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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2537. 
Врз основа на членот 12 став (1), а во врска со чле-

нот 158 став (1) од Изборниот законик („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 40/2006 и 136/2008), 
претседателот на Собранието на Република Македони-
ја, на 24 септември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ 
ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНАТА ЗАЈАС 

  
I 

Се распишуваат предвремени избори за градоначал-
ник на општината Зајас. 

 
II 

Изборите ќе се одржат на 5 декември 2010 година. 
 

III 
Роковите за извршување на изборните дејствија 

почнуваат да течат од денот на објавувањето на реше-
нието во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
IV 

Решението ќе го спроведат Државната изборна ко-
мисија и општинската изборна комисија. 

 
V 

Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
  Бр. 08 - 3966/1                           Претседател 

24 септември 2010 година  на Собранието на Република 
       Скопје                       Македонија,  
                                   Трајко Вељаноски, с.р. 

 Стр. 
 Декларации, заеднички позиции и де-

марши на Еевропската унија кон кои 
 се придружува/прифаќа Република 

Македонија на покана на ЕУ 
    17. Одлука за спроведување на рестрик-

тивните мерки воведени со Заеднич-
ката позиција на Советот на ЕУ 
2001/931/ЗНБП од 28 декември 2001 
година во врска со примената на по-
себните мерки за борба против теро-
ризмот, изменета со Одлука на сове-
тот на ЕУ 2009/1004/ЗНБП од 22 де-
кември 2009 година со која се ажури-
ра листата на физички лица, групи и 
правни лица кои подлежат на член 2, 
3 и 4 од Заедничката позиција на Со-
ветот на ЕУ 2001/931/ЗНБП од 28 де-
кември 2001 година............................... 1-24

 Огласен дел........................................... 1-68
 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2538. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 6 од Законот за 

јавните претпријатија  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 
22/2007 и 83/2009), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.08.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕ-
ТКА ЗА 2009 ГОДИНА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕ-
ЊЕТО НА ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – ПРОБИШТИП ЗА 

2009 ГОДИНА 
 
Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка за 2009 година и Извештајот за работењето на 
ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип за 2009 година под 
бр. 0201-361/10, усвоени од Управниот одбор на јавното 
претпријатие на седницата одржана на 26.02.2010 го-
дина. 

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

 
       Бр. 51-1635/1                Заменик на претседателот 
24 август 2010 година         на Владата на Република 
            Скопје                                 Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2539. 

Врз основа на член 36 став 2 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09) Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 14.09.2010 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА 
ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА КО-
РИСТЕЊЕ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИ-
ТЕ РЕОНИ СТРУГА, РЕСЕН, КРАТОВО, КИЧЕВО  

И ВИНИЦА 
 
1. Со давањето на дивечот на концесија во лови-

штата во Република Македонија на концесионер - 
правно лице се oбезбедувааат услови за: одгледување и  
заштита на дивечот; oдржување на нормална бројна со-
стојба на дивечот според капацитетот на ловиштето; 
реинтродукција на основните ловностопански видови 
во ловиштето заради побрзо постигнување на капаци-
тетот на ловиштето; создавање на ремизи во ловиштето 
за размножување, заштита, прехрана и прихрана на ди-
вечот под заштита; преземање на превентивни и други 
мерки за заштита на дивечот од болести; одржување на 
бројот на дивечот без заштита во обем кој не претста-
вува опасност за дивечот под заштита; отстранување на 
кучиња и мачки скитници; обезбедување на храна, мир 
и вода за дивечот; одредување и спроведување на лово-
стој, привремена и трајна забрана за ловење на одреде-
ни видови дивеч; подигање и одржување на ловно-тех-
нички објекти во ловиштето; вршење на лов со расни 
кучиња (педигрирани); користење на соодветни средс-
тва за ловење и чување на дивечот во ловиштето. 

2. Основна цел на давањето на дивечот на концеси-
ја е планско одгледување, заштита и користење на ди-
вечот во ловиштата. 

3. Предмет на концесија е давање на дивечот на ко-
ристење со концесија на дел од  ловиштата востанове-
ни со Одлуката за востановување на ловишта на тери-
торијата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.125/09) и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Основен услов за доделување на концесијата е 
должината на концесискиот период и тоа: ситниот ди-
веч за време од 10 години, а крупниот дивеч за време 
од 20 години. 

Дивечот во ловиштата на концесија може да се даде 
на домашно и странско правно лице кое ги исполнува 
условите предвидени со Законот за ловството и Зако-
нот за концесии и други видови на јавно приватно 
партнерство. 

Странските правни лица имаат право да учествува-
ат на јавниот конкурс доколку имаат регистрирано по-
дружница во Република Македонија, согласно Законот 
за трговски друштва. 

Концесионер на дивеч во ловиште може да биде 
правно лице кое ги исполнува следните услови: 

1. Да е регистрирано за вршење дејност ловство; 
2. Да има материјално-технички можности за 

вршење на дејноста ловство; 
3. Да понуди програма за развојни можности на 

дивечот под заштита во ловиштето; 
4. Да има вработено најмалку едно стручно лице 

со завршено високо или средно образование од шумар-
ска струка со положен испит по предметот ловство. 

5. Да обезбеди банкарска гаранција во висина на 
предвидениот надомест за концесија утврден во посеб-
ната ловностопанска основа за соодветното ловиште. 

5. Давањето на дивечот во ловиштето на концесија 
се врши по пат на јавен конкурс. Јавниот конкурс трае 
30 дена од денот на распишувањето. 

6. За концесија на дивечот во соодветното ловиште 
концесионерот плаќа годишен надоместок. Надоместо-
кот се утврдува во висина од 20% од вредноста на пла-
нираниот годишен застрел на дивечот согласно со по-
себната ловностопанска основа за соодветното лови-
ште, а се плаќа до 30 јуни за тековната година, на сме-
тка на Буџетот на Република Македонија. 

7. Постапката за доделување на концесија ќе ја под-
готви, организира и спроведе Комисија за спроведува-
ње на постапка за давање на дивечот на концесија фор-
мирана од страна на министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. Комисијата ќе ја подготви 
тендерската документација за оваа постапка во рок од 
30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. 

8. Надоместокот за издавање на тендерската доку-
ментација за оваа постапка изнесува 1.000,00 денари.  

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
   Бр.51-5114/1                  Заменик на претседателот 

14 септември 2010 година     на Владата на Република 
      Скопје                                     Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
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2540. 
Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високо-

то образование („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09 и 115/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21.09.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ 
НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГО-
ДИНА НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТА-
НОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТО-
ДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИ-
МЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ 
УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ 
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ 
ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 
„СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА  

2010/2011 ГОДИНА 
 
1. Во Одлуката за бројот на студенти за запишува-

ње во прва година на јавните високообразовни устано-
ви во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
– Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзи-
тетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за ин-
форматички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ 
– Охрид во учебната 2010/2011 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 51/10, 74/10 и 
124/10), во точката 1, потточката 1.1 Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ – Скопје, се врши дополнување на 
бројот на слободни места кој гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во точката 1, потточката 1.1 Универзитет „Св. Ки-

рил и Методиј“ – Скопје, на крајот на табелата се дода-
ва нов дел кој гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во точката 1, потточката 1.2 Универзитет „Св. Кли-
мент Охридски“ – Битола, се врши дополнување на 
бројот на слободни места кој гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во точката 1, потточката 1.4 Универзитет „Гоце 

Делчев“ – Штип, се врши дополнување на бројот на 
слободни места кој гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
   Бр.51-5718/1                Претседател на Владата 

21 септември 2010 година  на Република Македонија, 
      Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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2541. 
Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Управата 

за јавни приходи („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 81/2005, 81/2008 и 105/2009), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 21 
септември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

 
1. За заменик на директорот на Управата за јавни 

приходи, орган во состав на Министерството за финан-
сии, се именува Мухамет Амети. 

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

 
    Бр. 22-5714/1              Заменик на претседателот 

21 септември 2010 година     на Владата на Република 
              Скопје                          Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
2542. 

По извршеното срамнување на изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за исплата на 
средства согласно Програмата за распределба и кори-
стење на средства за капитални инвестиции во кому-
налната инфраструктура во 2009 година од средствата 
утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2010 
година, објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 34/2010, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА СОГ-
ЛАСНО ПРОГРАМАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА И КО-
РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛНИ ИНВЕ-
СТИЦИИ ВО КОМУНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУ-
РА ВО 2009 ГОДИНА ОД СРЕДСТВАТА УТВРДЕНИ 
ВО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  

2010 ГОДИНА 
 
Во точка 1, во насловот Град Скопје, под алинеја 1 

– за реконструкција на јавен тоалет на локација кај 
мост Гоце Делчев наместо „1.200.000,00“ треба да стои 
„1.019.247,00“. 

 
   Бр. 51-1330/2   

23 септември 2010 година       Од Владата на Република 
              Скопје                       Македонија 

___________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
2543. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија врз основа на член 101 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/05, 25/07, 07/2008 и 57/2010), постапу-
вајќи по барањето на НЛБ Тутунска банка АД Скопје 
од 13.08.2010 година, на седницата одржана на ден 
3.09.2010 година, донесе  

        
Р Е Ш Е Н И Е 

  
1. Се дава согласност за именување на Емилија Бр-

љамова, дипломиран економист, за директор на НЛБ 
Тутунска банка АД Скопје, Служба за услуги со хар-
тии од вредност.  

2. Согласноста за именување на Емилија Брљамова 
за директор на НЛБ Тутунска банка АД Скопје, Служ-
ба за услуги со хартии од вредност, се дава за период 
од (4) четири години.   

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

 
    Бр. УП1 08-120          Комисија за хартии од вредност 
3 септември 2010 година   на Република Македонија 

    Скопје                            Претседател, 
                                            Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2544. 
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 15 септември 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 98 став 12 од Законот за пре-

воз на опасни материи во патниот и железничкиот соо-
браќај („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 92/2007, 147/2008-исправка и 161/2009). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У. бр. 254/2009 од 23 јуни 2010 го-
дина, поведе постапка за оценување на уставноста на 
одредбата од Законот означен во точката 1 на оваа од-
лука, затоа што основано се постави прашањето за неј-
зината согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 98 
став 12 на Законот за превоз на опасни материи во пат-
ниот и железничкиот сообраќај, членовите на комиси-
јата за посредување имаат право на награда за својата 
работа во комисијата која треба да биде разумна и со-
одветна на значењето, обемот и сложеноста на прекр-
шоците. 

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

Во членот 51 од Уставот е предвидено дека во Ре-
публика Македонија законите мораат да бидат во сог-
ласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и 
со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и за-
коните. 

Согласно Амандман XX на Уставот, со кој се до-
полнува член 13 од Уставот, за прекршоци определени 
со закон, санкција може да изрече орган на државната 
управа или организација и друг орган што врши јавни 
овластувања. 



Стр. 6 - Бр. 127 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 септември 2010 
 

Според член 95 став 1 од Уставот, државната упра-
ва ја сочинуваат министерствата и други органи на 
управата и организации утврдени со закон. Согласно 
член 96 од Уставот, органите на државната управа ра-
ботите од својата надлежност ги вршат самостојно врз 
основа и во рамките на Уставот и законите и за својата 
работа се одговорни на Владата. 

Со Законот за превоз на опасни материи во патниот 
и железничкиот сообраќај се уредуваат условите и на-
чинот на вршење на превоз на опасни материи во вна-
трешниот и меѓународниот патен и железнички соо-
браќај, условите кои треба да ги исполнуват амбалажа-
та и превозните средства, должностите на лицата кои 
учествуваат во превозот на опасни материи, назначува-
ње на советник за безбедност, оспособување на лицата 
кои учествуваат во превозот на опасни материи, над-
лежностите на државните органи и надзор над спрове-
дување на законот (член 1). 

