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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

2533. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 206 ставови 1 и 2 од Де-
ловникот на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 30 мај 2016 
година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 
НА ОСНОВАНОСТА НА ПРЕДЛОГОТ ЗА ПОКРЕ-
НУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ ОДГО-
ВОРНОСТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Собранието на Република Македонија основа Ко-

мисија за оценување на основаноста на Предлогот за 
покренување постапка за утврдување одговорност на 
претседателот на Република Македонија, (во натамош-
ниот текст: Комисија). 

 
Член 2 

Комисијата од членот 1 на оваа одлука има претсе-
дател и десет члена. 

 За претседател на Комисијата се избира пратени-
кот: 

Зоран Илиоски. 
За членови на Комисијата се избираат пратениците: 
1. Крсто Мукоски, 
2. Светлана Јакимовска, 
3. Љупчо Димовски, 
4. Димитар Стевананџија, 
5. Момчило Аврамоски, 
6. Талат Џафери, 
7. Ејуп Рустеми, 
8. Рената Дескоска, 
9. Горан Мисовски и 
10. Газменд Алији. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-2692/1 Претседател на Собранието 

30 мај 2016 година на Република Македонија, 
Скопје Трајко Вељаноски, с.р. 

  Стр. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2534. 

И С П Р А В К А 

 

Во Одлуката за поништување на Одлуката за поми-

лување-ослободување од гонење, без спроведување на 

постапка бр. 08-801/1 од 27.5.2016 година („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 102/16) направе-

на е очигледна грешка и наместо „бр.08-534/1“ треба 

да стои „бр.08-543/1“. 

Оваа исправка е составен дел на Одлуката бр. 08-

801/1 од 27.5.2016 година. 
 

 Кабинет на Претседателот 

 на Република Македонија 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2535. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/2015, 

106/2015 и 153/2015), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 26.5.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари – објекти кои се наоѓаат на КП 

бр.16260/1 во КО Охрид 3, на улица „Цар Самоил“ број 

62 и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-3, влез 

1, кат пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со површина од 145 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-3, влез 

1, кат 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со површина од 212 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-3, влез 

1, кат 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со површина од 233 м2; 
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- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-3, влез 

1, кат пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со површина од 80 м2; 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект В3-3, влез 

1, кат пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со површина од 39 м2; 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект В3-3, влез 

1, кат по, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со површина од 20 м2; 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект В3-3, влез 

1, кат пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп, со површина од 24 м2 и 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект В3-3, влез 

1, кат пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со површина од 31 м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот 

на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-3663/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2536. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 26.5.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари - објекти кои се наоѓаат на 

КП.бр.15994 во КО Охрид 3, на улица „Глигор Прли-

чев“ б.б. и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-3, влез 

1, кат су, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со површина од 54 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-3, влез 

1, кат пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда дп, со површина од 60 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-3, влез 

1, кат пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда хс, со површина од 9 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-3, влез 

1, кат пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда пп,  со површина од 6 м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот 

на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр.42-3665/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2537. 

Врз основа на член 61 ставови (1) и (2) од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“  бр. 16/2011, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 

33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на          

26.5.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕНЕРГЕТ-

СКИ ОБЈЕКТ – НОВА МРЕЖА ЗА ПРЕНОС НА 

ПРИРОДЕН ГАС НА ДЕЛНИЦА НЕГОТИНО –  

БИТОЛА 

 

Член 1 

Co оваа одлука на Акционерското друштво за врше-

ње на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТ-

СКИ РЕСУРСИ Скопје, во државна сопственост, со се-

диште на Максим Горки бр. 11/1-3 Скопје, со матичен 

бр. 6664903 и даночен бр. 4032010511708 му се дава 

овластување за изградба на енергетскиот објект-нова 

мрежа за пренос на природен гас, делница Неготино – 

Битола. 

