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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
369. 

Врз основа на член 24, став 1 од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 4/2005 и 13/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
18.02.2008 година, донесе  

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРА-
ДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ШТО СЕ ПРИВАТИЗИРА, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА НАПЛАТА  

НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  
Член 1 

Во Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот 
и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 87/2007), Прегледот за висината на надоместот за приватизација на градежното земјиште, се 
заменува со нов Преглед кој е составен дел на оваа уредба.  

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
   Бр. 19-1102/1                                      Заменик на претседателот 

18 февруари 2008 година                                 на Владата на Република 
              Скопје                                                   Македонија, 
                                                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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370. 
Врз основа на член 38, став 1 и член 59 од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во др-

жавна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2005 и 13/2007), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18.02.2008 година, донесе  

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ КОЕ Е ПРЕДМЕТ НА ДОЛГОТРАЕН И ВРЕМЕН ЗАКУП, КАКО И НАЧИ-

НОТ И ПОСТАПКАТА ЗА НАПЛАТА НА ЗАКУПНИНАТА ЗА ДОЛГОТРАЕН И ВРЕМЕН ЗАКУП  
Член 1 

Во Уредбата за висината на закупнината на градежно земјиште во државна сопственост кое е предмет на 
долготраен и времен закуп, како и начинот и постапката за наплата на закупнината за долготраен и времен за-
куп („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/07 и 158/07), Прегледот се заменува со нов Преглед, 
кој е даден во прилог и е составен дел на оваа уредба.  

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
   Бр. 19-1143/1                                Заменик на претседателот 

18 февруари 2008 година                        на Владата на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

П
РИ
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371. 
Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/06, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
29.01.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИН-
ВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2008 ГОДИНА НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ  

СО ПАСИШТА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2008 година на Јавното 
претпријатие за стопанисување со пасишта, усвоена со 
Одлука на Управниот одбор на ова јавно претпријатие 
под бр. 02-40/2. 

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

  
    Бр. 19-469/1               Заменик на претседателот 

29 јануари 2008 година          на Владата на Република 
             Скопје                          Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
372. 

Врз основа на член 4 и член 5 од Законот за Царин-
ската тарифа („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08 и 17/08), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 18.02.2008 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛА-
СУВАЊЕ И МЕНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА  

ТАРИФА ЗА 2008 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Одлуката за усогласување и менување на Ца-

ринската тарифа за 2008 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 148/07), во Царинската та-
рифа која е составен дел на оваа одлука, во ОДДЕЛ V, 
Глава 27, во тарифниот број 2710, тарифен подброј 
2710 19--Друго:, по тарифниот став со тарифната озна-
ка „2710 19 35 00“, по расчленувањето „-----За други 
намени: „тарифниот став со тарифната ознака 2710 19 
41 00 ------Со содржина на сулфур што не надминува 
0,05% по маса...20...кг“, се заменува со три тарифни 
става со тарифни ознаки, наименувание, царинска да-
вачка и единечна мерка, кои гласат: 

„ 
 ------ Со содржина на сулфур 

што не надминува 0,05% по 
маса: 

  

2710 19 41 10 -------Со содржина на сулфур 
што не надминува 0,001% по 
маса........................................... 

сл. кг. 

2710 19 41 30 -------Со содржина на сулфур 
што надминува 0,001% по ма-
са, но не надминува 0,005% по 
маса............................................... 

20 кг 

2710 19 41 90 -------Друго............................... 20  кг  
“ 

 
Член 2 

Во ОДДЕЛ VII, Глава 39, во тарифниот број 3926, 
тарифен подброј 3926 90 – Друго, во тарифниот став со 
тарифна ознака „3926 90 97 10 ----- Калапи за обуки“ во 
колоната за царинската давачка, бројот „5“ се заменува 
со кратенката „сл.“. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
    Бр. 19-980/1            Заменик на претседателот 

18 јануари 2008 година         на Владата на Република 
             Скопје                         Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
373. 

Врз основа на член 18, став 4 од Законот за јавен 
долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 18.02.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИДОТ И КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРЖАВ-
НИТЕ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО 2008 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се уредуваат видот и карактери-

стиките на државните хартии од вредност кои во името 
на Република Македонија ќе ги издава Министерството 
за финансии во 2008 година. 

2. Министерството за финансии во 2008 година вр-
ши нето емисија на државни хартии од вредност во ма-
ксимален износ од 4.000.000.000,00 (четири милијарди) 
денари. На крајот на 2007 година состојбата на држав-
ните хартии од вредност е 4.956.870.000,00 (четири ми-
лијарди деветстотини педесет и шест милиони и осум-
стотини и седумдесет илјади) денари. Со тоа на крајот 
на 2008 година состојбата на државните хартии од 
вредност ќе биде 8.956.870.000,00 (осум милијарди де-
ветстотини педесет и шест милиони и осумстотини и 
седумдесет илјади) денари. 

3. Издавањето на државните хартии од вредност и 
нивната рочност се врши согласно календарот за пла-
нираните емисии на државните хартии од вредност кој 
го утврдува и објавува Министерството за финансии на 
почетокот на периодот за кој се однесува. 

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

 
    Бр. 19-1037/1             Заменик на претседателот 

18 февруари 2008 година      на Владата на Република 
              Скопје                         Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
374. 

Согласно член 13 од Законот за акредитација 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
54/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 20.01.2008 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАБОТА НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТА-
ЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 

ГОДИНА 
 

I. Вовед 
 
Врз основа на Законот за акредитација („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.54/02 год.) и Од-
луката за основање на ИАРМ на Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.14/03 год.), основан е Институт за акредитаци-
ја на Република Македонија - ИАРМ. 
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Со Законот за акредитација се уредува основањето, 
организацијата и работењето на македонскиот инсти-
тут за акредитација како јавна установа која ги врши 
работите и задачите на национален акредитациски сер-
вис, како и постапките за акредитирање врз основа на 
овој и други закони, како и надзор над исполнувањето 
на барањата за акредитација. 

ИАРМ е јавна установа и има својство на правно 
лице, а работите кои ги врши немаат за цел остварува-
ње на добивка. 