Согласно член 85 став 1 од овој закон, инспекци-
скиот надзор над извршувањето на овој закон, на про-
писите донесени врз основа на овој закон и на пропи-
сите наведени во членот 3 на овој закон, го врши Др-
жавниот инспекторат за транспорт преку државните 
инспектори за патен и железнички сообраќај и овласте-
ните службени лица од Министерството за внатрешни 
работи.  

Според член 98 став 1 од истиот закон, за прекршо-
ците од членовите 94, 95, 96 и 97 на овој закон, инспе-
кторот на Државниот инспекторат за транспорт, овла-
стеното службено лице од Министерството за внатреш-
ни работи и инспекторот од Дирекцијата за радијацио-
на сигурност можат на сторителот на прекршокот да 
му предложат посредување и постигнување на соглас-
ност со која сторителот на прекршокот треба да ја пла-
ти глобата, другите давачки или да ги отстрани после-
диците од прекршокот. Согласно став 4 на овој член, 
постапка за посредување се води пред комисија за по-
средување формирана од министерот за транспорт и 
врски. Комисијата е составена од три члена од кои еден 
ја врши функцијата на претседател. Според став 5 на 
овој член, членовите на комисијата се избираат од ре-
дот на државните службеници вработени во Мини-
стерството за транспорт и врски, од кои еден е дипло-
миран правник. Согласно став 11 на истиот член, ми-
нистерот за транспорт и врски донесува деловник и 
трошковник за работа на комисијата. Според став 12 на 
овој член, членовите на комисијата за посредување 
имаат право на награда за својата работа во комисијата 
која треба да биде разумна и соодветна на значењето, 
обемот и сложеноста на прекршоците.  

Со иницијативата се оспорува јасноста и прецизно-
ста на член 98 став 12 од Законот, во делот кој се одне-
сува на висината на наградата на членовите на комиси-
јата за посредување, односно во делот: „која треба да 
биде разумна и соодветна на значењето, обемот и сло-
женоста на прекршоците“, а не се оспорува правото на 
награда на членовите на оваа комисија. Меѓутоа, имај-
ќи предвид дека со Законот се утврдува право на награ-
да на членовите на комисијата за посредување, кои се 
избираат од редот на државните службеници вработени 
во Министерството за транспорт и врски, пред Судот 

се постави прашањето дали работата на оваа комисија 
е во рамките на редовната управна функција на Мини-
стерството за транспорт и врски, односно дали работа-
та во Комисијата за посредување може да се смета за 
дополнителен ангажман на државните службеници во 
овој орган или пак тоа претставува нивна работна об-
врска согласно со Амандманот XX на Уставот, за чие 
што извршување тие добиваат надомест во вид на пла-
та за извршена работа, а не дополнителен надоместок 
во вид на награда. Ова особено имајќи предвид дека 
Судот, со својата Одлука У.бр. 20/2009, ги укина член 
266-б став 4 точка 4 и став 8 и член 266-г став 12 од За-
конот за работните односи („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 
114/2009 и 130/2009), (според член 266-б став 8 на овој 
закон, членовите на Прекршочната комисијата имале 
право на награда за својата работа во Прекршочната 
комисија што ја определува министерот надлежен за 
работите од областа на трудот, а според член 266-г став 
12 од Законот, членовите на Комисијата за посредува-
ње имале право на награда за својата работа во комиси-
јата што ја определува министерот надлежен за работи-
те од областа на трудот), затоа што оцени дека допол-
нителното парично наградување на државните службе-
ници за извршување на работи што спаѓаат во доменот 
на надлежноста на органот и се негови управни функ-
ции, не е во согласност со начелото на владеењето на 
правото гарантирано со Уставот. Според образложени-
ето на Одлуката, за Судот било спорно прашањето да-
ли воопшто во Законот треба да биде предвидена на-
града на државните службеници членови на овие коми-
сии. Имено, имајќи ја предвид одредбата од Амандма-
нот XX на Уставот, произлегува дека со оваа измена на 
Уставот, на органите на управата им е воведена нова 
надлежност, надлежност за изрекување на прекршочни 
санкции и водење на прекршочна постапка. Оттука, 
произлегува дека водењето на прекршочната постапка 
и изрекувањето на прекршочна санкција претставува 
управна функција на органот на државната управа која 
спаѓа во неговиот делокруг на работа, односно претста-
вува негова надлежност. Според тоа, вршењето на овие 
управни функции не може да се смета за дополнителна 
работа на органот и нешто што е надвор од неговите 
надлежности. Оттука и членувањето на државните 
службеници во Комисијата за прекршоци, осносно во 
Комисијата за посредување не може да се смета за до-
полнителен ангажман на државните службеници, туку 
претставува нивна работна обврска за чие што извршу-
вање тие треба да добиваат надомест во вид на плата за 
извршена работа, а не дополнителен надоместок во вид 
на награда. Според оценката на Судот, дополнителното 
парично наградување на државните службеници за из-
вршување на работи што спаѓаат во доменот на над-
лежноста на органот и се негови управни функции, не е 
во согласност со начелото на владеењето на правото 
гарантирано со Уставот. 

Според Судот, и работата во комисијата за посреду-
вање согласно Законот за превоз на опасни материи во 
патниот и железничкиот сообраќај, претставува управ-
на функција на Министерството за транспорт и врски 
која спаѓа во неговиот делокруг на работа, односно 
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претставува негова надлежност, поради што членува-
њето на државните службеници во оваа комисија не 
може да се смета за дополнителен ангажман, туку 
претставува нивна работна обврска, за чие што извр-
шување тие треба да добиваат надомест во вид на пла-
та за извршена работа, а не дополнителен надоместок 
во вид на награда.  

Судот оцени дека дополнителното парично награ-
дување на државните службеници за извршување на 
работи што спаѓаат во доменот на надлежноста на ор-
ганот и се негови управни функции, не е во согласност 
со начелото на владеењето на правото гарантирано со 
Уставот, поради што утврди дека целината на член 98 
став 12 од Законот не е во согласност со член 8 став 1 
алинеја 3 од Уставот. Ова затоа што доколку нема ос-
нов за исплата на награда за работа во комисијата за 
посредување, ирелевантни се одредбите за висината на 
таквата награда и тие самостојно не би можеле да оп-
стојат во правниот поредок. 

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, д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
  У.бр.254/2009                          Претседател  

15 септември 2010 година   на Уставниот суд на Република 
     Скопје                               Македонија,  

              д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
____________ 

2545. 
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 15 септември 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВАAT член 28 став 1 алинеја 4 и член 

32 став 12 од Законот за Државниот инспекторат за 
земјоделство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 20/2009). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У. бр. 10/2010 од 30 јуни 2010 го-
дина, поведе постапка за оценување на уставноста на 
одредбите од Законот означен во точката 1 на оваа од-
лука, затоа што основано се постави прашањето за нив-
ната согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 28 
став 1 алинеја 4 од Законот за Државниот инспекторат 
за земјоделство, претседател и член на Комисија може 
да се разреши ако е осуден со правосилна судска пре-
суда за кривично дело. 

Според член 32 став 12 од истиот закон, трошоците 
од ставот 12 на овој член за повикување и сослушува-
ње на сведоци и вешти лица, како и за работата на Ко-
мисијата, ги пропишува министерот.  

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

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето 
за кривично дело ќе се смета за невино се додека негова-
та вина не биде утврдена со правосилна судска одлука.  

Согласно член 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. 

Според член 23 од Уставот, секој граѓанин има пра-
во да учествува во вршењето на јавни функции. 

Согласно член 51 став 1 од Уставот, во Република 
Македонија законите мора да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 

Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и пра-
вата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат са-
мо во случаи утврдени со Уставот. 

Со Законот за Државниот инспекторат за земјоделс-
тво се уредуваат начелата, организацијата, надлежно-
ста, овластувањата и постапката на инспекцискиот над-
зор од страна на инспекторите во Државниот инспекто-
рат за земјоделство (член 1). 

Според член 25 став 1 од Законот, во случај кога е 
утврдено дека е сторен прекршок, инспекторот ќе му 
предложи на сторителот на прекршокот постапка за по-
рамнување, а за одделни прекршоци предвидени со за-
кон, постапка за посредување. Според став 2 на истиот 
член, доколку прекршителот не постапи по одредбите 
од ставот 1 на овој член инспекторот поведува прекр-
шочна постапка, во рок и постапка, определени со за-
кон. 

Согласно член 26 од Законот, министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, може да форми-
ра прекршочна комисија која ќе биде надлежна за воде-
ње на прекршочна постапка, за прекршоци од одделни 
области и за одделни подрачја од Република Македо-
нија, во согласност со надлежноста на апелационите 
судови определена со Законот за судовите (став 1). 
Прекршочната комисија е составена од три члена и 
нивни заменици од кои: еден дипломиран правник со 
пет години работно искуство во струката, со положен 
правосуден испит од редовите на вработените во Ми-
нистерството и двајца дипломирани земјоделски инже-
нери, со три години работно искуство во струката од 
редовите на вработените во Министерството (став 2). 
Мандатот на членовите на Комисијата за одлучување 
за прекршоци трае три години, со право на реизбор на 
членовите. Претседател на Комисијата треба да биде 
лице со завршен правен факултет и положен правосу-
ден испит (став 3). Против решенијата на Комисијата, 
со која се изрекува прекршочна санкција, согласно со 
одредбите од овој закон, може да се поднесе тужба за 
поведување на управен спор пред надлежен суд (став 5). 
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Според член 28 став 1 од истиот закон, претседател 
и член на Комисија може да се разреши: со истекот на 
рокот со кој е именуван за член, по негово барање, со 
исполнување на услови за пензија согласно со закон, 
ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично 
дело, ако се утврди трајна неспособност за работа, ако 
се утврди прекршување на прописите за водење на пре-
кршочна постапка со правосилна одлука и ако не ги ис-
полнува обврските кои произлегуваат од работењето во 
Комисијата. 

Со иницијативата се оспорува како неуставно за-
конското решение според кое претседател и член на 
Комисија може да се разреши ако е осуден со право-
силна судска пресуда за кривично дело, затоа што каз-
ната можела да се изрече само со конкретна правосил-
на судска пресуда, а не по сила на закон, како што 
предвидувала оспорената одредба, односно казнено - 
правниот однос се исцрпувал на релација казниво дело 
и судски изречена казна за сторителот и натамошни 
последици од неговото извршување, односно од осуда-
та за тоа дело кои се состојат во ограничување на пра-
вата на граѓаните не биле допуштени, освен ако тоа не 
било изречно утврдено со Уставот. 

Од анализата на оспорената одредба, произлегува 
дека осудуваноста на лицето во текот на вршењето на 
работите и задачите како член на прекршочната коми-
сија на Државниот инспекторат за земјоделство, е при-
чина за негово разрешување од должноста член на ко-
мисијата. Оспорената одредба од Законот генерално се 
однесува за наведените лица во случај кога се осудени 
за сторени кривични дела, без оглед на видот на кри-
вичното дело, неговата природа или тежина и независ-
но од видот на санкциите и нивната висина.  