 

Член 2 

Енергетскиот објект-нова мрежа за пренос на при-

роден гас, делница Неготино – Битола (во понатамош-

ниот текст: енергетски објект) ќе биде наменет за пре-

нос на природен гас до потрошувачите со следните ди-

мензии и технички карактеристики: 

 

Делница Неготино – Битола: 

Дијаметар:               Ф = 508 мм (DN500) 

Должина:               L= 92 km 

Технички капацитет:              Q= 107 000 m3/h 

 

Називен, максимален и минимален притисок: 

називен притисок   p= 40 bari 

максимален притисок   pmax = 54 bari 

минимален притисок   pmin = 25 bari 
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Податоци за придружни елементи на гасоводот: 

Блок станици со номинален дијаметар DN80, 

DN150, 

DN200, DN500/DN100, DN500/DN200: 5 ком 

Приемна чистачка станица DN500: 1 ком 

Телеметриски систем за следење: 

ГМРС Индустриска зона Неготино:    Q= 15.000 m3/h 

ГМРС Прилеп:          Q= 24.000 m3/h 

ГМРС Битола:          Q= 28.000 m3/h 

ГМРС РЕК Битола:          Q= 40.000 m3/h 

 

За локалитетот на кој треба да се гради енергет-

скиот објект е изработен Проект за инфраструктура 

со техн. бр. 46-21/24 од декември 2011 година сог-

ласно Решението за услови за планирање на просто-

рот бр. 15-9889/4 од 26.12.2011 година, издадено од 

Министерство за животна средина и просторно пла-

нирање. 

Трасата на оваа делница од гасоводниот систем на 

Република Македонија започнува од Кавадарци – Со-

пот ја пресекува реката Црна продолжувајќи низ место 

Дреново, потоа трасата ја сече реката Церечевица дви-

жејќи се по падините на планинскиот венец и долината 

на реката Свињарница. 

Линијата на гасоводот го пресекува коритото на ре-

ките Бела и Дујрас, поминува низ стариот пат за При-

леп и влегува во долината на реката Каратманица, про-

должувајќи ја пресекува реката Заполска по која траса-

та се подига во висина низ пошумени делници. Појуж-

но од градот Прилеп трасата врти на југ и минува низ 

селско стопански имоти, ги сече реките Волковска и 

Ставичка,  а понатаму се движи  по непошумените дел-

ници. 

Во јужен правец гасоводот го пресекува системот 

со канали, ги пресекува реките Подмолска и Лопа-

тичка и натаму низ рамнина пресечена наместа со 

долови, пресекувајќи ги реките Мојанска и Бења. 

Понатаму тарасата го сече 400kV далновод, автопат 

со асфалтирана покривка и коритата на реките Црна 

и Драгор. Движејќи се паралелно по должината на 

реката натаму трасата се движи по рамнинска дел-

ница, пресекувајќи мали канали што претставува по-

четок на перспективниот гасовод Битола – граница 

со Албанија (Ќафасан). 

Трасата на енергетскиот објект се протега низ сле-

дниве општини и катастарски општини: 

 

Општина Кавадарци: 

К.О. Кавадарци; К.О.Возарци; и К.О. Дреново. 

 

Општина Прилеп: 

К.О. Царевиќ; К.О. Беловодица; К.О. Плетвар; и 

К.О. Прилеп. 

 

Општина Могила: 

К.О. Дедебалци. 

Општина Новаци и 

 

Општина Битола. 

 

Член 3 

По престанување со работа, енергетскиот објект 

треба да се конзервира или да се ревитализира за да се 

продолжи оперативниот животен век на енергетскиот 

објект. 

 

Член 4 

При неговата употреба енергетскиот објект треба да 

ја употребува јавната инфраструктура на следниот на-

чин: 

За електро снабдувањето предвидени се трансфор-

маторски подстаници од 20(10)/0,4 кV со надворешна 

монтажа со снага од 25 kVA. 

 

Член 5 

Енергетскиот објект при работењето треба да ги ис-

полнува условите за заштита на животната средина 

согласно прописите од областа на животната средина и 

Студијата за оцена на влијанието врз животната сре-

дина. 

 

Член 6 

Енергетскиот објект при употребата треба да има 

висок степен на флексибилност во поглед на различни 

работни режими и акумулациска моќност. 

 

Член 7 

Согласно Законот за задолжување на Република 

Македонија кај Дојче банка и Ерсте банка по Дого-

ворот за заем за финансирање на Проектот „Гасифи-

кација на Република Македонија – фаза 1 – делница 

Штип – Неготино – Битола и делница Скопје – Тето-

во – Гостивар“ („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 193/15), за изградба на енергетскиот 

објект Република Македонија се задолжи кај Дојче 

банка и Ерсте банка со заем во износ до 90.000.000 

евра наменет за финансирање на Проектот „Гасифи-

кација на Република Македoнија – фаза 1 – делница 

Штип – Неготино – Битола и делница Скопје – Тето-

во – Гостивар“. 

