
 
 БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 60,00 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
-  Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 52,50 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 42,50 
 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 20,637 
- М - 2                    до 20,606 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од потточката �г� и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат: 

 

НАФТЕН ДЕРИВАТ 
(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА
НА ЦЕНИ)
ден/лит 

МБ-96 (ПРЕМИУМ) 62,50 62,00 61,50 
БМБ-90 
(БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 59,00 58,50 58,00 
БМБ-95 
(БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 59,50 59,00 58,50 
Д-ДИЗЕЛ 52,00 51,50 51,00 
ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО 42,00 41,50 41,00 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од гру-
пите на цени определени согласно оваа одлука. 
Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 
и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот 
М-1 и М-2 важат франко производител во земјата. 
Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз 
од 0,50 ден/литар. 



Стр. 22 - Бр. 114 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 26 декември 2005 
 

Во малопродажните цени формирани согласно овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                    24,887 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            21,820 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)          22,079 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                    12,480 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                             3,220 
 
г) Мазут                                                             ден/кг. 
- М - 1 (М)                        0,100 
- М - 2                     0,100 

 
Член 4 

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 
2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој по-
одделен нафтен дериват од секоја ценовна група изне-
суваат:  

 

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(1 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА
НА ЦЕНИ)
ден/лит 

(4 ГРУПА
НА ЦЕНИ)
ден/лит 

МБ-96 
(ПРЕМИУМ) 3,200 2,776 2,353 1,929 

БМБ-90 
(БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 3,200 2,776 2,353 1,929 

БМБ-95 
(БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 3,200 2,776 2,353 1,929 

Д-ДИЗЕЛ 3,200 2,776 2,353 1,929 

ЕЛ-ЕКСТРА 
ЛЕСНО 3,200 2,776 2,353 1,929 

МАЗУТ М-1 0,400 0,400 0,400 0,400 

МАЗУТ М-2 0,400 0,400 0,400 0,400 
 
 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 27.12.2005 година до 
24,00 часот на 31.12.2005 година. 

 
         Бр. 02-1665/1                            Претседател, 
26 декември 2005 година            Славе Ивановски, с.р.                   в) Масло за горење                                        ден/лит                            
             Скопје 

1585. 
Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енерге-

тика  (�Службен весник на РМ� бр.47/97,40/99, 98/00, 
94/02, 38/03 и 40/05), член 28 од Законот за акцизите 
(�Службен весник на РМ� бр.32/01, 50/01, 52/01 , 45/02, 
98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за 
данокот на додадена вредност (�Службен весник на 
РМ� бр. 44/99,59/99,86/99,11/00,8/01, 21/03 и 19/04), За-
конот за животната средина (�Службен весник на РМ� 
бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на  
26.12.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА, СО ПРИМЕНА  

ОД 01.01.2006 ГОДИНА 
 
 

Член 1 
Претпријатијата кои произведуваат деривати од на-

фта можат да ги формираат цените на одделни нафтени 
деривати така што највисоките производни цени да из-
несуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини             ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                  до 24,803 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)          до 24,904 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 25,068 
   
б) Дизел гориво                 ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                   до 28,312 
 
в)  Масло за горење                                       ден/лит                            
- екстра лесно (ЕЛ)           до 29,097 
   
г) Мазут                                    ден/кг 
- М-1 (М)                                                        до 16,939 
- М-2                                                                до 16,913 
 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што : 

 
А. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа: 
   
 а) Моторни бензини              ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                                   до 63,00 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            до 59,50 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)          до 60,00 
   
б) Дизел гориво                             ден/лит 
- Д    (ДИЗЕЛ)                                                  до 52,50 
 

- екстра лесно (ЕЛ)               до 42,50 
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г) Мазут                                                        ден/кг 
- М-1  (М)                                                       до 20,637 
- М-2               до 20,606 
   
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од потточката �г� и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

  

НАФТЕН ДЕРИВАТ 
( 2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

    МБ - 96 (ПРЕМИУМ)     62,50 62,00 61,50 

   БМБ - 90  
   (БЕЗОЛОВЕН  
   РЕГУЛАР) 

59,00 58,50 58,00 

БМБ - 95  
(БЕЗОЛОВЕН  
ПРЕМИУМ) 

59,50 59,00 58,50 

Д - ДИЗЕЛ 52,00 51,50 51,00 

  ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО  42,00 41,50 41,00 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа одлу-
ка. 
Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот 
М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените  на 
мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во зем-
јата. 
Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и М-2 , содржани се и трошоците за превоз 
од 0,50 ден/литар. 
Во малопродажните цени формирани согласно  овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со Законот и тоа: 

 
а) Моторни бензини                          ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                                        0,150 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)                0,080 
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)                0,080 
   
б) Дизел гориво                             ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                        0,030 
 
в) Масло за горење                ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)                   0,040 

г) Мазут                       ден/кг 
- М-1 (М)                       0,050 
- М-2                                     0,050 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини               ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                           24,737 
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)              21,740 
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)            21,999 
 
б) Дизел гориво                                          ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                       12,450 
 
в) Масло за горење                             ден/лит                            
- екстра лесно (ЕЛ)                     3,180 
   
г) Мазут                  ден/кг 
- М-1 (М)                                   0,100 
- М-2                        0,100 
      

Член 5 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука , трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат:  

 
НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(1 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 2 ГРУПА  
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ - 96 
(ПРЕМИУМ)      

3,200 2,776 2,353 1,929 

 БМБ - 90  
 (БЕЗОЛОВЕН 
 РЕГУЛАР) 

3,200 2,776 2,353 1,929 

 БМБ- 95  
 (БЕЗОЛОВЕН 
 ПРЕМИУМ) 

3,200 2,776 2,353 1,929 

Д - ДИЗЕЛ 3,200 2,776 2,353 1,929 

 ЕЛ - ЕКСТРА 
   ЛЕСНО 

3,200 2,776 2,353 1,929 

 МАЗУТ М - 1 0,400 0,400 0,400 0,400 

 МАЗУТ М - 2 0,400 0,400 0,400 0,400 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот  на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 01.01.2006 година. 

 
  Бр. 02-1665/2                           Претседател,  

26 декември 2005 година      Славе Ивановски, с.р.  
            Скопје 
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