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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1063. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6 мај 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА  ЈЗУ КЛИНИКА ЗА УВО, НОС  И ГРЛО 

- СКОПЈЕ 
 
1. Се разрешува Африм Јакупи од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Клиника за уво, нос и грло – Скопје, на негово барање. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Клиника за уво, нос и грло – Скопје се 
именува: 

- Вехаб Бакиу. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
     Бр. 33-1236/3                        Претседател на Владата 
6 мај 2008 година                    на Република Македонија, 

   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

1064. 
Врз основа на член 10 од Законот за катастар на 

недвижности (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 40/2008), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6 мај 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР  

НА НЕДВИЖНОСТИ  
1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за 

катастар на недвижности се именуваат: 
- Никола Прокопенко, раководител на Одделението 

за нормативна дејност во кривична и граѓанска матери-
ја во Секторот за правосудство во Министерството за 
правда, 

- Димитар Димовски, помошник – раководител на 
Секторот за стручна помош на министерот и односи со 
јавност во Министерството за транспорт и врски, 

- Славче Трпески, раководител на Секторот за вто-
ростепена управна постапка, управни и судски спорови 
во Министерството за финансии, 

- Адеми Флоран, самостоен референт – информа-
тички техничар во Секторот за комуникација со јавно-
ста во Министерството за животна средина и простор-
но планирање, 

- Бобан Нофитоски, државен советник во Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство. 
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1085. Решение за конверзија на податоците 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
     Бр. 33-2022/6                       Претседател на Владата 
6 мај 2008 година                   на Република Македонија, 

   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

1065. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6 мај 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА -  

СКОПЈЕ 
 
1. Се разрешува Арсим Селими од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Клиника за урологија - Скопје. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на осно-
вачот на ЈЗУ Клиника за урологија - Скопје се именува  

- Хасан Џехили. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 33-2089/3                 Претседател на Владата 
6 мај 2008 година               на Република Македонија, 

  Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
___________ 

1066. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6 мај 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА  

СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС - СКОПЈЕ 
 
1. Се разрешува Кујтим Елези од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор 
и глас - Скопје се именува  

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

 
   Бр. 33-2328/2                Претседател на Владата 
6 мај 2008 година               на Република Македонија, 

  Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

1067. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6 мај 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА -  

СКОПЈЕ 
 
1. Се разрешува Неџхмедин Тахири од должноста 

член на Управниот одбор - претставник на основачот 
на ЈЗУ Клиника за кардиологија - Скопје. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на основа-
чот на ЈЗУ Клиника за кардиологија - Скопје се именува  

- Флора Љатифи - Малоку. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 33-2534/2                Претседател на Владата 
6 мај 2008 година               на Република Македонија, 

  Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

1068. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6 мај 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  

КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ  
1. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Клиника за очни болести - Скопје се 
именува  

- Ислам Зибери, правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 33-2535/2                Претседател на Владата 
6 мај 2008 година               на Република Македонија, 

  Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

1069. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 30 
април 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСТОПА-
НИСУВАЊЕ СО ХИДРОСИСТЕМОТ  “ДОЈРАНСКО  

ЕЗЕРО“ – СТАР ДОЈРАН  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈП 

за водостопанисување со Хидросистемот “Дојранско 
Езеро“ – Стар Дојран се разрешуваат: 

- Евгенија Ќука, 
- Петар Дуљанов, 
- Филип Анчевски, 
- Зоран Лазаров. 
2. За членови на Управниот одбор на ЈП за водосто-

панисување со Хидросистемот “Дојранско Езеро“ – 
Стар Дојран се именуваат: 

- Благој Стоев, 
- Борче Стаматов, 
- Маја Илкова, 
- Оливера Стефановска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 33-2552/1                   Заменик на претседателот 

30 април 2008 година               на Владата на Република 
       Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1070. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 30 
април 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МА-
ТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП 
ЗА ВОДОСТОПАНИСУВАЊЕ СО ХИДРОСИСТЕМОТ  

“ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“ – СТАР ДОЈРАН 
 
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за 

контрола на материјално-финансиското работење на ЈП 
за водостопанисување со Хидросистемот “Дојранско 
Езеро“ – Стар Дојран се разрешуваат: 

- Коста Гогов, 
- Весна Ристевска, 
- Јованчо Гушевски. 
2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на 

материјално-финансиското работење на ЈП за водосто-
панисување со Хидросистемот “Дојранско Езеро“ – 
Стар Дојран се именуваат: 

- Милорад Џокиќ, 
- Стојанчо Тасев, 
- Ердал Идризов. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 33-2553/1                   Заменик на претседателот 

30 април 2008 година               на Владата на Република 
       Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1071. 

Врз основа на член 39, став 4 од Законот за Владата на 
Република Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007 и 19/2008), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6 мај 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Се разрешува Аљиљ Сулемани од функцијата за-

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

 
    Бр. 33-2607/1                Претседател на Владата 
6 мај 2008 година              на Република Македонија,  
       Скопје                             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1072. 

Врз основа на член 39, став 4 од Законот за Владата на 
Република Македонија (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007 и 
19/2008), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 мај 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. За заменик на генералниот секретар на Владата 

на Република Македонија се именува Вадедин Раими, 
советник во Генералниот секретаријат на Владата на 
Република Македонија. 

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

 
    Бр. 33-2608/1                Претседател на Владата 
6 мај 2008 година              на Република Македонија,  
       Скопје                             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1073. 

Врз основа на член 19, став 1 од Законот за заштита и 
спасување (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 36/2004 и 49/2004) и член 36 став 6 од Законот за Влада-
та на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007 и 19/2008), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 6 мај 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

 
1. Коста Јовчевски се разрешува од должноста ди-

ректор на Дирекцијата за заштита и спасување, на не-
гово барање. 

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

 
    Бр. 33-2609/1                Претседател на Владата 
6 мај 2008 година              на Република Македонија,  
       Скопје                             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1074. 

Врз основа на член 19 став 1 од Законот за заштита и 
спасување (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 36/2004 и 49/2004) Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6 мај 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА 
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

 
1. За директор на Дирекцијата за заштита и спасува-

ње се именува Шабан Салиу, дипл. правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 33-2610/1                Претседател на Владата 
6 мај 2008 година              на Република Македонија,  
       Скопје                             м-р Никола Груевски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1075. 

Врз основа на член 38 став 2 од Законот за буџетите 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 64/05 
и 4/08), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за класификација на приходите 
(„Службен весник на РМ” бр. 100/01, 45/03, 7/04, 85/04, 
42/05, 68/05, 30/06, 84/06, 138/06, 55/07 и 102/07), во 
Класификацијата на приходите на синтетичките конта 
од класата 7-Приходи, во поткатегоријата 71-Даночни 
приходи, ставка 711-Данок од доход, од добивка и од 
капитални добивки, во аналитичката ставка 7112-Да-
нок на добивка, потставката 711229 се менува и гласи: 

  
“711229 Годишен данок на вкупен приход" 

 
Во ставката 714-Домашни даноци на стоки и услу-

ги, во аналитичката ставка 7142-Акцизи, по  потставка-
та 714261 се додаваат две нови потставки 714262 и 
714263 кои гласат: 

 
“714262 Акциза на дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV) 
  714263 Акциза на гасно масло гориво за греење (ЕЛ-1)". 

 
Член 2 

Во поткатегоријата 72-Неданочни приходи, ставка 
722-Такси и надоместоци, аналитичката ставка 7221-
Парични казни се менува и гласи: 

 
“7221 Глоби по посебни прописи” 

  
Во потставките 722111, 722113, 722114, 722118, 

722119, 722120, 722122 и 722129, зборовите: “Парични 
казни” се заменуваат со зборот “Глоби”. 