 

Член 8 

Проектот за енергетскиот објект треба да се реали-

зира преку посебен правен субјект Акционерското 

друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕ-

ДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во држав-

на сопственост. 

 

Член 9 

Овластувањето за изградба на енергетскиот објект 

важи три години од денот на влегувањето во сила на 

оваа одлука. 



31 мај 2016  Бр. 104 - Стр. 5 

 
 

 

Член 10 

Оваа одлука престанува да важи доколку имателот 

на овластувањето: 

- не обезбеди одобрение за градење на објектот во 

рокот определен во членот 9 од оваа одлука и 

- го пренесе овластувањето на друго лице без сог-

ласност на Владата на Република Македонија. 

 

Член 11 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-3677/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2538. 

Врз основа на член 61 ставови (1) и (2) од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 

33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на            

26.5.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕНЕРГЕТ-

СКИ ОБЈЕКТ – НОВА МРЕЖА ЗА ПРЕНОС НА 

ПРИРОДЕН ГАС ДЕЛНИЦА СКОПЈЕ  –  ТЕТОВО 

–  ГОСТИВАР 

 

Член 1 

Co оваа одлука на Акционерското друштво за врше-

ње на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТ-

СКИ РЕСУРСИ Скопје, во државна сопственост, со се-

диште на Максим Горки бр. 11/1-3 Скопје, со матичен 

бр. 6664903 и даночен бр. 4032010511708 му се дава 

овластување за изградба на енергетскиот објект-нова 

мрежа за пренос на природен гас, делница Скопје – Те-

тово – Гостивар. 

 

Член 2 

Енергетскиот објект-нова мрежа за пренос на 

природен гас, делница Скопје – Тетово – Гостивар 

(во понатамошниот текст: енергетски објект) ќе би-

де наменет за пренос на природен гас до потрошу-

вачите со следните димензии и технички каракте-

ристики: 

 

Делница Скопје – Тетово – Гостивар: 

Дијаметар:             Ф = 508 мм (DN500) 

Должина:     L= 76 km 

Технички капацитет:  Q= 100 000 m3/h 

Називен, максимален и минимален притисок: 

називен притисок         p= 40 bari 

максимален притисок   pmax = 54 bari 

минимален притисок   pmin = 25 bari 

 

Податоци за придружни елементи на гасоводот: 

Блок станици со номинален дијаметар DN150,  

и , DN500:                                    6 ком 

Приемна чистачка станица DN500:        1 ком 

Телеметриски систем за следење: 

ГМРС Тетово:  Q= 22.000 m3/h 

ГМРС Гостивар:  Q= 16.000 m3/h 

 

За локалитетот на кој треба да се гради енергет-

скиот објект е изработен Проект за инфраструктура 

со техн. бр. 108/2012  од  декември 2011 година сог-

ласно Решението за услови за планирање на просто-

рот бр. 15-9888/4 од 26.12.2011 година, издадено од 

Министерство за животна средина и просторно пла-

нирање. 

Трасата на оваа делница од гасоводниот систем на 

Република Македонија започнува од постојниот магис-

трален гасовод Деве Баир – Скопје, од локацијата на 

која што е извршено издвојување на гасоводниот крак 

за снабдување на индустријата на гасоводниот крак 

Скопје – Југ. По поврзувањето на постојниот магистра-

лен гасовод трасата почнува да го заобиколува Скопје 

од неговата јужна страна поминувајќи низ Кисела Вода 

– Сопиште со што од низинскиот терен постепено пре-

минува кон планински терен западно од врвот на 

Водно. Потоа трасата почнува да се спушта кон реката 

Треска, поминуваќи низ Глумово, под селото Семе-

ниште, село Чајлане, пред село Буковиќ, преку реките 

Река и Паничарска река продолжувајќи југозападно 

кон селото Мерово низ претежно шумски предел низ 

месноста Балван и западно под селото Горна Лешница 

до месноста Добрев Јаз и на овој потег е приклучокот 

кон Тетово. 

Од Тетово трасата се спушта кон Милетино пресе-

кувајќи ја Света Река продолжувајќи западно помеѓу 

Милетино и Блаце, источно од селото Треново каде е 

поставена Блок Станица 18, потоа трасата ја поминува 

Реката Вардар и Полошката котлина. Во продолжение 

трасата прави полукруг кон исток заобиколувајќи ги 

селата Балин Дол и Мало Турчане завршувајќи кај 

Колчак.  