Акредитационите постапки кои ги спроведува 
ИАРМ особено се однесуваат на акредитација на: 

- лаборатории за тестирање и калибрација,  
- медицински лаборатории, 
- тела кои вршат сертификација на производи, 
- тела кои вршат сертификација на системи за упра-

вување со квалитетот, 
- тела кои вршат сертификација на системи за за-

штита на животна средина и   природа, 
- тела кои вршат сертификација на лица (персонал), 
- тела кои вршат надзор (инспекциски тела).  
Во јули 2002 година Собранието на Република Ма-

кедонија ги донесе: 
- Закон за стандардизација ("Службен весник на Ре-

публика Македонија"  бр.54/02 год.),  
- Закон за метрологијата ("Службен весник на Ре-

публика Македонија"  бр.55/02 год.),  
- Закон за акредитација ("Службен весник на Репуб-

лика Македонија"  бр.54/02 год.) и 
- Закон за безбедност на производите ("Службен 

весник на Република Македонија" бр.33/06 год.). 
Врз основа на овој сет на закони, поранешната 

Служба за стандардизација и метрологија (Завод за 
стандардизација и метрологија), се трансформира во 
три институции, и тоа: 

- Биро за метрологија, како орган во состав на Ми-
нистерството за економија, со својство на правно лице, 

- Институт за стандардизација на Република Маке-
донија, како јавна установа, со својство на правно ли-
це, и 

- Институт за акредитација на Република Македо-
нија, како јавна установа, со својство на правно лице. 

Акредитацијата е постапка со која формално се по-
тврдува оспособеноста за извршување на одредени за-
дачи. Со постапката за акредитација се опфатени лабо-
раториите, сертификационите тела за сертифицирање 
на производи, системи и персонал и инспекциските те-
ла. Тие можат да бидат самостојни или составен дел на 
поголеми системи. Основа за работа во областа на 
акредитирање, тестирање, сертифицирање и инспекци-
ја се стандардите од серијата ЕN 45000 односно ISO 
17000.  

Акредитацијата се спроведува на барање на домаш-
ни и странски правни и физички лица, а се темели врз 
основа на Законот за акредитација и други закони и во 
согласност со барањата во соодветните национални, 
европски и меѓународни стандарди и документи на на-
ционалните, европските и меѓународните организации.    

Во принцип акредитацијата има доборволен кара-
ктер и на недискриминаторски начин е достапна до се-
која странка која ке поднесе барање за акредитација. За 
изведување на тестирање, сертификација и инспекција 
во регулирана област, акредитацијата е основа за доби-
вање овластување од страна на министерствата. 

ИАРМ членува и ја претставува Република Македо-
нија во европските и меѓународните организации од 
областа на акредитацијата, соработува со нив и учес-
твува во нивната работа. 

Во август 2005 година, Владата на Република Маке-
донија ја усвои „Националната политика во областа на 
акредитација“ со која се утврдени главните задачи и 
цели, како и начинот на финансирање и акциониот 
план за нејзино реализирање. Исто така, во Јуни 2007 
година, Владата на Република Македонија ја усвои 
„Програмата за поттикнување на инвестиции во Репуб-
лика Македонија 2007-2010“ во која се дадени дел од 
активностите на ИАРМ. 

Согласно со чл.13 став 1 од Законот за акре-
дитација ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 54/02 год.), заради извршување на работите 
и задачите на ИАРМ, Владата на Република Маке-
донија на предлог на ИАРМ донесува годишна прог-
рама за работа.  

 
II. Програма за работа на ИАРМ за 2008 година 
 
Главна цел на ИАРМ е да се воспостави и примени 

систем на акредитација кој на телата за оцена на соо-
бразност (сертификациските тела за сертификација на 
производи, системи, персонал, лаборатории за тестира-
ње и калибрација и инспекциски тела) ќе им обезбеди 
доверба и компетентност и ќе придонесе да се намалат 
бариерите во трговијата за домашните производи (сто-
панството) на пазарите во Европа и светот. 

За остварување на оваа цел ИАРМ: 
- ги менаџира и координира акредитационите ак-

тивности во Република Македонија следејќи ги европ-
ските и меѓународните принципи и пракса, 

- менаџира при дефинирање на статусот (права и 
должности на пазарот на услуги) на акредитираните те-
ла, 

- ги промовира извештаите и/или сертификатите 
кои ги издаваат телата за оцена на сообразност акреди-
тирани од ИАРМ и се залага за потпишување на дого-
вор за взаемно признавање во рамки на ЕА,  

- развива соодветен процес и пракса за акредитаци-
ја базирани на европските / меѓународните стандарди и 
упатства, 

- активно соработува со европските и меѓународни-
те организации за акредитација, 

- постојано се залага за олеснување на  глобалната 
трговија преку прифаќање на резултатите на акредити-
раните тела за оцена на сообразност, 

- дава техничка поддршка на министерствата при 
имплементација на директивите,  

- менаџирање во етапите на усогласување на доку-
ментацијата на ИАРМ со законските, подзаконските и 
другите акти, и 

- со својата работа се стреми да стекне поголема 
доверба кај заинтресираните страни. 

Со оваа програма за работа на ИАРМ за 2008 годи-
на во целост се опфатени главните задачи и цели на 
Националната политика во областа на акредитацијата, 
што Владата на Република Македонија ја усвои во 
август 2005 година, како и активностите предвидени во 
Акциониот план за реализација на Проектот „Реформа 
на деловното опкружување и институционално зајак-
нување“ – БЕРИС. 
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 Предвидени активности 

За воспоставување и одржување на ефикасен Национален систем на акредитација согласно Законот за 
акредитација ("Службен весник на Република Македонија", бр.54/2002 год.) и стандардот ISO/IEC 17011, по-
требно е да се обезбедат средства за следните предвидени активности на ИАРМ: 
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Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во  „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр.19-8407/1-07                          Заменик на претседателот 

20 јануари 2008 година                         на Владата на Република 
      Скопје                                                 Македонија, 
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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375. 

П Р О Г Р А М А 
НА АКТИВНОСТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛНИОТ  

РАЗВОЈ ВО 2008 ГОДИНА 
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376. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 18.02.2008 година, издава 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Акционер-
ско друштво за приредување игри на среќа и забавни 
игри „Лотарија на Македонија“ – Скопје, за време до 6 
(шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа во деловната просторија на ул. „Гоце Делчев“ бр. 5-, 
6, 11 и 12, Прилеп. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 
17 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат пове-
ќе играчи. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-

вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја 
година додека трае Лиценцата, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Репуб-
лика Македонија што се применува на денот на уп-
латата. 

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точ-
ка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

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

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

            Бр. 19-967/1                                                              Заменик на претседателот 
  18 февруари 2008 година                                                     на Владата на Република 
               Скопје                                                        Македонија,   
                                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 
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7. Корисникот на Лиценцата со право на прире-
дување на играта на среќа за која е издадена Лицен-
цата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надо-
местокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 
4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
           Бр. 19-973/1              Заменик на претседателот 
18 февруари 2008 година       на Владата на Република  
             Скопје                             Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
377. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 18.02.2008 година, издава 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО Скопје, за вре-
ме од 6 (шест) години. 

2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на 
ул. „ЈНА“ бр. 8 – Гостивар. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 
17 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат 
повеќе играчи. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја 
година додека трае Лиценцата, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Репуб-
лика Македонија што се применува на денот на уп-
латата. 