Со оглед на тоа што во оспорената одредба од Зако-
нот не се наведени ниту видот на кривичните дела, ни-
ту пак изречените санкции кои во конкретен случај би 
претставувале основ за престанување на мандатот на 
член на Прекршочната комисија, произлегува дека осу-
дата за кое било кривично дело, на која било кривична 
санкција е основ за престанок на должноста член на 
Прекршочната комисија. Поради непрецизноста на 
одредбата, би можело да настане ситуација осудата за 
кривично дело кое нема никаква врска со должноста 
член на Прекршочната комисија, да биде основ за пре-
станок на неговиот мандат.  

Тргнувајќи од наведеното, според Судот, формула-
цијата на наведената законска одредба е недоволно 
прецизна и јасна и како таква не обезбедува правна си-
гурност на граѓаните, како еден од елементите на прин-
ципот на владеењето на правото, поради што Судот 
оцени дека член 28 став 1 алинеја 4 од Законот не е во 
согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Ре-
публика Македонија.  

6. Според член 32 од Законот, за одделни прекршо-
ци, кога тоа е определено со закон, инспекторот кој е 
надлежен за поведување на постапка ќе му предложи 
на сторителот на прекршокот постапка на посредување 
и постигнување согласност со која сторителот на пре-
кршокот треба да ја плати глобата, другите давачки 
или да ги отстрани последиците на прекршокот (став 
1). Постапката за посредување ја води комисија за по-

средување формирана од министерот на предлог на ди-
ректорот (став 2). За постигната согласност во постап-
ката за посредување се составува спогодба во која се 
констатира согласноста од двете страни (став 5). Во 
спогодбата се утврдуваат обврските на сторителот на 
прекршокот, и тоа: висина и начин на плаќање на гло-
ба, висина и начин на плаќањето на другите давачки и 
трошоци и мерки кои треба да ги преземе сторителот, 
со цел да ги отстрани последиците од прекршокот (став 
6). Спогодбата од ставот 5 на овој член има сила на из-
вршна исправа (став 10). Ако постапката на посредува-
ње не успее, инспекторот поднесува барање за поведу-
вање на прекршочна постапка на кое на сторителот на 
прекршокот ќе му се наведат трошоците за посредува-
њето (став 11). Трошоците од ставот 12 на овој член за 
повикување и сослушување на сведоци и вешти лица, 
како и за работата на Комисијата, ги пропишува мини-
стерот (став 12). 

Од анализата на оваа и другите одредби во Законот, 
произлегува дека законодавецот пропишал овластува-
ње за министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство да формира комисија за посредување, зара-
ди посредување и постигнување согласност со која сто-
рителот на прекршокот треба да ја плати глобата, дру-
гите давачки или да ги отстрани последиците од прекр-
шокот. Постапката на посредување ја водат државни 
службеници од редот на вработените во Државниот 
инспекторат за земјоделство и истата завршува со спо-
годба во која се утврдуваат обврските на сторителот на 
прекршокот, и тоа: висина и начин на плаќање на гло-
ба, висина и начин на плаќањето на другите давачки и 
трошоци и мерките кои треба да ги преземе сторите-
лот, со цел да ги отстрани последиците од прекршокот. 
Во постапка за посредување законодавецот дозволил 
да се повикуваат сведоци и вештаци, како и прифатил 
дека комисијата за посредување има одредени трошоци 
поврзани со нејзината работа. Ако постапката на по-
средување не успее, продолжува прекршочната постап-
ка, а сторителот на прекршокот има обврска да ги на-
домести трошоците на посредувањето, кои се однесу-
ваат на повикување и сослушување на сведоци и ве-
штаци, како и за работа на комисијата. Наведените тро-
шоци на посредувањето ги пропишува министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство.  

Според член 4 од Законот, во постапката на инспек-
цискиот надзор се применува Законот за општата 
управна постапка, ако со овој закон или друг закон од 
областа на земјоделството, руралниот развој, рибарс-
твото и аквакултурата, поинаку не е уредено. 

Според член 122 став 1 од Законот за општата 
управна постапка („Службен весник на Република Ма-
кедонија” број 38/2005 и 110/2008), надоместоците на 
трошоците, издатоците и на загубената заработувачка 
на сведоците, вештаците и толкувачите, односно по-
себните награди на вештаците и толкувачите, начинот 
на наплата и исплата на тие надоместоци и награди, ка-
ко и ослободување од плаќање на трошоците се уреду-
ваат со закон. 

Меѓутоа, анализата на Законот за Државниот инс-
пекторат за земјоделство покажува дека во Законот не-
ма критериуми и параметри за определувањето на ви-
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сината на овие трошоци, односно не постои законска 
рамка кон која министерот би бил должен да се придр-
жува при определувањето на висината на трошоците, 
односно при операционализацијата на Законот.  

При таква состојба, според Судот, овластувањето 
на министерот да ги пропише трошоците на посредува-
њето, без законски утврдени критериуми и параметри 
за пропишување на наведената висина на трошоците за 
повикување и сослушување на сведоци и вешти лица, 
како и за работа на Комисијата, не е во функција на 
разработка односно операционаллизација на Законот 
заради негово извршување, туку претставува навлегу-
вање на извршната во законодавната власт, иако по-
стои нивна јасна уставна поделеност, односно претста-
вува повреда на уставното начело на владеење на пра-
вото, поради што Судот оцени дека член 32 став 12 од 
Законот не е во согласност со член 8 став 1 алинеите 3 
и 4 од Уставот. 

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

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот, д-р Трендафил Ивановски и судиите: 
д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, 
Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р 
Зоран Сулејманов. 

 
  У.бр.10/2010                           Претседател  

15 септември 2010 година   на Уставниот суд на Република 
     Скопје                               Македонија,  

              д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
____________ 

2546. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.70/1992), на седница одржана 
на 15 септември 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 126 точките 1 и 2 од Зако-

нот за домување ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр.99/2009 и 57/2010).  

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје со Решение 
У.бр.14/2010 од 30 јуни 2010 година поведе постапка за 
оценување на уставноста на членот 126 точките 1 и 2 
од Законот, означен во точката 1 од оваа одлука, бидеј-
ќи основано се постави прашањето за нивната согла-
сност со членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека, според содржи-
ната на оспорениот член 126 точки 1 и 2 од Законот 
глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност 
ќе му се изрече за прекршок на сопственик на стан или 
деловен простор во станбена зграда односно закупода-
вач, ако (точка 1) не донесе план за одржување на стан-

бената зграда (член 12) и ако (точка 2) не определи 
управител или не регистрира заедница на сопственици 
од членовите 18 став 4 и 54 став 1 на овој закон. 

Во членот 4 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за домување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.57/2010) е предвидено дека во чле-
нот 126 став 1 точка 2 зборовите: „став 4“ се бришат. 

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, вла-
деењето на правото е една од темелните вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија. 

Тргнувајќи од фактот што оспорениот член 126 точ-
ките 1 и 2 од Законот се повикува на содржината на 
член 12, член 18 став 4 (со измената на Законот зборо-
вите: „став 4“ се избришани) и член 54 став 1 од Зако-
нот Судот ја разгледа содржината на член 12, член 18 и 
член 54, како една целина со оспорената одредба. 

Според членот 12 став 1 од Законот, за извршување 
на мерките и активностите за редовно одржување на 
станбената зграда, сопствениците на посебните делови 
на собир на сопственици донесуваат план за одржува-
ње за период од најмалку една година, а најмногу за 
пет години (став 1). 

Во планот за одржување се утврдуваат мерките и 
активностите за извршување на работите за одржување 
што ќе се преземат во тековната година и начинот на 
обезбедување на паричните средства за нивно извршу-
вање (став 2). 

Планот за одржување може да ги вклучува и актив-
ностите околу подобрување на пристапноста во посто-
ечките објекти (став 3). 

Планот од ставот 1 на овој член ќе се смета за доне-
сен, доколку го усвојат сопствениците на посебните де-
лови кои поседу-ваат повеќе од половина од станбени-
от и деловниот простор во зградата (став 4). 

Секој сопственик може да поднесе предлог до над-
лежниот суд во вонпарнична постапка, да донесе одлу-
ка со која се менува или дополнува планот за одржува-
ње, доколку смета дека донесениот план за одржување 
не ги содржи основните услови неопходни за користе-
ње на заедничките простории, во согласност со нивна-
та основна намена или се користат спротивно на наме-
ната (став 5). 

Во случај сопствениците на посебните делови да не 
го спроведуваат планот за одржување, секој сопстве-
ник на посебен дел може да го извести Државниот ко-
мунален инспекторат да донесе решение со кое ќе им 
наложи на сопствениците на посебните делови да го 
спроведат планот за одржување (став 6). 

Според член 18 став 1 од Законот, ако во станбена 
зграда има повеќе од двајца сопственици на посебни 
делови и повеќе од осум посебни делови, сопственици-
те на посебните делови можат да определат со станбе-
ната зграда да управува управител. Одлуката за опре-
делување на управител се смета за донесена кога за неа 
гласале повеќе од половина од сопствениците на по-
себните делови (став 1). 

Управителот на станбената зграда ги застапува сопс-
твениците на посебните делови во работите што се одне-
суваат на управувањето со станбената зграда и води сме-
тка за остварување на правата и обврските што произле-
гуваат од договорот за управувачки услуги (став 2). 
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Во станбените згради во кои не е определен управи-
тел ниту е регистрирана заедница на сопственици до 
определувањето на управител или регистрирање на за-
едница на сопственици, сопствениците на посебните 
делови се должни самите да обезбедат извршување на 
сите работи што според овој закон спаѓаат во делокру-
гот на управувачките услуги (став 3). 

Според членот 54 став 1 од Законот, сопствениците 
на посебните делови можат да донесат одлука за фор-
мирање заедница на сопственици како правно лице за 
управување со станбената зграда. Одлуката може да се 
донесе само во согласност на мнозинството сопствени-
ци на посебните делови (став 1). 

Со одлуката за формирање на заедница на сопстве-
ници, сопствениците на посебните делови се должни да 
донесат и статут на заедницата на сопственици (став 2). 

Од анализата на содржината на член 12, член 18 и 
член 54 од Законот произлегува дека со овие одредби 
се предвидува должност за донесување на план за одр-
жување, потоа можност за определување на управител 
и можност за формирање на заедница на сопственици, 
при што сите одредби се однесуваат на сопствениците, 
а само член 12 ставови 5 и 6 од Законот се однесуваат 
на сопственик-поединец. 

Тргнувајќи од фактот што согласно член 5 и член 
13 од Законот за прекршоците, прекршокот е против-
правно дело кое со закон е определено како прекршок, 
чии облежја се определени со закон и за кое на стори-
телот може да му се изрече прекршочна санкција во 
форма на глоба, се јави за неопходно да се утврди што 
предвидуваат наведените одредби како противправно 
однесување и се утврди дека за вакво однесување може 
да стане збор само кај членот 12, но не како однесува-
ње на сопственикот-поединец, туку како однесување на 
заедницата на сопственици и тоа кога нема да донесат 
план за одржување. За ваква ситуација, сопственикот-
подинец согласно ставот 5 од членот 12 од Законот, 
може да поднесе предлог до надлежниот суд во вон-
парнична постапка, да донесе одлука со која се менува 
или дополнува планот за одржување, доколку смета де-
ка донесениот план за одржување не ги содржи основ-
ните услови неопходни за користење на заедничките 
простории, во согласност со нивната основна намена 
или се користат спротивно на намената, а согласно ста-
вот 6 од истиот член од Законот, може да го извести 
Државниот комунален инспекторат да донесе решение 
со кое ќе им наложи на сопствениците на посебните де-
лови да го спроведат планот за одржување. Значи, нема 
предвиденост на противправност, туку можност за под-
несување на предлог во вонпарнична постапка, однос-
но за известување на Државниот комунален испектотат 
со цел донесување на решение со кое се наложува 
спроведување на планот за одржување. 