Трасата на енергетскиот објект се протега низ след-

ните катастарски општини: 

 

Скопски регион: 

К.О. Брњарци; К.О. Трубарево; К.О. Драчево; К.О. 

Усје; К.О. Маџари; К.О. Горно Лисиче; К.О. Сопиште; 

К.О. Горно Соње; К.О. Горно Водно; К.О. Нерези; К.О. 

Крушопек; К.О. Буковиќ; К.О. Арнакија; К.О. Матка; 

К.О. Шишево; К.О. Ласкарци; К.О. Паничари; К.О. Ба-

рово и К.О. Грчец. 
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Тетовски регион: 

К.О. Мерово; К.О. Ларце; К.О. Копачин Дол; К.О. 

Чифлик; К.О. Добарце; К.О. Лешница; К.О. Челопек; 

К.О. Милетино; К.О. Теново; К.О. Блаце; К.О. Стенче 

и К.О. Волоквија. 

 

Гостиварски регион: 

К.О. Чегране; К.О. Форино; К.О. Чајле; К.О. Балин-

дол; К.О. Беловиште; К.О. Лакавица; К.О. Г. Бањица; 

К.О. Митрови Крсти; К.О. Ѓоновица и К.О. Србиново. 

 

Член 3 

По престанување со работа, енергетскиот објект 

треба да се конзервира или да се ревитализира за да се 

продолжи оперативниот животен век на енергетскиот 

објект. 

 

Член 4 

При неговата употреба енергетскиот објект треба да 

ја употребува јавната инфраструктура на следниот на-

чин: 

За нормално функционирање на станиците неопхо-

ден е приклучок на електроенергетскиот систем. Со 

овој проект се опфаќа типска столбна трафостаница 

10/0,4kV, 50Kva. 

 

Член 5 

Енергетскиот објект при работењето треба да ги ис-

полнува условите за заштита на животната средина 

согласно прописите од областа на животната средина и 

Студијата за оцена на влијанието врз животната сре-

дина. 

 

Член 6 

Енергетскиот објект при употребата треба да има 

висок степен на флексибилност во поглед на различни 

работни режими и акумулациска моќност. 

 

Член 7 

Согласно Законот за задолжување на Република 

Македонија кај Дојче банка и Ерсте банка по Догово-

рот за заем за финансирање на Проектот „Гасификаци-

ја на Република Макединија – фаза 1 – делница Штип – 

Неготино– Битола и делница Скопје – Тетово – Гости-

вар“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

193/15), за изградба на енергетскиот објект Република 

Македонија се задолжи кај Дојче банка и Ерсте банка 

со заем во износ до 90.000.000 евра наменет за финан-

сирање на Проектот „Гасификација на Република Ма-

кединија – фаза 1 – делница Штип – Неготино – Битола 

и делница Скопје – Тетово – Гостивар“. 

 

Член 8 

Проектот за енергетскиот објект треба да се реали-

зира преку посебен правен субјект Акционерското 

друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕ-

ДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во држав-

на сопственост. 

Член 9 

Овластувањето за изградба на енергетскиот објект 

важи три години од денот на влегувањето во сила на 

оваа одлука. 

 

Член 10 

Оваа одлука престанува да важи доколку имателот 

на овластувањето: 

- не обезбеди одобрение за градење на објектот во 

рокот определен во членот 9 од оваа одлука и 

- го пренесе овластувањето на друго лице без сог-

ласност на Владата на Република Македонија. 

 

Член 11 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-3677/2 Заменик на претседателот 

26 мај 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2539. 

Врз основа на член 54 став (3) од Законот за енерге-

тика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 

192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата одржана на 26.5.2016 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕНЕР-

ГЕТСКИ ОБЈЕКТ-НОВА МРЕЖА ЗА ПРЕНОС НА 

ПРИРОДЕН ГАС НА ДЕЛНИЦА ЧВОР ШТИП-

ХАМЗАЛИ И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ 

ЗА ИЗГРАДБА НА ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТ-НОВА 

МРЕЖА ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС НА 

ДЕЛНИЦА ХАМЗАЛИ-СТОЈАКОВО (ГРАНИЦА СО 

РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА) 

 

Член 1 

Се запира постапката по поднесеното барање бр. 