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точ-
ка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

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

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

7. Корисникот на Лиценцата со право на прире-
дување на играта на среќа за која е издадена Лицен-
цата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надо-
местокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 
4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
         Бр. 19-975/1               Заменик на претседателот 
18 февруари 2008 година   на Владата на Република  
              Скопје                            Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
378. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 18.02.2008 година, издава 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Акционер-
ско друштво за приредување игри на среќа и забавни 
игри „Лотарија на Македонија“ – Скопје, за време од 6 
(шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа во основната просторија на ул. „Никола Карев“ бр. 
20-Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 
14 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат пове-
ќе играчи. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја 
година додека трае Лиценцата, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Репуб-
лика Македонија што се применува на денот на уп-
латата. 

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точ-
ка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

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

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 4, алинеи 1 и 2, Лиценцата се одзема. 
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7. Корисникот на Лиценцата со право на прире-
дување на играта на среќа за која е издадена Лицен-
цата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надо-
местокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 
4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
         Бр. 19-976/1               Заменик на претседателот 
18 февруари 2008 година   на Владата на Република  
               Скопје                            Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
379. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 18.02.2008 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Трговското 
друштво ДИВИЕН ДОО експорт-импорт Скопје, за 
време од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа на ул. „Васил Ѓоргов“ бб, локал 1, 2 и 3 (ТЦ Капи-
штец), Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 
14 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат пове-
ќе играчи. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја 
година додека трае Лиценцата, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Репуб-
лика Македонија што се применува на денот на уп-
латата. 

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точ-
ка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

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

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

7. Корисникот на Лиценцата со право на прире-
дување на играта на среќа за која е издадена Лицен-
цата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надо-
местокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 
4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
         Бр. 19-977/1               Заменик на претседателот 
18 февруари 2008 година   на Владата на Република  
            Скопје                            Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
380. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 18.02.2008 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Трговското 
друштво за приредување игри на среќа МОЗЗАРТ 
СПОРТС БЕТС ДОО Скопје, за време од 6 (шест) годи-
ни. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа на бул. „Јане Сандански“ бр. 68 Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 
15 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат пове-
ќе играчи. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја 
година додека трае Лиценцата, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Репуб-
лика Македонија што се применува на денот на уп-
латата. 

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точ-
ка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

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

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 4, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема. 
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7. Корисникот на Лиценцата со право на прире-
дување на играта на среќа за која е издадена Лицен-
цата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надо-
местокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 
4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
         Бр. 19-978/1               Заменик на претседателот 
18 февруари 2008 година   на Владата на Република  
               Скопје                           Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
381. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 18.02.2008 година, издава 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ-

СКИ НАТПРЕВАРИ“ 
 
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“ 
се издава на Друштвото за спортски активности Сектор 
Спорт ДОО Скопје, за време до 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа – 
„Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во 
деловната просторија што се наоѓа на ул. „11 Октом-
ври“ бр. 28 – Скопје. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на Ли-
ценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја 
година додека трае Лиценцата, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Репуб-
лика Македонија што се применува на денот на уп-
латата. 

Уплатата на средствата од точка 3, алинеи 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

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

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на Лиценцата со право на прире-
дување на играта на среќа за која е издадена Лицен-
цата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надо-
местокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 
3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
         Бр. 19-979/1               Заменик на претседателот 
12 февруари 2008 година    на Владата на Република  
            Скопје                           Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
382. 

Врз основа на член 52 став 3, а во врска со член 12 
од Законот за заштита на населението од заразни боле-
сти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
66/2004), министерот за здравство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ЗАКОПУВАЊЕ, 
ИСКОПУВАЊЕ И  ПРЕНОС НА ТЕЛОТО НА 

УМРЕНО ЛИЦЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите и на-

чинот на закопување, ископување и пренос на телото 
на умрено лице од  едно погребно место, заради погреб 
во друго погребно место во исто населно место или од 
едно населено место заради погреб во друго населено 
место на територијата на Република Македонија или во 
странство, како и од странство во Република Македо-
нија, со цел да се спречи ширење на зараза.  

 
Член 2 

Ископување и опремување на телото на  умреното 
лице, како и опремување на умрено лице кое не било 
закопано заради пренос и погреб од едно погребно 
место во исто населено место или од едно место заради 
погреб во друго на територијата на Република Македо-
нија или во странство, може да се врши само во при-
суство на државен санитарен и здравствен инспектор.  

По исклучок од ставот 1 на овој член, опремување и 
пренос на телото на умрено воено лице и припадник на 
полицијата се врши во присуство на воен или друг 
овластен  лекар.  

Подрачното одделение на Државниот санитарен и 
здравствен инспекторат што ќе го издаде одобрението 
за пренесување на умрено лице заради погреб од едно 
место во друго на територијата на Република Македо-
нија, за издаденото одобрение го известува подрачното 
одделение на подрачјето во кое треба да се изврши 
погребот. 

 
Член 3 

Ископување и пренос на телото на  умрено лице 
може да се одобри по барање на членовите на потесно-
то семејство на умреното лице.  

Ако членовите на потесното семејство (брачен дру-
гар и деца) се умрени пред умреното лице за кое се ба-
ра пренос, барање може да поднесат и другите сродни-
ци, според редоследот утврден со  прописите за насле-
дување.  
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Барање може да поднесе и друго лице или правен 
субјект со овластување од страна на членовите на 
семејството на умреното лице. 

 
Член 4 

Ископување и пренос на телото на умрено лице, се 
врши ако барателот кон барањето приложи:  

- доказ за идентитетот на умреното лице, 
- доказ за причината за  смртта на умреното лице , 
- податок дали умреното лице било закопано, 
- населено место, односно земја каде ќе биде зако-

пано, 
- превозно средство со кое ќе се изврши преносот 

на телото на  умреното лице, 
- податок дали телото на умреното лице се пренесу-

ва во придружба, 
- граничен премин на државната граница на Репуб-

лика Македонија   преку кој ќе се врши преносoт на те-
лото на умреното лице.  

Одредбите од став 1 на овој член се применуваат и 
при пренос на урни заради погреб во Република Маке-
донија.  

 
Член 5 

За пренос на телото на умрено лице преку граница 
или на територија на Република Македонија, потребна е 
спроводница која се издава на образец кој е отпечатен 
кон овој правилник и претставува негов составен дел.  

Ако телото на умрено лице се пренесува од воена 
единица или од единица на полиција во која умрело, 
потребна е споводницата издадена од воен или друг 
овластен лекар кој присуствувал на опремувањето на 
телото на умреното лице. 