При непостоење на предвиденост на противправно 
однесување на сопственикот, како индивидуа во члено-
вите 12, 18 и 54 од Законот не е јасно од каде произле-
гува потребата за предвидување на глоба во износ од 
300 евра во денарска противвредност за прекршок на 
сопственик на стан или деловен простор во станбена 
зграда односно закуподавач, ако не донесе план за одр-
жување на станбената зграда, кога тоа не е обврска за 

сопственикот-поединец, туку на сите сопственици. 
Исто така, при дадена можност за избор на сите сопс-
твеници да регистрираат заедница на сопственици или 
да ангажираат управител, но не и предвидена било ка-
ква обврска за сопственикот, како индивидуа не е јасно 
зошто сопственикот треба да ја плати определената 
глоба за предвидениот прекршок, кога определбата за 
заедница или управител не зависи од волјата на стана-
рот-индивидуа, туку од определбата и волјата на мно-
зинството станари. Заради ваквата непрецизност на ос-
порените одредби се доведува во прашање принципот 
на владеење на правото, како темелна вредност на 
уставниот поредок на Република Македонија. 

Тргнувајќи од наведеното, според Судот оспорени-
от член 126 точки 1 и 2 од не е во согласност со членот 
8 став 1 алинеја 3 од Уставот. 

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 д-р Трендафил Ивановски и судиите 
д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, 
Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р 
Зоран Сулејманов. 

 
  У.бр.14/2010                            Претседател  

15 септември 2010 година   на Уставниот суд на Република 
     Скопје                               Македонија,  

              д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
____________ 

2547. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.70/1992), на седница одржана 
на 15 септември 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ: 
- Член 8 став 8, член 9 во делот: „и докази“, член 10 

во делот: „и докази“, член 11 став 2, член 13 став 2, 
член 15 ставови 1 и 2, член 17, член 18-а, член 24, член 
26 став 1 и член 27 од Правилникот за постапката на 
дисциплинска одговорност на судиите („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.15/2007 и 142/2009). 

- Член 8 став 8, член 9 во делот: „и докази“, член 10 
во делот: „и докази“, член 11 став 2, член 13 став 2, 
член 15 ставови 1 и 2, член 17-а, член 22 став 1 и член 
23 од Правилник за постапката и начинот за утврдува-
ње нестручно и несовесно вршење на судиската функ-
ција („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.15/2007 и 142/2009). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје со Решение 
У.бр.56/2010 од 23 јуни 2010 година поведе постапка за 
оценување на уставноста на одредбите од правилници-
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те, означени во точката 1 од оваа одлука, бидејќи осно-
вано се постави прашањето за нивната согласност со 
одредбите на Уставот, со одредбите на Законот за Суд-
скиот совет на Република Македонија и со одредбите 
од Законот за судовите. 

4. Судот на седницата утврди дека, Правилникот за 
постапката на дисциплинска одговорност на судиите е 
донесен врз основа на член 55 став 8 од Законот за 
Судскиот совет на Република Македонија. Истиот има 
29 членови систематизирани во седум глави: I Општи 
одредби (членови 1-3), II Барање за поведување дисци-
плинска постапка (членови 4-7), III Претходна постапка 
(членови 8-10), IV Поведување дисциплинска постапка 
(членови 11-20), V Донесување одлуки (членови 21-27), 
VI Изменување и дополнување на Правилникот (член 
28) и VII Преодни и завршни одредби (член 29). 

Правилникот за постапката и начинот на утврдува-
ње на нестручно и несовесно вршење на судиската 
функција е донесен врз основа на член 58 став 1 во вр-
ска со член 55 став 8 од Законот за Судскиот совет на 
Република Македонија. Истиот има 27 членови систе-
матизирани во седум глави: I Општи одредби (членови 
1-4), II Барање за поведување постапка (членови 5-7), 
III Претходна постапка (членови 8-10), IV Поведување 
на постапка (членови 11-19), V Донесување одлуки 
(членови 20-23), VI Изменување и дополнување на 
Правилникот (член 24) и VII Преодни и завршни 
одредби (членови 25-27). 

5. Согласно членот 8 став 1 алинеите 3 и 4 од Уста-
вот, владеењето на правото и поделбата на државната 
власт на законодавна, извршна и судска, се темелни 
вредности на уставниот поредок на Република Македо-
нија. 

Според член 51 став 1 од Уставот, во Република 
Македонија законите мора да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 

Согласно член 99 став 1 од Уставот, судијата се из-
бира без ограничување на траењето на мандатот. 

Според Амандман XXVI точка 1 став 2 на Уставот, 
судијата се разрешува: 

- поради потешка дисциплинска повреда што го 
прави недостоен за вршење на судиската функција про-
пишана со закон и 

- поради нестручно и несовесно вршење на суди-
ската функција под услови утврдени со закон. 

Според Амандман XXVIII точка 1 став 1 на Уста-
вот, Судскиот совет на Република Македонија е само-
стоен и независен орган на судството. Советот ја обез-
бедува и ја гарантира самостојноста и независноста на 
судската власт. 

Согласно Амандман XXIX точка 1 став 1 на Уста-
вот, Судскиот совет на Република Македонија: 

- ги избира и разрешува судиите и судиите порот-
ници; 

- утврдува престанок на судиската функција; 
- ги избира и разрешува претседателите на судови-

те; 
- ја следи и оценува работата на судиите; 
- одлучува за дисциплинската одговорност на суди-

ите; 
- одлучува за одземање на имунитетот на судиите; 

- предлага двајца судии на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија од редот на судиите и 

- врши други работи утврдени со закон. 
Со Законот за судовите („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.58/2006 и 35/2008), се утврду-
ваат условите за избор на судии (член 45 и член 46).  

Според член 74 став 1 од овој закон, судијата се 
разрешува од судиската функција: 

- поради потешка дисциплинска повреда што го 
прави недостоен за вршење на судиската функција про-
пишана со закон и 

- поради нестручно и несовесно вршење на суди-
ската функција под услови утврдени со закон. 

Со член 75 од овој закон, се пропишува дека под 
нестручно и несовесно вршење на судиската функција 
се подразбира незадоволителна стручност или несовес-
ност на судијата што влијае на квалитетот и ажурноста 
во работењето, и тоа: 

- доколку две години по ред Судскиот совет на Ре-
публика Македонија оцени дека судијата покажува не-
задоволителни резултати, особено преку ненавремено 
донесување на судските одлуки, неефикасно и неажур-
но водење на судската постапка, број на потврдени, 
преиначени и укинати судски одлуки, 

- несовесно, ненавремено или немарно вршење на 
судската функција во водењето на судската постапка 
по одделни предмети, 

- пристрасно водење на судската постапка особено 
во однос на еднаквиот третман на странките, 

- постапување со предметите спротивно на начело-
то за судење во разумен рок, односно одолжување на 
судската постапка без постоење на законски основ,  

- неовластено издавање на класифицирани инфор-
мации, 

- јавно изнесување на информации и податоци за 
судски предмети за кои не е правосилно одлучено, 

- намерно повредување на правилата за правично 
судење, 

- злоупотребување на положбата или пречекорува-
ње на службените овластувања, 

- повреда на прописите или на друг начин нарушу-
вање на независноста на судиите при судење и 

- грубо повредување на правилата на Судискиот ко-
декс со кој се нарушува угледот на судиската функција. 

Потешката дисциплинска повреда, која може да би-
де основ за разрешување на судијата, се утврдува со 
член 76 од Законот. Така, се пропишува дека под поте-
шка дисциплинска повреда за која се поведува постап-
ка за дисциплинска одговорност на судија за разрешу-
вање, се смета: 

1) потешка повреда на јавниот ред и мир со која се 
нарушува неговиот углед и угледот на судот; 

2) потешка повреда на правата на странките и на 
другите учесници во постапката со што се нарушува 
угледот на судот и судиската функција и 

3) повреда на начелото на недискриминација по кој 
било основ. 

Според член 2 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија, Судскиот совет на Република Ма-
кедонија е самостоен и независен орган на судството. 
Советот ја обезбедува и гарантира самостојноста и не-
зависноста на судската власт, преку остварување на 
своите функции согласно со Уставот и законите.  
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Според член 31 на овој закон, Советот е надлежен: 
- да ги избира и разрешува судиите; 
- да ги избира и разрешува претседателите на судо-

вите; 
- да утврдува престанок на судиската функција; 
- да избира и разрешува судии поротници; 
- да ја следи и оценува работата на судиите; 
- да одлучува за дисциплинска одговорност на су-

диите: 
- да утврдува престанок на судиска функција пора-

ди трајна неспособност за работа на судија;  
- да одлучува за одземање на имунитет на судија; 
- да одлучува по барање за одобрување на притвор 

на судија; 
- да предлага двајца судии на Уставниот суд на Ре-

публика Македонија од редот на судиите; 
- да одлучува за времено отстранување на судија од 

вршење на судиска функција; 
- да го утврдува бројот на потребните судиски ме-

ста по судови; 
- да ги разгледува и оценува тримесечните и годиш-

ните извештаи за работа на судовите; 
- да се грижи за угледот на судиите и довербата на 

граѓаните кон судството; 
- да постапува по претставки и поплаки на граѓани-

те и правните лица за работата на судиите и судовите;  
- да поднесува извештај за работата; 
- да донесе деловник и други општи акти со кои ги 

уредува работите од својата надлежност и  
- да врши и други работи утврдени со закон. 
Условите за избор на судија на повисок суд се утвр-

дени со член 41 од овој закон. Така, во став 2 на овој 
член се пропишува дека Советот за судија на апелацио-
нен суд, Управниот суд и Врховниот суд на Република 
Македонија ќе избере лице кое има највисоки стручни 
и професионални квалитети, кое ужива углед во врше-
њето на судиската функција, а врз основа на критериу-
ми, децидно утврдени во девет точки. 

Од анализата на наведените уставни и законски 
одредби, неспорно произлегува дека Судскиот совет на 
Република Македонија е самостоен и независен орган 
на судството кој ја обезбедува и гарантира самостојно-
ста и независноста на судската власт. Понатаму, Уста-
вот ги утврдил, а Законот за Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија ги доразработил надлежностите на 
Судскиот совет, меѓу кои спаѓа и разрешувањето на су-
диите, од каде овој орган има уставна и законска над-
лежност да ги разрешува носителите на судиската 
функција. 

Тргнувајќи од утврдената фактичка и правна со-
стојба, се поставува прашањето дали Уставот остава 
простор разрешувањето на судиите, Судскиот совет да 
го врши врз основа на постапка која ја пропишал зако-
нот и тој треба само да го спроведува законот или пак 
самиот Совет ја пропишува со подзаконски акт постап-
ката за разрешување на судиите. Притоа, според Судот, 
за одговор на ова прашање од суштинско значење е, со-
држината на Амандман XXVI точка 1 став 2 на Уста-
вот, на членовите 2 и членовите 53 до 60 од Законот за 
Судскиот совет на Република Македонија и на членот 
41, членовите 74 до 79 од Законот за судовите. 

Според Амандман XXVI точка 1 став 2 на Уставот, 
судијата се разрешува: 

- поради потешка дисциплинска повреда што го 
прави недостоен за вршење на судиската функција про-
пишана со закон и 

- поради нестручно и несовесно вршење на суди-
ската функција под услови утврдени со закон. 

Според член 2 од Законот за Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија, Судскиот совет како самостоен и неза-
висен орган на судството кој ја обезбедува и гарантира са-
мостојноста и незави-сноста на судската власт, своите 
функции ги врши согласно со Уставот и законите.  