03-1379/1 од 16.9.2015 година на Акционерското 

друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕ-

ДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во 

државна сопственост, со седиште на Максим Горки 

бр. 11/1-3 Скопје, со матичен бр. 6664903 и даночен 

бр. 4032010511708,  за издавање на овластување за  

изградба на енергетски објект-нова мрежа за пренос 

на природен гас на делница  Чвор Штип-Хамзали и 

за издавање на овластување за  изградба на енергет-

ски објект-нова мрежа за пренос на природен гас на 

делница Хамзали-Стојаково (граница со Република 

Грција). 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-3677/3 Заменик на претседателот 

26 мај 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2540. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 26.5.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари – објекти кои се наоѓаат на 

КП.бр.2 во КО Рамне, во место викано Село, и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 

1, кат пр., број 1, намена на посебен дел од зграда СТ, 

со површина од 46 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 

1, кат пр., број 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 

со површина од 13 м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот 

на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-3897/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2541. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15 

и 193/15) и член 44 став (3) од Законот за концесии и 

јавно приватно партнерство („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 

215/15) Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 26.5.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО  

БР.5 „ДУШЕГУБИЦА“ - КИЧЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука еднострано се раскинува  Договорот   

за користење на дивечот бр. 51-8453/1 од 28.12.2011 го-

дина  во ловиште бр.5 „Душегубица“ склучен помеѓу 

Владата на Република Македонија како концедент и  

Јавно претпријатие за стопанисување со државните 

шуми „Македонски шуми“ – Скопје.  како концесио-

нер, поради тоа што концесионерот не ги спровел об-

врските кои произлегувале од Посебната ловностопан-

ска основа, Програмата за развојни можности на диве-

чот под заштита и член   12  од  Договорот за концесија 

на дивечот во ловиштето, бр. 51-8453/1 од 28.12.2011 

година.   

 

Член 2 

Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Македонија во  

рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-4072/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2542. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15 

и 193/15) и член 44 став (3) од Законот за концесии и 

јавно приватно партнерство („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 

215/15) Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 26.5.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО  

БР.1 „КАДИНА РЕКА“ - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука еднострано се раскинува  Договорот   

за  користење на дивечот бр. 51-1562/1 од  7.3.2011  го-

дина  во ловиште бр.1 „Кадина Река “ склучен помеѓу 

Владата на Република Македонија како концедент и  

Јавно претпријатие за стопанисување со државните 

шуми „Македонски шуми“ – Скопје  како концесионер, 
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поради тоа што концесионерот не ги спровел  об-

врските кои произлегувале од Посебната ловностопан-

ска основа, Програмата за развојни можности на диве-

чот под заштита и член   12  од  Договорот за концесија 

на дивечот во ловиштето, бр.51-1562/1 од 7.3.2011 го-

дина.   

 

Член 2 

Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Македонија во  

рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука. 

  

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр.42-4072/2 Заменик на претседателот 

26 мај 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2543. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15 

и 193/15) и член 44 став (3) од Законот за концесии и 

јавно приватно партнерство („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 

215/15) Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 26.5.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО  

БР.2 „КОПРИШНИЦА“ - НЕГОТИНО 

 

Член 1 

Со оваа одлука еднострано се раскинува  Договорот   

за  користење на дивечот бр. 51-8542/1 од 30.12.2011 

година во ловиште бр.2 „Копришницa“ склучен помеѓу 

Владата на Република Македонија како концедент и  

Јавно претпријатие за стопанисување со државните 

шуми „Македонски шуми“ – Скопје како концесионер, 

поради тоа што концесионерот не ги спровел об-

врските кои произлегувале од Посебната ловностопан-

ска основа, Програмата за развојни можности на диве-

чот под заштита и член   12  од  Договорот за концесија 

на дивечот во ловиштето, бр.51-8542/1 од 30.12.2011 

година.   

 

Член 2 

Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Македонија 

во  рок од 30 дена од денот на приемот на оваа од-

лука. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр.42-4072/3 Заменик на претседателот 

26 мај 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2544. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15 

и 193/15) и член 44 став (3) од Законот за концесии и 

јавно приватно партнерство („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 

215/15) Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 26.5.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО  

БР.5 „РОЖДЕН“ - КАВАДАРЦИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука еднострано се раскинува  Догово-

рот за користење на дивечот бр. 51-1565/1 од 

7.3.2011 година  во ловиште бр.5 „Рожден“ склучен 

помеѓу Владата на Република Македонија како 

концедент и Јавно претпријатие за стопанисување со 

државните шуми „Македонски шуми“ – Скопје.  ка-

ко концесионер, поради тоа што концесионерот не 

ги спровел  обврските кои произлегувале од Посеб-

ната ловностопанска основа, Програмата за развојни 

можности на дивечот под заштита и член  12  од  До-

говорот за концесија на дивечот во ловиштето, бр. 