Пренос на телото на умрено лице од странство 
заради закоп во Република Македонија односно во 
транзит преку територијата на Република македонија 
се врши со спроводница издадена од надлежното дип-
ломатско односно конзуларно претставништво на Ре-
публика Македонија во државата од која се пренесува 
телото на умреното лице.  

Спроводница за пренос на телото на умрено лице 
во транзит преку територија на Република Македонија 
се издава врз основа на одобрение за пренос издадено 
од државата од која телото на умреното лице се изнесу-
ва и од државата во која телото на  умреното лице се 
пренесува заради закопување. 

  
Член 6 

Лицето кое пренесува тело на умрено лице од 
странство заради закоп во Република Македонија, за из-
даденото одобрение  за пренос, датумот на преносот и 
местото од каде телото на умреното лице ќе се пренесе, 
го известува надлежното дипломатско односно конзу-
ларно претставништво на Република Македонија во др-
жавата од која телото на  умреното лице се пренесува, 
пред пристапување кон опремување на умреното лице. 

 
II.  ПРЕНОС НА ТЕЛОТО НА УМРЕНО ЛИЦЕ 
 

Член 7 
Пренос на телото на умреното лице кое не било 

закопано на територијата на Република Македонија, а 
за кое причината за смрт не е наведена во член 8 од 
овој правилник, се врши во дрвен сандак кој е направен 
така да може потполно да се затвори доколку превозот 
се врши со специјално превозно средство. 

Преносот на телото на умреното лице кое не било 
закопано, а се врши со средствата на јавниот превоз, 
како и пренос на тело на умрено лице во странство, се 
врши исклучиво во залемен метален сандак кој е 
ставен во дрвен сандак. 

Член 8 
Пренос на телото на умрено лице кое починало од  

антракс, дифтерија, колера, чума, синдром на стекнат 
недостаток на имунитетот, цревен тифус, паратифус А и 
Б, вирусни хеморагични трески (Ebola, Lassa i Marburg), 
заразна жолтица или жолта треска, а кое не било 
закопано, се врши само во затворен и залемен метален 
сандак кој се става во дрвен сандак со претходно зави-
ткување на телото во платно натопено со соодветен 
раствор на дезинфекционо средство, а празнината на 
металниот сандак се исполнува со дрвени струготини.  

 
Член 9 

Пренос на телото на  умрено лице кое било закопа-
но во дрвен сандак или било погребано без дрвен сан-
дак, по ископувањето се става во метален сандак кој  се 
залемува и  се става во дрвен сандак така што да не мо-
же да се поместува, без оглед на превозното средство 
со кое ќе се пренесува. 

 
Член 10 

Пренос на телото на  умрено лице кое не било зако-
пано заради кремирање, а чија причина на смрт не е 
наведена во член 8 од овој правилник, може да се извр-
ши само ако телото е: 

- ставено во пластична полиетиленска вреќа со па-
тент и со дебелина од 200 микрони и  

- сместено во сандак направен од меко дрво без ме-
тални и пластични споеви, така што празнината на сан-
дакот да биде исполнета со дрвени струготини.  

 
Член 11 

Пренос на телото на умрено лице кое не било закопа-
но заради кремирање, а починало од некоја заразна 
боелст наведена во член 8 од овој правилник, може да се 
изврши ако телото е завиткано во платно натопено во 
соодветно дезинфекционо средство, а  потоа ставено во 
пластична полиетиленска вреќа со патент и со дебелина 
од 200 микрони и сместено во дрвен сандак изработен 
од меко дрво без метални и пластични споеви.  

 
Член 12 

Телото на умреното лице кое се ископува заради 
закоп во друго погребно место во Република Македо-
нија или странство, после десет години од денот на 
закопот, може да се пренесува во дрвен или метален 
сандак.  

 
Член 13 

Како средства за превоз на тело на  умрено лице во 
смисла на овој правилник се сметаат: специјално пре-
возно средство кое служи исклучиво за пренос на 
умрени лица (во понатамошен текст: специјално вози-
ло) и средства за јавен превоз: автобус, автомобил, ка-
мион, железнички вагон и авион. 

 
Член 14 

Пренос на телото на умрено лице со автобус или 
камион, може да се врши само доколку во него исто-
времено не се врши превоз на патници ниту каков било 
друг товар.  

 
Член 15 

Пренос на телото на  умрено лице со железница се 
врши ако телото е опремено согласно член 8 и 9 од овој 
правилник  во посебен - затворен вагон. Во еден вагон 
можат да се пренесуваат и тела на повеќе умрени лица.  

Ако  телото на умреното лице се наоѓа во специјал-
но возило натоварено во воз, тоа може да се превезува 
и во отворен вагон.  
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Член 16 
Пренос на телото на умрено лице со авион во ре-

довниот воздушен сообраќај, може да се врши само во 
определен простор (багажник), ако просторот е на по-
годен начин издвоен од просторот за багаж. 

Пренос на телото на  умрено лице со посебен авион 
може да се врши и во патничка кабина, ако телото на  
умреното лице  е опремено на начин пропишан во член 
8 и член 9 од овој правилник. 

 
Член 17 

Пренос на телото на умрено лице може да се врши 
со специјално возило само ако сопственикот на возило-
то има добиено дозвола од Државниот санитарен и 
здравствен инспекторат дека возилото ги задоволува 
санитарно-хигиенски и технички услови за обавување 
на дејност.  

Како санитарно-хигиенски  и технички услови во 
смисла на став 1 од овој член се сметаат: 

- преграда од цврст материјал која се наоѓа помеѓу 
просторот за возачот и просторот во кој се наоѓа телото 
на  умреното лице; 

- внатрешноста на просторот во кој се пренесува 
умреното лице треба да биде обложена со материјал 
кој може да се мие и дезинфицира; 

- обезбедена вентилација на просторот во кој се 
пренесува умреното лице; 

- на специјалното возило да биде истакнат знак за 
дејноста која се врши со возилото. 

 
Член 18 

Преносот на телото на умрено лице од странство во 
Република Македонија, заради закоп, може да се извр-
ши по претходно добиено одобрение што го издава 
надлежното дипломатско односно конзуларно прет-
ставништво на Република Македонија во државата од 
која се пренесува телото на  умрено лице. 

Одредбите од став 1 на овој член се однесуваат и за 
пренесување на урни од странство во Република Маке-
донија заради закопување.  

 
III. ЗАКОПУВАЊЕ НА  ТЕЛО НА УМРЕНО ЛИЦЕ 

 
Член 19 

Закопување на телото на умрено лице се врши во 
најкраток можен временски период, а најдоцна во рок 
од 24 часа по извршениот пренос. 

 
Член 20 

Во населени места каде постојат мртовечници, за-
копувањето се одвива од мртовечницата. Ако на гроби-
штата нема мртовечница, закопувањето се врши од 
станбениот објект или друг објект каде што настапила 
смртта на лицето кое треба да се закопа. 