Според член 53 од истиот закон, (содржински иден-
тичен со Амандман XXVI точка 1 став 2 на Уставот) 
судијата се разрешува од судиската функција: 

1) поради сторена потешка дисциплинска повреда 
пропишана со закон што го прави недостоен за вршење 
на судиската функција и 

2) поради нестручно и несовесно вршење на суди-
ската функција, утврдено со закон. 

Во членот 54 од Законот е уредено утврдувањето на 
потешка дисциплинска повреда, а во членот 55 самата 
дисциплинска постапка, додека во оспорениот член 55 
став 8 од истиот закон, е дадено овластување на Сове-
тот да донесе правилник со кој ќе се уреди текот на по-
стапката и водењето на постапката. Какви одлуки може 
да донесе Советот е уредено во членот 56 од Законот, а 
кои дициплински мерки може да ги изрече е уредено 
во членот 57 од Законот. 

Постапката за утврдување на нестручно и несовес-
но вршење на судиската функција е утврдена со член 
58 од Законот за судскиот совет. Според ставот 1 од 
овој член од Законот, постапката за утврдување на не-
стручно и несовесно вршење на судиската функција се 
води согласно со членот 55 од овој закон, а ја спрове-
дува Комисија за утврдување на нестручно и несовесно 
вршење на судиската функција. Временото отстранува-
ње од вршењето на судиската функција е уредено во 
членот 59, а правото на жалба во членот 60 од Законот.  

Според членот 41 од Законот за судовите, судиите и 
претседателите на судовите ги избира и разрешува 
Судскиот совет на Република Македонија под услови и 
во постапка утврдени со закон. Во членовите 74 до 79 
од Законот се уредени прашањата кои се однесуваат на 
условите за разрешување на судиите, што се смета за 
нестручно и несовесно вршење на судиската функција 
како и за потешка дисиплинска повреда и се утрдени 
дисциплинските мерки. 

Тргнувајќи од анализата на наведените законски 
одредби, произлегува дека законодавецот го уредил 
најголемиот број на прашања поврзани со нестручното 
и несовесно вршење на судиската функција, со дисцип-
линските повреди, како и со постапките што се однесу-
ваат на ваквите правни ситуации. Воедно, оставено е 
овластување со членот 55 став 8, односно 58 став 1 од 
Законот за Судскиот совет на Република Македонија, 
Советот со правилник, во функција на доразработка на 
законските одредби, поблиску да го уреди текот на по-
стапката и водењето на постапката и тоа не само дис-
циплинската, туку и постапката за нестручно и несовес-
но вршење на судиската функција, што не е идентично 
со овластување за уредување на самите постапки.  
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Според Судот, законско овластување за донесување 
на два различни правилници во функција на доразрабо-
тка на законските одредби кои ја уредуваат дисциплин-
ската постапка и постапката за утврдување на несовес-
но и нестручно вршење на судската функција и тоа во 
правец на уредување на текот и водењето на постапка-
та постои во оспорениот член 55 став 8 и членот 58 
став 1 од Законот за судскиот совет на Република Ма-
кедонија. Според тоа, постои уставен и законски основ 
за доразработката на конкретната проблематика, а со 
цел полесно спроведување на пропишаните постапки, 
од каде Судскиот совет има законско овластување за 
донесување на правилници за текот и водењето на по-
стапките. Тука се имаше предвид и фактот дека целина-
та на оспорените правилници, во најголем дел е во це-
лост идентична со членовите 55 до 60 од Законот за Суд-
скиот совет на Република Македонија и преставува нив-
на доразработка во функција на нивно спроведување. 

Меѓутоа, одделни одредби од правилниците, според 
својата содржина преставуваат изворно уредување на 
наведените постапки бидејќи уредуваат прашања кои 
се однесуваат на принципите и правилата на постапки-
те, роковите, како и на правата и обврските на учесни-
ците во постапките и самиот Судски совет, бидејќи за 
тие прашања не постои законско уредување. Така, во 
членот 8 став 8 од Правилникот за постапката за дис-
циплинска одговорност на судиите и Правилникот за 
постапката и начинот на утврдување на нестручно и 
несовесно вршење на судиската функција е предвидено 
дека доставувањето по електронски пат се врши сог-
ласно со одредбите од Законот за парничната постапка. 

Според членот 9 од двата правилника, Комисијата 
прибавува податоци и докази што се од интерес за 
утврдување на состојбата во врска со утврдување на 
нестручното и несовесното вршење на судиската функ-
ција, а според членот 10 од истите правилници, врз ос-
нова на прибавените податоци и докази од член 9 од 
овој правилник, Комисијата поднесува извештај со 
предлог за основаноста на барањето до Советот. Во 
членот 55 став 6 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија е предвидено дека Дисциплинска-
та комисија кога ќе го добие барањето, прибавува по-
датоци и поднесува извештај со предлог за основаноста 
на барањето до Советот кој одлучува за поведување на 
постапката или за запирање на постапка. 

Во членот 11 став 1 од двата правилника е предви-
дено дека, Советот на седница расправа по барањето и 
предлогот на Комисијата и одлучува за поведување 
или запирање на постапката. Во членот 11 став 2 од 
двата правилника е предвидено дека, одлуката од ста-
вот 1 на овој член Советот ја донесува со мнозинство 
гласови од вкупниот број членови на Советот.  

Во членот 13 став 2 од двата правилника е предвиде-
но дека, при одлучувањето за времено отстранување на 
судијата од вршење на судиската функција, Советот ќе 
ги има предвид следните околности: тежината на сторе-
ната повреда и нејзините последици, околностите под 
кои е сторена повредата, однесувањето на судијата по 
сторувањето на повредата и сите други околности кои 
можат да влијаат на донесувањето на одлуката за време-
но отстранување од вршењето на судиската функција. 
Во членот 24 од Правилникот за дисциплинската одго-

ворност на судиите е предвидено дека, при изрекување-
то дисциплински мерки од член 23 од овој Правилник, 
Советот ќе ги има предвид следните околности: бројот и 
тежината на сторените повреди и нивните последици, 
степенот на одговорност, околностите под кои е сторена 
повредата, дотогашната работа и однесувањето на суди-
јата, како и сите други околности кои можат да влијаат 
на видот на одлуката, вклучително и соработката што ја 
покажал судијата во текот на дисциплинската постапка. 
Ваквото уредување во наведените одредби од правилни-
ците во голема мера потсетува на содржината на членот 
39 од Кривичниот законик кој ги уредува општите пра-
вила за одмерување на казната.  

Според членот 15 став 1 од двата правилника, на 
расправата се покануваат подносителот на барањето и 
судијата на кои им се доставуваат прибавените докази 
од Комисијата. Според ставот 2 од членот 15 од двата 
правилника, по доставените докази од ставот 1 на овој 
член, судијата може писмено да се произнесе во рок од 
8 дена од приемот на доказите. Според член 16 став 1 
од двата правилника, на расправата ќе се изведат дока-
зите предложени од подносителот на барањето, судија-
та, како и доказите што ги прибавила Комисијата.  

Во членот 17 став 1 од Правилникот за постапката 
на дисциплинска одговорност на судиите е предвиде-
но, ако изведените докази укажуваат на сторена поте-
шка дисциплинска повреда која не била наведена во 
барањето, подносителот на барањето може да го преи-
начи барањето. Подносителот на барањето може да го 
преиначи барањето на записник пред Комисијата или 
да бара расправата да се одложи заради изготвување на 
новото барање, а судијата може веднаш да даде одго-
вор на барањето или да бара одлагање на расправата 
заради изготвување на одговор на наводите во преина-
ченото барање (став 2). Примерок од записникот му се 
врачува на судијата (став 3). Рокот за одговор на бара-
њето е три дена (став 4). По дадениот одговор на бара-
њето, Комисијата во рок од 8 дена поднесува извештај 
со предлог за основаноста на новото барање до Сове-
тот кој одлучува за поведување на постапка или за за-
пирање на постапката по новото барање (став 5). 

Според членот 17-а став 1 од Правилник за постапка-
та и начинот за утврдување нестручно и несовесно вр-
шење на судиската функција, ако изведените докази ука-
жуваат и на друга сторена повреда од членот 75 од Зако-
нот за судовите со дејствија различни од дејствијата со 
кои е сторена повредата за која е поведена постапката, 
барателот може да го прошири барањето со истакнување 
и на друго барање покрај постојното. Подносителот на 
барањето може да го прошири барањето на записник 
пред Комисијата или да бара расправата да се одложи 
заради изготвување на новото барање, а судијата може 
веднаш да даде одговор на барањето или да бара одлага-
ње на расправата заради изготвување на одговор на на-
водите во проширеното барање (став 2). Рокот за одго-
вор на барањето е 8 дена (став 3). По дадениот одговор 
на барањето, Комисијата во рок од 8 дена поднесува из-
вештај со предлог за основаноста на новото барање до 
Советот кој одлучува за поведување на постапка или за 
запирање на постапката по новото барање (став 4). Ко-
мисијата ќе расправа и за новото барање без да постапи 
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согласно став 4 од овој член ако судијата се согласи со 
тоа (став 5). Барањето не е проширено ако барателот го 
дополни барањето со други дејствија на сторување на 
повредата за која е повредена постапка (став 6). Во слу-
чајот од став 6 на овој член на судијата му се овозможу-
ва да се изјасни и за други дејствија, а ако бара одлагање 
на расправата заради подготвување одговор, Комисијата 
ќе ја одложи расправата и примерок од записникот ќе му 
достави на судијата (став 7). Комисијата не е врзана за 
правната квалификација на повредата наведена во бара-
њето (став 8). Идентична содржина има и членот 18-а од 
Правилникот за постапката на дисциплинска одговор-
ност на судиите. 

Во членот 26 став 1 од Правилникот за постапката на 
дисциплинска одговорност на судиите, односно во чле-
нот 22 став 1 од Правилник за постапката и начинот за 
утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската 
функција е предвидено дека реше-нието за разрешување 
на судија, Советот го донесува со двотретинско мно-
зинство гласови од вкупниот број членови на Советот.  

Според членот 27 од Правилникот за постапката на 
дисциплинска одговорност на судиите, односно според 
членот 23 од Правилник за постапката и начинот за 
утврдување нестручно и несовесно вршење на судиска-
та функција, против решенијата на Советот за разрешу-
вање на судија, односно изречената дисциплинска мер-
ка, судијата има право на жалба до Советот за одлучу-
вање по жалбите на Судскиот совет, формиран при Вр-
ховниот суд на Република Македонија, во рок од 8 де-
на од приемот на решението. 