51-1565/1 од 7.3.2011 година.   

 

Член 2 

Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Македонија 

во  рок од 30 дена од денот на приемот на оваа од-

лука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-4072/4 Заменик на претседателот 

26 мај 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

2545. 

Врз основа на член 71 став (4) од Законот за Ца-

ринската управа („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 

105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 

33/15, 61/15, 129/15  и 23/16), министерот за финан-

сии, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УНАПРЕДУВАЊЕ 

НА ЦАРИНСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО ЦАРИНСКАТА 

УПРАВА 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на унапредување на ца-

ринските службеници во Царинската управа („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 70/15) во 

член 2 во алинејата 1 по зборовите: „Царинската уп-

рава“ се додаваат зборовите: „односно во актот за сис-

тематизација на работните места во Царинската уп-

рава“. 

 

Член 2 

Во членот 4 по зборовите: „хиерархијата на ра-

ботните места“ се додаваат зборовите: „по категории 

и нивоа“, а точката на крајот од реченицата се брише 

и се додаваат зборовите: „односно во актот за систе-

матизација на работните места во Царинската уп-

рава.“. 

  

Член 3 

Во член 5 во алинејата 4 зборовите: „не бил казну-

ван“ се заменуваат со зборовите: „не му била изречена 

дисциплинска мерка“.  

 

Член 4 

Во членот 6 ставот (2) се менува и гласи: 

„По исклучок од став (1) на овој член, царински-

от службеник може да биде унапреден доколку во 

последните три години бил распореден на работно 

место, кое во хиерархијата на работни места утврде-

ни во актот за систематизација е пропишано дека од-

говара пред директорот на Царинската управа и е 

оценет еднаш со конечна оценка „се истакнува“ или 

„задоволува“, согласно актот за системот на оцену-

вање на работата на царинските службеници во Ца-

ринската управа.“. 

 

Член 5 

Во член 7 во ставот (1) по зборовите „категоријата 

на работните места“ се додаваат зборовите „или прес-

кокнување во повисока категорија на работни места“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 

„По исклучок од став (1) на овој член, унапредува-

ње на царински службеник на работно место во пови-

соко ниво или категорија може да се изврши и за пове-

ќе нивоа во категоријата или во повисока категорија на 

работно место доколку: 

- на интерниот оглас не се јавил ниту еден кандидат 

или се јавил кандидат кој не ги исполнува предвидени-

те услови за работното место за кое е објавен интерни-

от оглас или  

- работните места кои се прескокнуваат не се 

содржани во хиерархијата на работни места во орга-

низационата единица  за која е објавен интерниот ог-

лас.“. 

  

Член 6 

Членот 8 се менува и гласи: 

„Не претставува унапредување на друго работно 

место доколку: 

- работното место на кое се распоредува царински-

от службеник е со различно звање од исто ниво во рам-

ките на иста категорија, а кое според природата на ра-

ботните задачи припаѓа на организациона единица раз-

лична по надлежности или 

- aко царинскиот службеник во текот на неговиот 

работен однос повторно се распоредува на работно 

место од истото ниво во категоријата, на кое што бил 

распореден.“. 

 

Член 7 

Во членот 10 по зборот „кандидат“ се додаваат збо-

ровите „или се јавил кандидат кој не ги исполнува 

предвидените услови за работното место за кое е обја-

вен интерниот оглас“. 

  

Член 8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

  

Бр. 20-1470/6  

23 мај 2016 година Министер за финансии 

Скопје   Зоран Ставрески, с.р. 

 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2546. 

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“ број 70/1992), на седницата одржана 

на 25 мај 2016 година, донесе 
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О Д Л У К А 

 

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за распуштање на 

Собранието на Република Македонија, број 08-362/1 од 

18.1.2016 година („Службен весник на РМ“ бр.9/2016) 

и Одлуката за изменување на Одлуката за распуштање 

на Собранието на Република Македонија, бр.08-1320/1 

од 23.2.2016 година („Службен весник на РМ“ бр. 

33/2016). 

2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Решението за запирање 

на извршувањето на поединечните акти или дејствија 

што се преземаат врз основа на Одлуките означени во 

точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во “Службен весник на 

Република Македонија“. 