  
IV. ИСКОПУВАЊЕ И ОПРЕМУВАЊЕ НА ТЕЛО  

НА  УМРЕНО ЛИЦЕ 
 

Член 21 
При ископување на телото на умрено лице, без 

оглед на причината на смртта и начинот на закоп, се 
врши дезинфекција на сандакот и непосредната околи-
на со соодветно дезинфекционо средство.  

Телото на умрено лице од антракс, дифтерија, коле-
ра, чума, синдром на стекнат недостаток на имуните-
тот, цревен тифус, паратифус А и Б, вирусни хемора-

гични трески (Ebola, Lassa и Marburg), заразна жолтица 
или жолта треска, а кое било закопано во дрвен сандак, 
може да се ископува (ексхумира) дури по истекот на 
една година од денот на закопот.  

 
Член 22 

Ископување на телото на  умрено лице не може да 
се дозволи во периодот од 1 јуни до 31 август, ако 
умреното лице било закопано само во дрвен сандак, а 
ископувањето се врши пред истекот на десет години 
сметајќи од денот на закопот.  

 
Член 23 

Ископување на телото на умрено лице се врши од 
лица кои немаат рани, красти или исечени места на 
кожата. 

Лицата од став 1 од овој член за време на работата 
треба да носат заштитна облека со гумена престилка,  
гумени долги ракавици и гумени чизми, кои се употре-
буваат само за таа намена и се дезинфицираат после 
секоја употреба. 

   
Член 24 

Ископувањето и опремувањето на телото на  умре-
ното лице како и затворање, лемење и печатење на сан-
дакот заради пренос од странство во Република Маке-
донија, се врши во присуство на претставник на дипло-
матско односно конзуларното претставништво на Ре-
публика Македонија во државата од која се пренесува  
телото на умреното лице.  

Во случајот од став 1 на овој член, сандакот со 
опременото тело на  умрено лице заради пренос во Ре-
публика Македонија, треба да биде запечатен со печат 
на дипломатско односно конзуларното претставништво 
на Република Македонија чиј претставник присуству-
вал при ископувањето и опремувањето.  

По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, ако за 
ископување и опремување на тело на умрено лице 
прописите на државата каде што лицето е починато 
налагаат присуство на надлежен орган на таа држава, 
надлежното дипломатско односно конзуларно прет-
ставништво на Република Македонија може да одлучи 
да не присуствува овластен претставник при ископува-
ње и опремување на умреното лице. 

 
V.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 25 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да се применува Правилникот за условите и 
начинот на ископување и пренесување умрени лица 
(„Сужбен лист на СФРЈ“ бр. 42/1985) и престанува да 
важи Правилникот за условите и начинот на пренесу-
вање на умрените лица, како и за ископување и прене-
сување на умрените лица („Службен весник на СРМ“ 
бр. 45/1976). 

 
Член 26 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
     Бр. 16-2347/1 

14 февруари 2008 година                       Министер, 
        Скопје                            д-р Имер Селмани, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

383. 
Врз основа член 47 од Законот за безбедност и   

здравје при работа („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 92/07), министерот за труд и социјал-
на политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА 
ВРАБОТЕНИТЕ ИЗЛОЖЕНИ  НА РИЗИК ОД  

МЕХАНИЧКИ  ВИБРАЦИИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат минималните ба-

рања за заштита на вработените од  ризиците по нивно-
то здравје и безбедност, кои настануваат или за кои по-
стои можност да настанат од изложеност на механички 
вибрации.  

                                                                      
Член 2 

Одредбите на овој правилник се применуваат за  
активности каде вработените се  изложени или   постои 
можност да бидат изложени на ризици од механички 
вибрации за време на нивната работа. 

 
Член 3 

Одделни поими употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. “вибрација  дланка – рака”: механичка вибрација 
која кога се пренесува на човечкиот систем дланка – 
рака, предизвикуваа ризици по здравјето и безбедноста 
на вработените, а посебно васкуларни, коскени или 
зглобни, невролошки или мускулни нарушувања; 

2. “вибрации на целото -  тело”: механичка вибра-
циja која кога се пренесува на целото тело, предизвику-
ва ризици   по   здравјето  и безбедноста на вработени-
те, а посебно неподвижност на долниот дел на грбот и  
оштетување на рбетот. 

                       
Член  4 

Гранични вредности на  изложеноста  и вредности 
при работа се:  

1. За вибрациите дланка-рака:   
- граничната вредност на дневната изложеност при 

работа земена како стандард за период од 8 часа, изне-
сува  5м/с² 

- вредноста на дневна изложеност при работа земе-
на како стандард за период од 8 часа, изнесува  2,5м/с ² 

2. За вибрации на цело – тело: 
- граничната вредност на дневната изложеност зе-

мено како стандард за период од 8 часа. изнесува  1,15 
м/с². 

- вредноста на дневна изложеност при вршење на 
работи земена како стандард за период од 8 часа, изне-
сува  0,5м/с ². 

Изложеноста на вработените на вибрации дланка - 
рака и цело – тело  треба да се одредува или да се мери 
врз основа на одредбите од точка 1 дел А и Б од При-
логот, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член  5 

Нивото на механичките вибрации на кои што се из-
ложени вработените се одредува од страна на работо-
давачот, а доколку е потребно, ќе се врши мерење на 
нивото на механичките вибрации во согласност со точ-
ката 2 на дел А односно точка 2 на дел Б од Прилогот.  

   Нивото на изложеност на механички вибрации 
може да се одредува  по пат на надгледување на специ-
фичните работни постапки и со упатување на релевант-
ните информации за веројатната јачина (магнитуда) на 

вибрацијата карактеристична за опремата, или за типо-
вите за опрема кои се употребуваат на конкретните ус-
лови на примена, вклучувајки и информации кои ги да-
ва производителот за опремата.  

При спроведување на проценка на ризикот, од стра-
на на работодавачот треба да се посветува посебно 
внимание на: 

   - степенот, видот и  времетраењето  на  изложено-
ста, вклучувајки и било какви изложувања на повреме-
ни вибрации или  повторени  удари;   

- граничните вредности на  изложеноста  и вредно-
сти при вршење на  работи утврдени во член 4  во овој 
правилник;   

  - сите ефекти по здравјето и безбедноста на врабо-
тените при одреден ризик;   

  -  сите посредни ефекти по безбедноста на врабо-
тениот кои настануваат како резултат на меѓусебно 
влијание помеѓу механичкото вибрирање и и работно-
то место односно опремата  за работа; 

- информацијата обезбедена од производителите на 
опремата за работа во согласност со закон и друг про-
пис; 

-  дали постои опрема за замена, дизајнирана за на-
малување на нивото на изложеноста на механички ви-
брации; 

- продолжување на  изложеноста на вибрациите на 
цело - тело после редовното работно време, под одго-
ворноста на работодавачот; 

- посебни работни услови (ниски или високи темпе-
ратури, влага и др.); 

- содветни информации добиени преку здравствени 
прегледи. 