Од анализата на Законот за Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија и Законот за судовите, како целини 
произлегува дека во нив не постои законско уредување 
кое упатува дека доставувањето воопшто и доставува-
њето по електронски пат за учесниците во двете постап-
ки ќе се врши според одредбите од Законот за парнична-
та постапка. Од содржината на членот 55 став 6 од Зако-
нот за Судскиот совет на Република Македонија произ-
легува дека Комисијата нема законско овластување за 
прибавување на докази, како што е предвидено во чле-
новите 9 и 10 од правилниците, кое овластување извор-
но се појавува во двата правилника. Притоа, прибавува-
њето на докази е дел од доказната постапка што ја спро-
ведуваат процесни органи, но не и комисии. Во наведе-
ните закони не постои законско уредување за тоа колкав 
број на судии треба да гласаат по предлогот на Комиси-
јата за поведување или запирање на постапката за да 
смета дека Советот донел одлука по предлогот. Исто та-
ка, не е содржано упатување на одредбите од Кривични-
от законик, ниту пак самите закони уредуваат што се 
смета како олеснителна или отежнителна околност која 
е од влијание за временото отстранување на судијата од 
вршење на судиската функција, односно за видот на од-
луката во спроведената дисциплинска постапка. Потоа, 
не е содржано уредување кое им дава овластување на 
двете комисии да прибавуваат докази во врска со подне-
сеното барање за поведување на постапка, а исто така не 
е утврден рок од 8 дена за произнесување на судијата по 
прибавените докази од страна на комисиите. Можноста 
за преиначување или проширување на еднаш поднесено 
барање за поведување на некоја од постапките во наве-
дените закони нема. Исто така, во законите не е утврде-
но право на судијата да даде одговор на барањето во рок 
од 3, односно 8 дена. Законот за Судскиот совет на Ре-

публика Македонија во членот 60 утврдил право на жал-
ба против одлуките на Судскиот совет, го утврдил орга-
нот кој одлучува по изја-вената жалба на судијата, но не 
го утврдил рокот за изјавување на жалбата. Конечно не е 
предмет на законско уредување со какво мнозинство ја 
донесува Советот одлуката за разрешување на судијата. 

Според Судот, означената проблематика единстве-
но може да биде предмет на уредување со закон, но не 
и со подзаконски акт, како што е направено во кон-
кретниот случај. 

Имајќи предвид дека Судскиот совет на Република 
Македонија е самостоен и независен орган на судство-
то кој ја обезбедува и гарантира самостојноста и неза-
висноста на судската власт, но и тоа дека истиот нема 
уставно и законско овластување во подзаконски акт да 
пропишува значајни прашања од областа на разрешу-
вањето на судиите кои имаат директно влијание на ис-
ходот на постапката, произлегува дека Судскиот совет 
во овој случај излегол од уставно и законски утврдена-
та надлежност за спроведување на постапката за разре-
шување на судиите. 

Од наведените уставни одредби, произлегува дека 
основен принцип во организацијата и вршењето на вла-
ста е нејзината поделба на законодавна, судска и из-
вршна. Уставното уредување на овој принцип, на носи-
телите на одделните функции на власта, нивните по-
себни надлежности, содржината и начинот на нивното 
вршење, како и нивните меѓусебни односи, заради ка-
рактерот на Уставот, како највисок правен акт во прав-
ниот систем, според оцена на Судот ја исклучува мож-
носта со акт на самостоен и независен орган на судс-
твото, чија уставна функција е обезбедување и гаранти-
рање на самостојноста и независноста на судската 
власт, да се менува неприкосновената положба на Со-
бранието како носител на законодавната власт. Во тие 
рамки, вршењето на законодавната функција не е само 
право туку и обврска на Собранието која не може над-
вор од случаите утврдени со Уставот и со законите, со 
друг општ акт на независен орган од судската власт да 
се менува со акти пониски од закон. 

Судот, воедно имаше предвид дека член 32 став 5 
од Уставот предвидува дека остварувањето на правата 
на вработените и нивната положба се уредуваат со за-
кон и со колективни договори, од каде произлегува де-
ка и прашањата поврзани со престанок на работниот 
однос, поради разрешување од функција на судиите не 
може да биде предмет на уредување со подзаконски 
акти, туку се уредува со Устав (Амандманот XXVI) и 
закон. Ова поради тоа што со означените одредби од 
Правилниците се овозможува спротивно на уставните 
и законски норми, носителите на судиската функција 
да бидат разрешени според правила, принципи и усло-
ви на постапка која не е пропишана со закон од страна 
на носителот на законодавната власт, туку со правил-
ник донесен од самостоен и независен орган на судс-
твото, чија уставна функција е обезбедување и гаранти-
рање на самостојноста и независноста на судската 
власт, а не е донесување на регулатива, според која 
надвор од уставни и законски утврдени рамки ќе се на-
метнува престанок на судиската функција.  

Според оцена на Судот, разрешувањето на судиите 
поради дисциплинска повреда или поради нестручно и 
несовесно вршење на судиската функција се прашања-
та кои директно се поврзани со остварување на правата 
од работен однос, кои, согласно Уставот, можат единс-
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твено да бидат уредени со закон, на што упатува и чле-
нот 41 од Законот за судовите и со колективни догово-
ри. Оттука, уредувањето на постапката за разрешување 
на судиите може да биде предмет на уредување со за-
кон, но не и со правилници донесени од Судскиот со-
вет на Република Македонија, поради што произлегува 
дека одделни одредби од правилниците немаат уставна 
и законска основа за нивно донесување. Впрочем, чле-
нот 55 став 8 од Законот за судскиот совет на Република 
Македонија, не содржи овластување за изворно уредува-
ње на постапката, туку за доразработка на текот на по-
стапката и нејзиното водење што е и направено со пого-
лемиот дел од одредбите на оспорените правилници. 

Со оглед на наведеното, Судот оцени дека означе-
ните одредби од правилниците не се во согласност и со 
член 32 став 5 од Уставот на Република Македонија. 

Воедно, врз основа на вака направената анализа 
произлегува дека одделни одредби од двата правилни-
ка не се во согласност со член 8 став 1 алинеи 3 и 4 од 
Уставот, бидејќи принципите, правилата, роковите, по-
требното мнозинство за носење на одлуките на Советот 
и правата и обврските на учесниците во постапката за 
разрешување на судиите се утврдуваат со закон, а со 
подзаконски акт се врши нивна доразработка, што е 
принцип во согласност со начелото на владеењето на 
правото и поделбата на државната власт на законодав-
на, извршна и судска, како темелни вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија. Со оглед 
на тоа што овластување за уредување на овие прашања 
со подзаконски акт не е ниту дадено, ниту пак е устав-
но и законски оправдано наведените одредби од двата 
правилника не се во согласност со Амандман XXVI 
точка 1 став 2 на Уставот, со членовите 2 и со членови-
те 53 до 60 од Законот за Судскиот совет на Република 
Македонија, како и со членот 41 и со членовите 74 до 
79 од Законот за судовите. 

Врз основа на наведеното, Судот оцени дека член 8 
став 8, член 9 во делот: „и докази“, член 10 во делот: „и 
докази“, член 11 став 2, член 13 став 2, член 15 ставови 
1 и 2, член 17, член 18-а, член 24, член 26 став 1 и член 
27 од Правилникот за постапката на дисциплинска од-
говорност на судиите, како и член 8 став 8, член 9 во 
делот: „и докази“, член 10 во делот: „и докази“, член 11 
став 2, член 13 став 2, член 15 ставови 1 и 2, член 17-а, 
член 22 став 1 и член 23 од Правилник за постапката и 
начинот за утврдување нестручно и несовесно вршење 
на судиската функција не се во согласност со член 8 
став 1 алинеи 3 и 4, со Амандманот XXVI точка 1 став 
2 на Уставот, како и со членовите 2 и 55 став 8 од Зако-
нот за судскиот совет на Република Македонија и член 
41 од Законот за судовите. 

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 д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.  

 
  У.бр.56/2010                            Претседател  

15 септември 2010 година   на Уставниот суд на Република 
     Скопје                               Македонија,  

              д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

2548. 
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 15 септември 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 22 став 1 точка 4 во делот: 

„или по кој било основ е казнет за дискриминација“ од 
Законот за спречување и заштита од дискриминација 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
50/2010). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У. бр. 82/2010 од 7 јули 2010 годи-
на, поведе постапка за оценување на уставноста на 
одредбата од Законот означен во точката 1 на оваа од-
лука, затоа што основано се постави прашањето за неј-
зината согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 22 
став 1 точка 4 од Законот за спречување и заштита од 
дискриминација, Собранието на Република Македонија 
го разрешува членот на Комисијата пред истекот на 
мандатот по предлог на Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата ако со правосилна судска одлука 
е осуден на казна затвор од над шест месеци или по кој 
било основ е казнет за дискриминација. 

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, вла-
деењето на правото е темелна вредност на уставниот 
поредок на Република Македонија. 

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето 
за кривично дело ќе се смета за невино се додека негова-
та вина не биде утврдена со правосилна судска одлука.  

Согласно член 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. 

Според член 51 став 1 од Уставот, во Република 
Македонија законите мора да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 

Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и пра-
вата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат са-
мо во случаи утврдени со Уставот. 

Согласно Амандман XXV на Уставот, со кој се за-
менува член 98 од Уставот, судската власт ја вршат су-
довите (став 1). 

Со Законот за спречување и заштита од дискрими-
нација се обезбедува спречување и заштита од дискри-
минација во остварувањето на правата загарантирани 
со Уставот на Република Македонија, закон и ратифи-
кувани меѓународни договори (став 1). Според став 2 
на овој член, за заштита од дискриминација се формира 
Комисија за заштита од дискриминација. 

Според член 16 став 1 од Законот, Комисијата за за-
штита од дискриминација е самостоен и независен ор-
ган кој работи во согласност со надлежностите утврде-
ни со овој закон.  
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Согласно член 17 од истиот закон, Комисијата е со-
ставена од седум члена (став 1). Членовите на Комиси-
јата ги именува Собранието на Република Македонија 
со мандат од пет години, со право на еден повторен из-
бор (став 2). Од редот на членовите именувани во ста-
вот 2 на овој член Комисијата избира претседател со 
мандат од една година (став 3). 

Според член 21 став 1 од Законот, членовите на Ко-
мисијата имаат статус на именувани лица. 

Според член 22 од овој закон, Собранието на Ре-
публика Македонија го разрешува членот на Комисија-
та пред истекот на мандатот по предлог на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата, ако: 

1) сам го побара тоа; 
2) поради смрт; 
3) со правосилна одлука му е изречена забрана за 

вршење професија дејност или должност; 
4) со правосилна судска одлука е осуден на казна 

затвор од над шест месеци или по кој било основ е каз-
нет за дискриминација; 

5) трајно ја загуби психофизичката способност за 
вршење на функцијата и  

6) нестручно, пристрасно и несовесно ја врши 
функцијата.  

Во однос на прашањето кое се покренува со иници-
јативата, за неуставноста на делот од одредбата од 
член 22 став 1 точка 4, според која член на Комисијата 
се разрешува пред истекот на мандатот ако по кој било 
основ е казнет за дискриминација, Судот имаше пред-
вид дека според член 2 од Законот, заштитата и забра-
ната од дискриминација се однесува на сите физички и 
правни лица во процесот на остварување на правата и 
слободите гарантирани со Уставот и со законите на Ре-
публика Македонија. 

Основите за дискриминација се утврдени во член 3 
од овој закон. Така, според оваа одредба, се забранува 
секоја директна или индиректна дискриминација, пови-
кување и поттикнување на дискриминација и помагање 
во дискриминаторско постапување врз основа на пол, 
раса, боја на кожа, род, припадност на маргинализира-
на група, етничка припадност, јазик, државјанство, со-
цијално потекло, религија или верско уверување, други 
видови уверувања, образование, политичка припад-
ност, личен или општествен статус, ментална и телесна 
попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, 
имотен статус, здравствена состојба или која било дру-
га основа која е предвидена со закон или со ратифику-
ван меѓународен договор. 