4. Уставниот суд на Република Македонија, по по-

вод поднесена иницијатива на Талат Џафери од с.Фо-

рино, Општина Гостивар, со решение У.бр.104/2016 го-

дина од 18 мај 2016 година,  поведе постапка за оцену-

вање на уставноста на одлуките означени во точката 1 

од оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 

основано се постави прашањето за согласноста на 

оспорените одлуки со Уставот на Република Маке-

донија. 

5. Судот на седницата утврди дека, врз основа на 

член 68 став 2 и членот 63 став 3 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, Собранието на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 18 јануари 2016 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПУШТАЊЕ НА СОБРАНИЕТО НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Собранието на Република Македонија се распушта. 

 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавува-

ње во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 24 февруари 2016 година. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-362/1 Претседател на Собранието 

18 јануари 2016 година на Република Македонија, 

Скопје Трајко Вељаноски, с.р. 

 

На 23 февруари 2016 година, Собранието на Репуб-

лика Македонија, донесе Одлука за изменување на Од-

луката за распуштање на Собранието на Република Ма-

кедонија, која гласи: 

 

Врз основа на членот 68 став 2 и членот 63 став 6 

од Уставот на Република Македонија, Собранието на 

Република Македонија, на седницата одржана на 23 

февруари 2016 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПУШТАЊЕ 

НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Одлуката за распуштање на Собранието на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ број 9/16), во членот 2 датата „24 февруа-

ри 2016 година“  се заменува со датата „7 април 2016 

година“.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето  во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-1320/1 Претседател на Собранието 

23 февруари 2016 година на Република Македонија, 

Скопје Трајко Вељаноски, с.р. 

 

6. Согласно членот 1 став 1 од Уставот, Република 

Македонија е суверена, самостојна, демократска и со-

цијална држава, а согласно членот 2 став 2, граѓаните 

на Република Македонија власта ја остваруваат преку 

демократски избрани претставници по пат на референ-

дум и други облици на непосредно изјаснување.  

Според членот 8 алинеи 1 и 3 од Уставот, темелни 

вредности на уставниот поредок на Република Македо-

нија се: основните слободи и права на човекот и граѓа-

нинот признати во меѓународното право и утврдени со 

Уставот и владеењето на правото.  

Согласно членот 51 од Уставот, во Република Ма-

кедонија законите мораат да бидат во согласност со 

Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 

Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.  

Според членот 61 од Уставот, Собранието на Ре-

публика Македонија е претставнички орган на граѓани-

те и носител на законодавната власт на Републиката. 

Организацијата и функцио-нирањето на Собранието се 

уредуваат со Уставот и со Деловникот.  

Според членот 63 став 1 од Уставот пратениците 

во Собранието се избираат за време од четири го-

дини. Мандатот на пратениците го верифицира Соб-

ранието. Мандатот почнува да тече од конститутив-

ната седница на Собранието. Новоизбраното Собра-

ние се состанува на конститутивна седница најдоцна 

20 дена по одржаните избори. Конститутивната сед-

ница ја свикува претседателот на Собранието од 

претходниот состав.  

Според ставот 2 на овој член од Уставот, доколку 

не се закаже конститутивна седница во предвидениот 

рок, пратениците сами се состануваат и го конституи-

раат Собранието на дваесет и првиот ден од денот на 

завршувањето на изборите.  



31 мај 2016  Бр. 104 - Стр. 11 

 
 

 

Во ставот 3 од членот 63 од Уставот е определено 

дека избори за пратеници во Собранието се одржуваат 

во последните 90 дена од мандатот на стариот прате-

нички состав или во рок од 60 дена од денот на рас-

пуштањето на Собранието.  

Со одредбата од ставот 4 на овој член од Уставот е 

утврдено дека мандатот на пратениците во Собранието 

може да се продолжи само во случај на воена или вон-

редна состојба. 

Според ставот 6 од овој член од Уставот Собрание-

то се распушта ако за тоа се изјасни мнозинството од 

вкупниот број пратеници. 

Согласно член 108 од Уставот, Уставниот суд е ор-

ган на Републиката кој ја штити уставноста и закони-

тоста. 

7. Од изнесените уставни норми произлегува дека 

остварувањето на власта преку демократски избрани 

претставници е уставен принцип врз основа на кој е 

уредена и организацијата на државната власт со норми-

те во III дел од Уставот.  