Одредбите од став 3 алинеја 4 на овој член посебно 
се применува доколку механичката вибрација го спре-
чува правилното одржување на контролата или чита-
њето на индикаторите, односно ја попречува стабилно-
ста на структурите или безбедноста на точките на по-
врзување при вибрациите рака-дланка и цело тело. 

Одредбите од став 3 алинеја 7 од овој член,  посеб-
но се применува доколку поради природата на актив-
носта, за вработрениот е корисна употребата на остато-
кот од капацитетот кој што е контролиран од страна на 
работодавачот, а изложеноста на вибрациите на целото 
тело во тие капацитети треба да се сведе на ниво соод-
ветно со нивната намена и услови на употреба, освен 
во случај на “виша сила“. 

 
Член 6 

Ризиците кои настануваат од изложеноста на меха-
нички вибрации треба да се отстранат при нивното на-
станување или да се  намалат на  минимум, со тоа што 
ќе се земе во предвид  техничкиот напредок и достап-
носта на мерки за контрола на ризикот при самото на-
станување. 

Врз основа на проценката на ризикот од член 5 од 
овој правилник, доколку се надминат  вредностите на 
изложеност при работа утврдени во член 4 точка 1 али-
неја 2 и точка 2 алинеја 2 од овој правилник, од страна 
на работодавачот треба да се изготви и спроведе  про-
грама за технички и организациски мерки со цел да се 
намали на минимум  изложувањето од механички ви-
брации и други придружни ризици, а земајќи  во пре-
вид посебно: 

- други методи за работа, кои имаат помала изложе-
ност на механички вибрации; 

- избор на соодветна опрема за работа  со соодветен 
ергономски дизајн, земајќи ја во предвид  работата која 
се извршува, а која предизвикува најмало можно ви-
брирање; 
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- набавка на помошна  опрема која го намалува  ри-
зикот од повреди  предизвикани од  вибрирањето, како 
на пример седиштата кои ефективно го намалуваат ви-
брирањето на целото тело, како и рачки кои го намалу-
ваат вибрирањето кое се пренесува на системот длан-
ка-рака;   

- соодветни  програми  за  одржавање  на  опремата 
за работа, работното место и системот на работните 
места; 

- дизајнот и планот на работните места;   
- соодветна информација и обука  на вработените за 

правилна и безбедна употреба на опремата за работа, 
со цел да се намали  до минимум  нивната изложеност 
на механички вибрации;  

- ограничување на времетраењето и на интензите-
тот    на   изложеност; 

- соодветен распоред на работата со соодветни  пер-
иоди за одмор; 

- набавка на одела (облека) за заштита на изложени-
те вработени од студено време и влага. 

 Во ниеден случај, вработените не треба да бидат   
изложени над граничните вредност  на изложеност. 

Доколку и покрај сите мерки превземени од стра-
на  на работодавачот согласно овој правилник, дојде 
до надминување  на граничните вредности на изло-
женост, од страна на работодавачот треба веднаш  да 
се превземат дејствија за намалување на изложеноста 
под граничните вредности на изложеност. Работо-
давачот треба да ги идентификува причините поради 
кои дошло до надминување на граничните вредности 
на изложеност и да ги дополни заштитните и превен-
тивните мерки со цел да се спречи нивното повторно 
надминување.  

 
Член 7 

На вработените кои се изложени на ризици од меха-
нички вибрации за време на работата и/или на нивните 
претставници, од страна работодавачот треба да се 
обезбеди да добиваат информации и обука за резулта-
тот од проценката на ризикот според членот 5 од овој 
правилник,а посебно во врска со: 

- преземените мерки согласно овој правилник со 
цел да се одстранат или да се намалат до минимум ри-
зиците од механички  вибрации; 

- граничните вредности на изложеност и вредности-
те на изложеност при вршење на работи; 

- резултатите од проценката и од мерењето на меха-
ничките вибрации спроведени согласно членот 5 од 
овој правилник и потенциалната повреда која може да 
ја предизвика опремата за работа која е во употреба; 

- зошто и како се откриваат и се пријавуваат знаци 
за повреда; 

- условите на кои вработените имаат право на 
здравствен преглед, и 

- безбедни работни постапки за намалување до ми-
нимум на  изложеност на механички вибрации.  

                                                    
Член  8 

 Овој правилник влегува во сила осмиот  ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 07-1808/1 

15 февруари 2008 година                      Министер, 
        Скопје                                Љупчо Мешков, с.р. 

                                                            ПРИЛОГ 
 
А . Вибрации дланка - рака 
 
1. Проценка на изложеност 
Проценка на нивото на изложеност од вибрации 

дланка - рака се заснова на  пресметката на вредноста 
на дневната изложеност која е нормална за осумчасо-
вен период А(8), изразена како квадратен корен од зби-
рот на квадратите (rms) (вкупна вредност) на вредно-
стите на забрзувањето пондерирано со фреквенцијата, 
а утврдено на три ортогонални оски а hwx, a hwy, a 
hwz, согласно дефинициите во поглавијата 4 и 5 и  
Прилогот А  на ISO стандардот 5349 1(2001).  

Проценка на нивото на изложеност се врши врз осно-
ва на пресметката базирана на информацијата  на произ-
водителите за нивото на емисијата од опремата за работа 
која се употребува и базирана на основа надгледување на 
специфичните работни практики односно на мерењата. 

2. Мерење  
Кога се врши мерење во согласност со член 5 став 1 

од овој правилник: 
  (a) методите кои се употребуваат  вклучуваат из-

бор на примерок, кој ја покажува личната изложеност 
на вработениот на дадената механичка вибрација, а ме-
тодите и апаратурата кои се применуваат треба  да би-
дат приспособени на посебните карактеристики на ме-
ханичката вибрација која што се мери, на факторите на 
средината и на карактеристиките на апаратурата за ме-
рење во согласност со стандардот  ISO  5349 – 2 (2001); 

 (б)  кога се работи за делови кои треба  да се држат 
со двете дланки, тогаш  потребно е да се вршат мерења 
за секоја дланка. 

Изложеноста се определува со упатување на пови-
соката од двете вредности, при што треба да се изнесе 
и информацијата за другата дланка.  

  
3. Лични штитници  
Личната заштитна опрема против вибрациите за длан-

ка - рака може да има свој придонес кон програмите со 
мерки, наведени во членот 6 став 2 од овој правилник. 