Според член 4 од Законот, овој закон се применува 
од страна на сите државни органи, органи на единицата 
на локалната самоуправа, правни лица со јавно правни 
овластувања и правни и физички лица во областа на: 

1) работата и работните односи; 
2) oбразование, наука и спорт; 
3) социјална сигурност, вклучувајќи го и подрачјето 

на социјална заштита, пензиско и инвалидско осигуру-
вање, здравствено осигурување и здравствена заштита; 

4) правосудство и управа; 
5) домување; 
6) јавно информирање и медиуми; 
7) пристап до добра и услуги; 

8) членување и дејствување во синдикални, поли-
тички партии, здруженија на граѓани и фондации или 
други организации засновани на членство; 

9) култура и 
10) други области определени со закон. 
Анализата на наведените и на другите одредби во 

Законот укажува дека законодавецот ги утврдил осно-
вите за дискриминација, кои се јасно и прецизно наве-
дени и кои опфаќаат широко определени сфери на оп-
штествено дејствување. Со Законот се утврдени и пре-
кршочни одредби за лицата кои повикуваат или пот-
тикнуваат на дискриминација, кои го повредуваат до-
стоинството на одредени лица или создаваат закану-
вачка, непријателска, понижувачка или застрашувачка 
средина, пристап или практика или кои ќе го доведат 
во неповолна состојба лицето кое пријавило дискрими-
нација или на било кој начин учествувало во постапка-
та за дискриминација (член 42-45).  

Според образложението на Законот, кривично прав-
ната заштита на било која форма на дискриминација е 
санкционирана со одредбите на Кривичниот законик и 
претставува казниво дело (Глава - Кривични дела про-
тив слободите и правата на човекот и граѓанинот). Така 
на пример, со одредбата на член 137 од Кривичниот за-
коник (во образложението на Законот погрешно се на-
ведува член 37 од Законот) утврдено е кривичното дело 
„Повреда на рамноправноста на граѓаните“ во случај 
по било која основа да бидат дискриминирани граѓани-
те, при што за основното дело е определена казна за-
твор од три месеци до три години, а за квалификуван 
облик, доколку делото го стори службено лице во вр-
шење на службата, се определува казна затвор од шест 
месеци до пет години. Со член 417 од Кривичниот за-
коник (Глава - Кривични дела против човечноста и ме-
ѓународното право), утврдено е казниво дело „Расна и 
друга дискриминација“, а за сторителот на истото е 
пропишана казна затвор од шест месеци до пет години. 

При вака утврдена правна и фактичка состојба, Су-
дот оцени дека делот од одредбата од член 22 став 1 
точка 4 од Законот, според која член на Комисијата се 
разрешува пред истекот на мандатот ако по кој било 
основ е казнет за дискриминација, не ги задоволува 
критериумите на јасна и прецизна одредба која обезбе-
дува правна сигурност на граѓаните како елемент на 
уставниот принцип на владеењето на правото.  

Од анализата на оспорената одредба од Законот про-
излегува дека казнетоста за дискриминација по било кој 
основ е основ за разрешување од функцијата член на Ко-
мисијата, без притоа јасно да се прецизира дека казнето-
ста треба да биде утврдена во спроведена судска постапка 
и со правосилна судска одлука за сторено кривично дело 
и без јасно определување на видот на изречената казна. 
Ова посебно поради тоа што Уставот, со одредбите од 
член 13 став 1 и член 14 став 1 ги утврдил двата принципа 
на казнено-правниот однос, и тоа прво, дека лицето обви-
нето за казниво дело ќе се смета за невино се додека него-
вата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука и 
второ, дека за извршено казниво дело на сторителот може 
да му се изрече казна што како таква е утврдена со закон 
или друг пропис. Тоа значи дека согласно наведените 
уставни одредби казненоправниот однос се исцрпува на 
релација казниво дело и судски изречена казна за сторите-
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лот и дека натамошни последици од неговото извршува-
ње односно од осудата за тоа дело кои се состојат во огра-
ничување на правата на граѓаните не се допуштени, освен 
ако тоа не е изречно утврдено со Уставот.  

Имајќи ги предвид наведените уставни одредби, ка-
ко и содржината на оспорениот дел од член 22 став 1 
алинеја 4 од Законот, според Судот, во конкретниот 
случај станува збор за ограничување на правото на вр-
шење јавна функција, по сила на одредбата на Законот, 
а не врз основа на правосилна судска одлука, што не е 
допуштено, поради што Судот оцени дека член 22 став 
1 алинеја 4 во делот: „или по кој било основ е казнет за 
дискриминација“ од Законот, не е во согласност со 
член 8 став 1 алинеја 3, член 13 став 1, член 14 став 1, 
член 23 и член 51 од Уставот. 

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, д-р Трендафил Ивановски и судиите: 
д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, 
Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р 
Зоран Сулејманов. 

 
  У.бр.82/2010                            Претседател  

15 септември 2010 година   на Уставниот суд на Република 
     Скопје                               Македонија,  

              д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
____________ 

2549. 
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 15 септември 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ член 72 став 1 точките 1 и 4 и 

ставовите 2 и 3 и член 73 став 1 точките 1 и 4 и ставо-
вите 2 и 3 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 80/1993, 3/1994, 14/1995, 71/1996, 32/1997, 
24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 
84/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008 
и 81/2009).  

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“.  

3. Уставниот суд на Република Македонија, на ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У 
бр.83/2009 од 23 јуни 2010 година поведе постапка за 
оценување на уставноста на одредбите од Законот оз-
начени во точката 1 од оваа одлука, затоа што се поста-
ви прашањето за нивната согласност со Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека содржината на 
оспорените одредби од член 72 на Законот е определе-
на во Законот за пензиското и инвалидското осигурува-

ње од 1993 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.80/1993), содржината на член 73 став 1 
точка 1 е определена во Законот од 1993 година, на 
точката 4 во Законот од 1993 и 1997 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.80/1993 и 
32/1997), а на член 73 ставовите 2 и 3 во Законот од 
1995 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.14/1995).  

Во оспорениот член 72 став 1 од Законот се определу-
ва дека: „Вдовица стекнува право на семејна пензија ако: 

1) до смртта на брачниот другар наполнила 45 годи-
ни живот; 

4) до смртта на брачниот другар имала наполнети 
40 години, кога ќе наполни 45 години живот - или ако 
во тие години станала неспособна за работа“; 

Оспорениот став 2 од истиот член на Законот пред-
видува дека: „Вдовицата која во текот на користењето 
на правото по основа на вршење на родителска долж-
ност (став 1 точка 3) стане неспособна за работа или 
наполни 45 години живот трајно го задржува правото 
на семејна пензија“.  

Оспорениот став 3 од истиот член на Законот опре-
делува дека: „Вдовицата која го загубила правото на се-
мејна пензија по основа на вршење на родителска долж-
ност по наполнети 45 години живот, стекнува право на 
семејна пензија кога ќе наполни 45 години живот“. 

Во оспорениот член 73 став 1 од Законот се предвиду-
ва дека: „Вдовец стекнува право на семејна пензија ако: 

1) до смртта на брачната другарка наполнил 55 го-
дини живот;  

4) вдовецот кој го стекнал правото на семејна пен-
зија по основа на вршење на родителска должност по 
наполнети 50 години живот, се стекнува со право на се-
мејна пензија кога ќе наполни 55 години живот“; 

Оспорениот став 2 од истиот член на Законот пред-
видува дека: „Вдовецот кој во текот на користење на 
правото по основа на родителска должност стане нес-
пособен за работа или наполни 55 години живот трајно 
го задржува правото на семејна пензија“. 

Оспорениот став 3 од истиот член на Законот опре-
делува дека: „Вдовецот кој го загубил правото на семеј-
на пензија по основа на вршење на родителска должност 
по наполнети 50 години живот, стекнува право на семеј-
на пензија кога ќе наполни 55 години живот“.  

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

Според член 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 (став 1); гра-
ѓаните пред Уставот и законите се еднакви (став 2). 

Според член 34 од Уставот, граѓаните имаат право 
на социјална сигурност и социјално осигурување утвр-
дени со закон и со колективен договор.  
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Според член 35 од Уставот, Републиката се грижи 
за социјалната заштита и социјалната сигурност на гра-
ѓаните согласно со начелото на социјална праведност 
(став 1); Републиката им гарантира право на помош на 
немоќните и на неспособните за работа граѓани. 

Според член 40 став 1 од Уставот, Републиката му 
обезбедува посебна грижа и заштита на семејството. 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека ху-
манизмот, социјалната правда и солидарноста се темел-
ни вредности на правниот поредок на Република Маке-
донија и дека тие вредности се операционализирани така 
што со Уставот се определува право на граѓаните на со-
цијална сигурност и социјално осигурување и обврска за 
Републиката да ја обезбеди социјалната сигурност на 
граѓаните врз основа на начелото на социјална правед-
ност и во обем определен, покрај другото, со закон, при 
што Републиката има обврска посебно да води сметка за 
граѓаните кои се неспособни за работа, како и за семејс-
твото. Во тие рамки, законодавецот е должен да го обез-
беди начелото на еднаквоста на граѓаните по основ на, 
покрај другото, пол, како и да ја оствари темелната вред-
ност на владеењето на правото.  

Со оспорените законски одредби се определува раз-
лична возраст за жените (45 години живот) и мажите (55 
години живот) за стекнување на право на семејна пензи-
ја при истоветна ситуација (починат брачен другар-пен-
зиски осигуреник), при што разликата не се заснова на 
објективна различност меѓу жената и мажот, нивната би-
олошка или функционална посебност во врска со рабо-
тата како основ за стекнување на пензија, во кој случај 
би можело да се предвидат различни услови за стекнува-
ње на право на пензија и што е и направено за личната 
пензија (64 години маж, 62 години жена), туку разликата 
се заснова на тоа што брачниот другар на починатиот 
осигуреник-маж е жена и ништо друго, односно што 
брачниот другар на починатата осигуреничка-жена е 
маж и ништо друго. Покрај тоа, разликата од 10 години 
за стекнување на право на семејна пензија (55 години за 
вдовец, 45 години за вдовица), која е необјасниво голе-
ма, исто така претставува основа да се смета дека нема 
објективна причина да постои разлика меѓу вдовица и 
вдовец во стекнувањето на правото на семејна пензија. 
Поради тоа, Судот оцени дека таквите одредби го дове-
дуваат во прашање начелото на еднаквоста на граѓаните 
по основ на пол определено во член 9 од Уставот, како и 
социјалната и правната сигурност на граѓаните утврдени 
во членовите 8, 34 и 35 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 д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.  

 
  У.бр.83/2009                            Претседател  

15 септември 2010 година   на Уставниот суд на Република 
     Скопје                               Македонија,  

              д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

2550. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 

член 69 од Законот за здравствено осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009 и 50/2010) Управниот одбор на Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 7 септември 2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС 
НА СРЕДСТВАТА КОИ ЗДРАВСТВЕНАТА УСТА-
НОВА МОЖЕ ДА ГИ ДОБИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЛЕ-
КОВИ НА РЕЦЕПТ ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ НА  

ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за утврдување на постапка за опре-

делување на месечниот износ на средствата кои здрав-
ствената установа може да ги добие за издадени лекови 
на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата 
на Фондот („Службен весник на РМ“ бр. 33/2010, 
44/2010 и 65/2010), членот 3 се менува и гласи: 

„Вкупниот годишен износ за прераспределба по по-
драчни служби се добива со намалување на износот на го-
дишните буџетски средства на Фондот за лекови на ре-
цепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на средс-
твата на Фондот за примарна здравствена заштита за: 

- планираниот годишен надоместок за услугата за 
издавање на лекови на аптеките (маржа). Маржата се 
пресметува врз основа на податоци за претходната фи-
скална година, и тоа податоци за реализација на маржа 
во првите три квартали и проекција за последниот че-
тврт квартал, 

- планираниот годишен износ на средства за скапи 
лекови утврдени со Одлука на Управниот одбор на 
Фондот. 