По потставката 722122 се додаваат четири нови 
потставки 722123, 722124, 722125 и 722126 кои гласат: 

 
 “722123 Глоби за сторени прекршоци од области во 

надлежност на органот за економија  
 722124  Глоби за сторени прекршоци од области во 

надлежност на органот за животна средина и 
просторно планирање 

 722125 Глоби за сторени прекршоци од области во 
надлежност на органот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство 

 722126 Глоби за сторени прекршоци од области во 
надлежност на органот за транспорт и врски” 

 
Во аналитичката ставка 7223-Административни та-

кси, по потставката 722316 се додаваат пет нови потста-
вки 722317, 722318, 722319, 722320 и 722321 кои гласат: 

  
 “722317 Административни такси кои се плаќаат за 

списите и дејствијата кај органот надлежен 
за царина 

 722318 Административни такси за европски патенти 
 722319 Административни такси за патенти 
 722320 Административни такси за трговски марки 
 722321 Административни такси за индустриски ди-

зајн и географски називи”. 
  

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
   Бр.08-19409/1                                   
6 мај 2008 година                           Министер, 

  Скопје                           д-р Трајко Славески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
1076. 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛИ ОД  

ЗАШТИТЕНА НОВА СОРТА ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА 
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П Р А В И Л Н И К
ЗА ВИДОВИТЕ И СОРТИТЕ КАЈ КОИ СЕ ВРШИ ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЗАШТИТА, ФОРМАТА, СОДР-
ЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРИЈАВИТЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА ПРИЈАВАТА И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА ЗАШТИТА НА 

НОВАТА СОРТА 

    Бр.08-6574/1 
7 мај 2008 година                                          Министер,  
      Скопје                                            Ацо Спасеноски, с.р. 

________________ 
1077. 
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    Бр. 08-6575/1 
07.05.2008 година                                 Министер,  
       Скопје                       Ацо Спасеноски, с.р. 
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1078. 
Врз основа на член 71 став 8 од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.134/07), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМА, СОДРЖИНА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА 
ЕДИНСТВЕНИОТ РЕГИСТЕР НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ  

СТОПАНСТВА 
 

Член 1 
Единствен регистер на земјоделските стопанства 

 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водење на Единствениот регистер на 
земјоделски стопанства (во понатамошниот текст: ре-
гистер).   

 
Член 2 

Форма на регистерот 
 
Регистерот се води во електронска форма.  
 

Член 3 
Содржина на регистерот 

 
Регистерот ги содржи следниве податоци за земјо-

делското стопанство:  
1. носителот на земјоделското стопанство,  
2. контакт со земјоделското стопанство,  
3. полнолетните членови на земјоделското стопанс-

тво со заедничко место и адреса на живеење,  
4. основ за користење на земјоделското земјиште 

или градежната целина од земјоделското стопанство на 
која носителот на земјоделското стопанство извршува 
производствени активности,   

5. катастарски парцели на кои се одвива земјодел-
ското производство и вистинска употреба на земјодел-
ското земјиште, пасиште, шума, 

6. видот и бројот на добитокот, 
7. сметката на носителот на земјоделско стопанство,  
8. останати потребни податоци согласно барањето.  
 

Член 4 
Начин на водење на регистерот 

 
Податоците во досието за земјоделското стопанство 

во регистерот се ажурираат тековно преку пријавување 
на промени од страна на земјоделските стопанства.   

 
Член 5 

Барање за упис во регистерот 
 
Уписот во регистерот се врши врз основа на барање 

на носителот на земјоделското стопанство во подрачна 
единица на Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство (во понатамошниот текст: по-
драчна единица) во текот на целата година.  

Носителот на земјоделско стопанство како и член 
на семејно земјоделско стопанство се запишува во ре-
гистерот како носител на едно земјоделско стопанство, 
односно член на едно семејно земјоделско стопанство. 