 
 
Б: Вибрации на цело- тело 
 
1. Проценка на изложеност 
Проценка на нивото на изложеност од вибрации се 

заснива на пресметката на дневната изложеност А(8), 
изразена како еквивалент на континуираното забрзување 
за време од 8 часа, пресметано како највисока вредност 
(rms), односно најголема вредност на дозата на вибрира-
ње (VDV) на забрзувањето, пондирирано со фреквенци-
јата а утврдено на 3  ортогонални оски (1,4 a wx, 1,4 a 
wy, 1,4 a wz) за вработен кој што седи или вработен кој 
што стои ) во согласност поглавијата  5, 6 и 7 од 
Прилогот А и Б на стандардот ISO 2631 –1(1997). 

Проценка на нивото на изложеност се врши врз  ос-
нова на пресметката базирана на информациите на про-
изводителите за нивото на емисија на опремата за ра-
бота кои се употребува и базирано на надгледување на 
специфичните работни практики односно на мерењата. 

           
2.  Мерење 
Кога се врши мерење во согласност со член 5 став 1 

од овој правилник, методите кои се употребуваат вклу-
чуваат избор на примерок, кој ја претставува личната 
изложеност на вработениот на дадената механичка ви-
брација, а методите и апаратурата кои се применуваат 
треба да бидат прилагодени на посебните катактери-
стики на механичката вибрација која што се мери, на 
факторите на средината и на карактеристиките на апа-
ратурата за мерење. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
384. 

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 6 февруари 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) членот 45 став 2 од Законот за задолжително оси-

гурување во сообраќајот („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 88/2005 и 70/2006) и 

б) Критериумите за надомест на нематеријална 
штета поради смрт, телесна повреда и нарушување на 
здравјето од употреба на моторни возила, донесени во 
октомври 2006 година од Комисијата за осигурување 
од автомобилска одговорност при Владата на Републи-
ка Македонија. 

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 на Слободан Илиќ и Трајче Китанов-
ски, адвокати од Скопје со Решение У.бр.4/2007 од 12 
декември 2007 година, поведе постапка за оценување 
на уставноста на членот 45 став 2 од Законот означен 
во точката 1 а) од оваа одлука, бидејќи основано се по-
стави прашањето за неговата согласност со членот 8 
став 1 алинеја 4, со Амандманот XXV и членот 91 али-
неи 1 и 5 од Уставот. Исто така, Судот, со истото реше-
ние поведе постапка за оценување на уставноста и за-
конитоста на Критериумите означени во точката 1 б) 
од оваа одлука, бидејќи основано се постави прашање-
то за нивната согласност со членот 8 став 1 алинеи 3 и 
4, членот 52, Амандманот XXV и членот 91 алинеи 1 и 
5 од Уставот, со членот 45 став 2 од Законот за задол-
жително осигурување во сообраќајот и членот 189 од 
Законот за облигационите односи. 

4. Судот на седницата утврди дека, според член 45 
став 2 од Законот за задолжително осигурување во соо-
браќајот, Комисијата утврдува критериуми за надомест 
на штета поради смрт, телесна повреда и нарушување на 
здравјето и истите ги доставува до судовите заради од-
лучување при утврдувањето на надомест на штета пора-
ди смрт, телесна повреда и нарушување на здравјето. 

Комисијата за осигурување од автомобилска одго-
ворност на Владата на Република Македонија на сед-
ница одржана на 24 октомври 2006 година, врз основа 
на оспорениот член 45 став 2 од Законот ги донела ос-
порените критериуми. Во нив се утврдени околности 
од кои ќе зависи висината на надоместокот за: претрпе-
на физичка болка, претрпен страв, намалената животна 
активност, душевната болка поради нагрденост, претр-
пена душевна болка поради смрт на блиско лице и на-
доместокот за душевна болка поради особено тежок 
инвалидитет на блиско лице. Исто така, во Критериу-
мите е даден табеларен преглед на посебните видови 
на надоместоци со утврдување на минимален и макси-
мален износ. По однос на доставувањето и примената 
на Критериумите во нив е определено дека, согласно 
оспорениот член 45 став 2 од Законот ќе се достават до 
сите основни и апелациони судови и Врховниот суд на 
Република Македонија, најдоцна до 15 ноември 2006 
година, заради одлучување при утврдување надомест 
на штета поради смрт, телесна повреда и нарушување 
на здравјето. Во истиот рок Критериумите ќе се доста-
ват и до сите друштва за осигурување и Националното 

Биро за осигурување заради задолжителна примена 
при решавање на барањата за надомест на штета во 
вонсудската постапка. Критериумите ќе се применува-
ат од 1 јануари 2007 година на сите предмети што се во 
постапка на одлучување (вонсудски и судски). 

5. Според член 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 едни од темелните вредности на уставниот 
поредок на Република Македонија.  

Според членот 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Според Амандманот XXV на Уставот, судската власт 
ја вршат судовите. Судовите се самостојни и независни. 
Судовите судат врз основа на Уставот и законите и меѓу-
народните договори ратификувани во согласност со Ус-
тавот. Забранети се вонредни судови. Видовите, надлеж-
носта, основањето, укинувањето, организацијата и соста-
вот на судовите, како и постапката пред нив, се уредуваат 
со закон што се донесува со двотретинско мнозинство 
гласови од вкупниот број пратеници. 

Во членот 88 од Уставот е предвидено дека Владата е 
носител на извршната власт, а според членот 91 алинеи 1 и 
5 од Уставот, Владата на Република Македонија ја утвр-
дува политиката на извршувањето на законите и донесува 
уредби и други прописи за извршување на законите. 

Согласно член 36 став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006 и 
115/2007), со одлука Владата одлучува за одделни пра-
шања и мерки за извршување на законите, основа 
стручни и други служби за своите потреби и заеднички 
служби за потребите на Владата и на министерствата и 
другите органи на државната управа.  

Од наведените одредби произлегува дека Владата на 
Република Македонија, како носител на извршна власт 
има уставно и законско овластување во насока на реализа-
ција на законски одредби да разработи одделни одредби 
на закон и другите прашања заради нивно извршување.  

Оттука, според Судот не е спорно дека Комисијата за 
осигурување од автомобилска одговорност, формирана 
од Владата, согласно член 44 од Законот за осигурување 
во сообраќајот може во функција на разработка на 
одделни законски одредби да носи подзаконски акти, 
кога за тоа постои реална и правно оправдана потреба. 