 Вкупниот годишен износ за прераспределба по по-
драчни служби се дели на 4 квартали. Средствата за 
првиот квартал во фискалната година може да се опре-
делат во ист износ како во последниот квартал во прет-
ходната година. Преостанатиот износ се распоредува 
во последните три квартали.  

Врз основа на износот за прераспределба по по-
драчни служби за последните три квартали од став 2 на 
овој член, се врши утврдување на финансиски средства 
по подрачни служби според следните критериуми: 

- податоци за број на население на територијата на 
одредена подрачна служба и 

- број на осигурени лица на територија на одредена 
подрачна служба.  

  
Член 2 

Во член 4 став 1 зборовите: “планираните буџетски 
годишни средства” се заменуваат со зборовите: “изно-
сот за прераспределба по подрачни служби “. 

Во членот 4 став 1, во точка 1 и  точка 2 зборовите: 
“планираните буџетски средства” се заменуваат со збо-
ровите: ‘износот за прераспределба”. 
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Во членот 4 став 4 се бришат зборовите: “во пос-
ледните 6 месеци”, а пред зборовите: “податоци од еви-
денцијата” се додава зборот “последни”. 

 
Член 3 

Во член 5 став 1 во точката 4 зборовите: “претход-
ната година” се заменуваат со зборовите: “последните 
12 месеци”. 

Во член 5 став 1 во точката 5, по бројот 5 се додава-
ат зборовите: “Просечен месечен“. 

 
Член 4 

Во член 6 став 1 во точките 1 и 2  зборот  “буџет“ се 
заменува со зборот  “износ“. 

Во член 6 став 1 точка 1 се бришат зборовите: 
“Вредноста на бодот е различна за секоја подрачна 
служба”. 

Во член 6 став 2 се менува и гласи: 
“Збирот на вредностите од точките 1 и 2 од став 1 

на овој член претставува вкупна квота на аптеката која 
се дели на  еднакви месечни квоти до крајот на фискал-
ната година.“ 

 
Член 5 

Членот 7 се менува и гласи: 
„За аптеки кои првпат склучуваат договор со Фон-

дот, како и за аптеки со кои Фондот склучил договор 
но нема податоци за нив, висината на квотата се прес-
метува со користење на половина од просечниот месе-
чен број на фактурирани рецепти по аптека во соодвет-
ната подрачна служба.“ 

 
Член 6 

По членот 9 се додава нов член 9-а кој гласи: 
„Квотите на здравствените установи аптеки за пр-

виот квартал од фискалната година може да се превзе-
мат од последниот квартал од претходната фискална 
година.” 

 
Член 7 

Во член 10 став 1 по зборовите:  “анализа на“ се до-
даваат зборовите: “просечно месечно“. 

Во член 10  став 1 алинејата  7 се менува и гласи: 
“- за аптеки кои имаат реализација на квота над 

90% квотата им се зголемува  до 10%  во зависност од 
расположивите средства добиени со намалувањето на 
квотите од другите аптеки.“  

Во ставот 2 на членот 10 по зборот “ аптеки“ се до-
даваат зборовите: “може да“. 

Во членот 10 се додава нов став 3 кој гласи: 
„За аптеки за кои Фондот не располага со податоци 

за реализирани износи на квоти за последни 6 месеци, 
квотите не се ревидираат.  

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
   Бр. 02-12631/4                         Управен одбор 

7 септември 2010 година                  Претседател, 
       Скопје                          Елена Трпковска, с.р. 

АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ 
ОБВИНИТЕЛИ 

2551. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 3 од Законот 

за Академија за обука на судии и јавни обвинители 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
13/2006) и член 17 од Статутот на Академијата за обу-
ка на судии и јавни обвинители („Службен весник на 
Република Македонија“ број 99/2006), Управниот од-
бор на Академијата, на седницата одржана на 
22.09.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АКАДЕМИЈАТА 
ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Анета Арнаудовска, судија на Основниот суд Скоп-

је I – Скопје и досегашен директор на Академијата за 
обука на судии и јавни обвинители се именува за дире-
ктор на Академијата за обука на судии и јавни обвини-
тели на Република Македонија со мандат од четири го-
дини. 

Член 2 
Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното до-

несување. 
 

           Бр. 02-513/2                 Академија за обука на 
22 септември 2010 година   судии и јавни обвинители 
               Скопје               Претседател на Управен одбор, 
                                                Љубомир Јовески, с.р. 

__________ 
 
СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
2552. 

Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член 
37, став 2, алинеја 5 и член 62, став 1, алинеја 2 од За-
конот за радиодифузната дејност („Сл.весник на РМ“ 
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08 и 06/2010), а во соглас-
ност со член 19, став 2, алинеја 10 и член 20, став 1, 
алинеја 1 и 3 од Деловникот за работа на Советот (Пре-
чистен текст) и Заклучокот на Советот бр.02-2725/6 од 
22.09.2010, постапувајќи по барањето на Непрофитната 
радиодифузна установа ДОСТЛУГУН СЕСИ - Штип, 
бр. 08-224 од 24.08.2010 година, за престанок на дозво-
лата за вршење радиодифузна дејност, на својата 16-та 
седница одржана на 21.09.2010 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА НЕПРОФИТНА-
ТА РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА ДОСТЛУГУН  

СЕСИ - ШТИП 
 
1. СЕ УВАЖУВА барањето бр.08-224 од 24.08.2010 

година на Непрофитната радиодифузна установа 
ДОСТЛУГУН СЕСИ - Штип, за престанок на дозвола-
та за вршење радиодифузна дејност. 

2. ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ дозволата бр.08-
2546/1 од 29.06.2009 за вршење радиодифузна дејност 
на Непрофитната радиодифузна установа ДОСТЛУ-
ГУН СЕСИ - Штип - за емитување и пренос на радио 
програмски сервис на турски јазик, со опфат на слуша-
ност на подрачјето на Штип со најблиската околина 
(локално ниво). 
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3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Непрофитната радиодифузна 
установа ДОСТЛУГУН СЕСИ – Штип, да го плати дос-
пеаниот годишен надоместок за дозволата за вршење ра-
диодифузна дејност во износ од 10.817,00 денари, по до-
ставена фактура бр.125/2010 од 25.06.2010 година, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.                                       

4. Ова решение влегува во сила по неговата конеч-
ност и истото ќе се објави во „Службен весник на РМ“.  

5. Тужбата не го одлага извршувањето на решението. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 
 
Непрофитната радиодифузна установа ДОСТЛУ-

ГУН СЕСИ - Штип, е имател на  дозвола за вршење ра-
диодифузна дејност - за емитување и пренос на радио 
програмски сервис на турски јазик, со опфат на слуша-
ност на подрачјето на Штип со најблиската околина 
(локално ниво), бр.08-2546/1 од 29.06.2009, која со Од-
лука, бр.08-631/1 од 16.02.2009, Советот за радиодифу-
зија на РМ му ја додели на својата 5-та седница одржа-
на на 12.02.2009 година. 

Предметниот радиодифузер на 24.08.2010 година, 
достави барање, бр.08-224 во кое меѓу другото го изве-
стува Советот за радиодифузија на РМ дека престанува 
со емитувањето на радио програма, врз основа на што 
бара да му престане дозволата за вршење радиодифуз-
на дејност. 

Со оглед дека согласно член 62, став 1, алинеја 2 од 
Законот за радиодифузната дејност („Сл.весник на РМ“ 
бр.100/05, 19/07, 103/2008, 152/2008 и 06/2010), дозво-
лата престанува да важи со писмена изјава на имателот 
со која се известува Советот за радиодифузија на РМ 
дека престанува со емитувањето на радио/телевизиска 
програма, а имајќи во предвид дека Непрофитната ра-
диодифузна установа ДОСТЛУГУН СЕСИ - Штип, 
писмено го известува Советот дека престанува со еми-
тувањето на радио програма, Советот констатира дека 
се исполнети законските претпоставки за престанок на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.08-
2546/1 од 29.06.2009 година. Врз основа на тоа, Сове-
тот го уважи барањето бр.08-224 од 24.08.2010 година 
на Непрофитната радиодифузна установа ДОСТЛУ-
ГУН СЕСИ - Штип, за престанок на дозволата за врше-
ње радиодифузна дејност. 

Согласно член 60, став 1 од Законот за радиодифуз-
ната дејност („Сл.весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 
103/2008, 152/2008 и 06/2010), кој пропишува дека за 
дозволата трговските радиодифузни друштва и непро-
фитните радиодифузни установи плаќаат годишен на-
доместок на сметка на Советот за радиодифузија на 
РМ, како и согласно член 60, став 6 од истиот Закон, 
кој пропишува дека годишниот  надоместок се плаќа за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

секоја тековна година почнувајќи од датумот на доде-
лување на дозволата, Советот за радиодифузија на РМ 
на предметниот радиодифузер му достави фактура бр. 
125/2010 од 25.06.2010 година, за периодот од 
12.02.2010 (датумот на издавање на дозволата) до 
11.02.2011 година, со рок на плаќање до 09.07.2010 година.  
Согласно погоре цитираните законски одредби, радио-
дифузерот е должен да го плати годишниот надоместок 
за дозволата за вршење радиодифузна дејност за теков-
ната година (12.02.2010 до 11.02.2011), без оглед на тоа 
што во тековната година за која е издадена фактурата 
на истиот му престанува важноста на дозволата. Пре-
станокот на важноста на дозволата за вршење радиоди-
фузна дејност не подразбира и ослободување од плаќа-
ње на надоместокот за дозволата за тековната година 
во која дозволата престанува да важи. Имајќи во пред-
вид дека Непрофитната радиодифузна установа ДОСТ-
ЛУГУН СЕСИ – Штип, до денес не го плати годишни-
от надоместок за дозволата, истата СЕ ЗАДОЛЖИ да 
го плати доспеаниот годишен надоместок за дозволата 
за вршење радиодифузна дејност во износ од 10.817,00 
денари, по доставена фактура бр.125/2010 од 
25.06.2010 година, во рок од 15 дена од денот на прие-
мот на ова решение.                    

Следствено на сето погоре наведено, Советот за ра-
диодифузија на РМ,  постапувајќи по барањето за пре-
станок на дозволата за вршење радиодифузна дејност 
на Непрофитната радиодифузна установа ДОСТЛУ-
ГУН СЕСИ Штип, бр.08-224 од 24.08.2010 година, врз 
основа на член 37, став 2, алинеја 5 и член 62, став 1, 
алинеја 2 од Законот за радиодифузната дејност 
(„Сл.весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08 и 
06/2010), а во согласност со член 19, став 2, алинеја 10 
и член 20, став 1, алинеја 1 и 3 од Деловникот за работа 
на Советот (Пречистен текст) и Заклучокот на Советот 
бр.02-2725/6 од 22.09.2010 година, донесе решение ка-
ко во диспозитивот.  

Согласно член 211, став 5 од Законот за општата 
управна („Сл.весник на РМ“ бр.38/2005, 110/2008) и 
одредбите од Законот за радиодифузната дејност („Сл. 
весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/2008, 152/2008 и 
06/2010), се утврди дека тужбата не го одлага извршу-
вањето на решението.   

Упатство за правно средство: Против ова решение, 
незадоволната странка може да поднесе тужба до Уп-
равниот суд на РМ во рок од 15 дена по приемот на 
истото.  

 
    Бр.08-224                Совет за радиодифузија на РМ 

23 септември 2010 година       Претседател, 
     Скопје                           Зоран Стефаноски, с.р. 
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