Собранието на Република Македонија е уставно оп-

ределено како претставнички орган на граѓаните и но-

сител на законодавната власт во Републиката. Со Уста-

вот се уредени статусните прашања на овој орган на 

државната власт.  

Тргнувајќи од член 108 од Уставот на Република 

Македонија, каде е уредено дека Уставниот суд на Ре-

публика Македонија е органот кој ја штити уставноста 

и законитоста, Судот оцени дека тој е единствениот ор-

ган во уставниот систем на Република Македонија кој 

има неприкосновена надлежност за оценување на овие 

принципи. Имајќи ја предвид и надлежноста на Устав-

ниот суд на Република Македонија утврдена во членот 

110 од Уставот, за ваквиот тип на одлуки (акти) како 

што е оспорената, Уставниот суд е тој кој одлучува кој 

акт ќе го третира како пропис, подобен за уставно-суд-

ска оцена.  

Одлуката за распуштање на Собранието има карак-

тер на пропис, бидејќи ваков вид на одлука има уни-

верзално дејство и посредно се однесува на сите граѓа-

ни кои на непосредни избори го даваат својот глас за 

одреден пратеник на Собранието, односно ним им го 

пренесуваат мандатот, но и суверенитетот за Собрани-

ето да решава, односно одлучува во нивно име, од каде  

произлегува дека оспорената одлука е подобна за ус-

тавно судска оцена. 

8. Собранието на Република Македонија на 87-та 

седница одржана на 18.1.2016 година донесе одлука за 

негово распуштање заземајќи став дека ваквата одлука 

ќе произведе одложено правно дејство, односно ќе се 

применува од 24.2.2016 година. Дополнително, Собра-

нието на Република Македонија на 95-та седница од-

ржана на 23.2.2016 година ја измени оваа одлука на на-

чин што претходно утврдениот датум на самораспуш-

тање го промени. Во изменетата одлука за саморас-

пуштање, донесена на 23.2.2016 година определено е 

ново одложно дејство, сметано од 7.4.2016 година. 

Во Уставот на Република Македонија не е експли-

цитно  уредено прашањето за одложното важење на 

Одлуката  за распуштање на Собранието. Отсуството 

на конкретна регулатива за ваков случај  не може да се 

толкува дека ваквото решение е допуштено со одлука 

на Собранието, како во случајов, а особено имајќи ја 

предвид сериозноста и можните последици.  

Со Уставот не е утврдено мандатот на пратениците 

во Собранието да продолжи во случај на распуштање 

на Собранието, ниту е предвидено во таков случај тие 

да продолжат со должноста. Според тоа не може да по-

стои било какво одлагање на распуштање на Собрани-

ето, а со тоа и одложено губење на мандатот на прате-

ниците.  

Спротивно на изнесеното, Собранието продолжи да 

работи во својот полн капацитет во периодот од 

19.1.2016 година кога е донесена првата Одлука за са-

мораспуштање со одложно дејство, па се до 7.4.2016 

година кога Собранието фактички се  самораспушти. 

Одложеното дејство на оспорената одлука, односно 

одложеното дејство на распуштањето на Собранието, 

како највисоко избрано претставничко тело на држава-

та кое има законодавна надлежност, не може да се по-

истоветува или компарира со одложеното дејство на 

законите или други нормативни акти.  

Според членот 63 став 3 од Уставот на Република 

Македонија скратениот рок за вонредни парламентар-

ни избори (60 дена)  не трпи одлагање, а мандатот на 

пратениците не може да продолжи во случај на само-

распуштање на Собранието, надвор од условите ут-

врдени во членот 63 став 4 од Уставот, од каде Судот 

утврди дека со оспорената одлука се прави повреда на 

членот 63 ставовите 3 и 4 од Уставот на Република Ма-

кедонија. 

Ваквата состојба доведува и до правна несигурност 

и повреда на владеењето на правото како темелна вред-

ност на уставниот поредок утврдена во членот 8 став 1 

алинеја 3 и членот 51 од Уставот, бидејќи Собранието 

на Република Македонија е должно да ги почитува 

Уставот и законите, што овде не е случај. 

9. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точките 1 и 2 од оваа одлука. 

10. Оваа одлука Судот ја  донесе во состав од прет-

седателот на Судот, Елена Гошева и судиите: д-р Ната-

ша Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола 

Ивановски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, 

Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стоја-

носки. 

 

У. бр. 104/2016 Претседател 

25 мај 2016 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија 

 Елена Гошева, с.р. 
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