Според членот 189 од Законот за облигационите од-
носи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/2001, 4/2002 и 5/2003), за претрпени физички бол-
ки, за претрпени душевни болки поради намалување на 
животната активност, нагрденост, повреда на угледот, 
честа, слободата или правата на личноста, смрт на 
блиско лице, како и за страв судот, ако најде дека окол-
ностите на случајот, а особено јачината на болките, стра-
вот и нивното траење го оправдува тоа, ќе досуди сп-
раведлив паричен надомест, независно од надо-местот 
на материјалната штета, како и во нејзино отсуство (став 
1). При одлучувањето за барањето за надомест на не-
материјална штета, како и за висината на нејзиниот 
надомест, судот ќе води сметка за значењето на повре-
деното добро и за целта за која служи тој надомест, но и 
за тоа со него да не им се погодува на стремежите што 
не се спојливи со неговата природа (став 2). 

Тргнувајќи од анализата на наведената законска 
одредба произлегува дека критериумите од кои ќе за-
виси колкав надоместок ќе биде досуден во судска по-
стапка се дадени во членот 189 од Законот за облигаци-
оните односи, при што како ограничувачки фактори по 
однос на висината на надоместот на штета се јавуваат 
јачината на болките, стравот и нивното траење, значе-
њето на повреденото добро и целта за која треба да 
служи надоместокот. 
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Оттаму, при ваква законска уреденост се поставува 
прашањето која е уставната оправданост во оспорениот 
член 45 став 2 од Законот за задолжително осигурува-
ње во сообраќајот воопшто да се предвиди овластува-
ње за Комисијата за автомобилска одговорност да 
утврдува критериуми за надомест на штета поради 
смрт, телесна повреда и нарушување на здравјето и 
истите да ги достави до судовите заради одлучување 
при утврдувањето на надомест на ваков вид штета. 

Според оцена на Судот не постои уставна оправда-
ност за нормативниот потег од оспорениот член 45 став 
2 од Законот, а при состојба на јасно определени крите-
риуми од кои зависи висината на досудениот износ на 
име нематеријална штета (околностите на случајот, ја-
чината на болките, стравот и нивното траење), како и 
при состојба кога судовите според Амандманот XXV 
на Уставот се самостојни и независни и судат врз осно-
ва на Уставот, законите и меѓународните договори, ра-
тификувани во согласност со Уставот.  

Со оглед на тоа што не постои уставна издржаност 
на потребата од натамошна разработка на проблематика-
та особено не по однос на постапувањето на судовите 
при досудувањето на ваков вид надоместок, Судот оце-
ни дека оспорената законска одредба не е во согласност 
со членот 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот, односно 
владеењето на правото и поделбата на државната власт 
на законодавна, извршна и судска, како темелни вредно-
сти на уставниот поредок на Република Македонија. 
Дотолку повеќе ако се има предвид дека нематеријална-
та штета е штета која не може однапред да се определи 
во фиксен паричен износ утврден во закон. Таа преста-
вува посебен вид на материјална сатисфакција која 
треба повторно да ја воспостави психичката рамнотежа 
која била нарушена со трпењето на некоја физичка или 
психичка болка, кога тоа е можно и е позната уште како 
pretaium foloris, pecunia doloris. Истата зависи од низа 
околности чие постоење, јачина, интензитет и време-
траење во најголем број случаи се утврдува по пат на 
вештачење. Потоа судот врз основа на вештиот наод и 
мислење, имајќи ги предвид сите околности на случајот 
досудува справедлив паричен надоместок.  

Според Судот прашање е дали осигурителните ком-
пании во исплатата на ваков вид штета имаат потреба 
од унифицирана насока или правни правила за воедна-
чен пристап во исплатата на нематеријалната штета во 
вонсудска постапка за која намена донесените критери-
уми би можеле да имаат примена. Притоа, ако целта на 
законодавецот била да се разработат законски утврде-
ните критериуми од кои би зависела висината на надо-
местокот на штета, во оспорените критериуми изврш-
ната власт отишла понатаму одредувајќи минимални и 
максимални износи на секој конкретен надоместок и 
определила критериумите да бидат доставени до судо-
вите заради одлучување при утврдувањето на надоме-
стокот. Меѓутоа, во законските одредби, вклучувајќи 
го и членот 45 став 2 од Законот не постои овластува-
ње за операционализација на висината на надоместо-
кот, туку само за критериумите. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оттаму, на судовите им се наметнува надоместокот 
да го определуваат не само врз основа на критериумите 
утврдени во законските одредби, туку и врз основа на 
критериуми и според рамка дадена во донесените кри-
териуми. Ова не е во согласност со членот 8 став 1 али-
неја 4 и Амандманот XXV на Уставот поради што се 
доведува во прашање поделбата на државната власт на 
извршна, законодавна и судска, односно доаѓа до ме-
шање на извршната во судската власт, како независна и 
самостојна власт. 

Врз основа на изнесеното Судот оцени дека оспоре-
ниот член 45 став 2 од Законот не е во согласност со 
членот 8 став 1 алинеја 4, со Амандманот XXV и со 
членот 91 алинеи 1 и 5 од Уставот. 

Имајќи предвид дека Судот не наоѓа уставно оправ-
дан основ за егзистирање на членот 45 став 2 од Зако-
нот под сомнение се доведе и егзистенцијата на Крите-
риумите како акт што произлегол од оваа законска 
одредба во функција на нејзина разработка. 

Имено, анализата на Судот покажа дека во закон-
ските одредби и посебно во оспорениот член 45 став 2 
од Законот за задолжително осигурување во сообраќа-
јот не е дадено овластување во функција на разработка 
по однос на висината на овој вид надоместок. Исто та-
ка, при оцената на уставноста и законитоста на оспоре-
ните критериуми од аспект на принципот за поделба на 
државната власт, особено внимание привлекоа заврш-
ните одредби во кои е предвидено Критериумите да се 
достават до сите основни и апелациони судови и Вр-
ховниот суд на Република Македонија најдоцна до 15 
ноември 2006 година, заради одлучување при утврду-
вање на ваков вид надомест на штета и да се примену-
ваат од 1 јануари 2007 година на сите предмети што се 
во постапка на судско одлучување. 

Ваквата нормираност, според Судот претставува 
навлегување на извршната во судската власт од причи-
на што на судовите им се наметнува задолжителна при-
мена на критериумите, како подзаконски акт во кој се 
дадени критериуми и е определен минимален и макси-
мален износ на нематеријална штета по однос на сите 
нерешени случаи сметано од 1 јануари 2007 година.  

Оттаму, по однос на оспорените критериуми Судот 
оцени дека не се во согласност со член 8 став 1 алинеи 
3 и 4, членот 52, Амандманот XXV и член 91 алинеи 1 
и 5 од Уставот, како и со членот 189 од Законот за об-
лигационите односи. 

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: 
Лилјана Ингилизова-Ристова, Бранко Наумоски, Игор 
Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
   У.бр.4/2007                           Претседател  

6 февруари 2008 година    на Уставниот суд на Република 
      Скопје                                  Македонија, 
                                    д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
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