 Членовите на семејното земјоделското стопанство 
кон барањето за упис доставуваат изјава со која потвр-
дуваат дека се членови на едно земјоделско стопанство 
и го назначуваат членот од домаќинството за носител 

на семејното земјоделско стопанство. Носителот на се-
мејно земјоделското стопанство при уписот на земјо-
делското стопанство во регистерот поднесува изјава за 
согласност за запишување како носител на земјодел-
ското стопанство. Членот на семејното земјоделското 
стопанство кој е сопственик или има право на користе-
ње на земјоделски имот и не е носител на семејното 
земјоделското стопанство, потписот од изјавата го за-
верува на нотар.   

Барањето за упис во регистерот ги содржи следниве 
податоци за: 

- Носител на семејно земјоделско стопанство, 
- Членови на семејно земјоделско стопанство, 
- Седиште на земјоделско стопанство, 
- Контакт со земјоделското стопанство,  
- Сметка на земјоделско стопанство, 
- Овластено лице на други организациони форми на 

земјоделско стопанство кои не се семејно земјоделско 
стопанство, 

- Површини со засеани и засадени растителни кул-
тури според катастарски парцели и правото на користе-
ње на површините во моментот на запишувањето и до 
крајот на годината,     

- Број и вид на добиток во моментот на запишува-
њето и до крајот на годината,     

- и податоци за промената.   
Барањето за упис во регистерот се поднесува во по-

драчните единици каде што е седиштето на правното 
лице, односно местото на живеење на носителот на се-
мејното земјоделско стопанство независно од местото 
на извршување на земјоделската дејност.   

Уписот на земјоделските стопанства во регистерот 
се врши со отворање на досие за земјоделското сто-
панство врз основа на податоците за земјоделските сто-
панства од барањето од став 1 на овој член.  

 
Член 6 

Единствен идентификациски број на земјоделското 
стопанство 

 
Со запишување во регистерот земјоделските сто-

панства добиваат единствен идентификациски број на 
земјоделското стопанство (во понатамошниот текст: 
ИДБР).  

ИДБР е единствен нумерички код на земјоделското 
стопанство кој се состои од 11 броја од кои првите 10 
места се последователниот број на запишаното земјо-
делското стопанство, а последното место претставува 
контролен број.  

 
Член 7 

Потврда за запишано земјоделско стопанство 
 
На име на носителот на запишаните земјоделски 

стопанства во регистерот, подрачните единици издава-
ат потврда за упис на земјоделското стопанство во ре-
гистерот.  

 
Член 8 

Промена на податоците 
 
Промена на податоците во регистерот се врши врз 

основа на барање од член 5 од овој правилник поднесе-
но од носителот на запишано земјоделско стопанство 
во регистерот во рок од 15 дена од денот на настанува-
ње на промената на следниве податоци:  
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- носителот на семејното земјоделско стопанство, 
односно застапникот на правното лице,     

- местото на живеење на носителот на семејното 
земјоделско стопанство (населба, адреса, телефон), ка-
ко и застапникот на правното лице,   

- податоците за контакт со земјоделското стопанство,  
- податоците за земјоделското стопанство во цен-

тралниот регистер и судскиот регистер,  
- сопственост и основ за користење на земјоделско-

то земјиште (давање и земање под закуп), и на каракте-
ристиките на земјишните парцели (големина на ката-
старска парцела, катастарска култура),  

- трансакциона сметка на носителот на земјоделско-
то стопанство,  

- членовите на семејното земјоделско стопанство. 
 

Член 9 
Ажурирање на податоците 

 
Податоците за постоечката состојба и планираните 

површини по земјоделска култура кои ќе се засеат или 
засадат до крајот на тековната година, како и за посто-
ечката состојба и планираните промени на бројот и ви-
дот на добитокот во тековната година, носителот на 
земјоделското стопанство запишано во регистерот ги 
доставува до подрачната единица најдоцна до 31 март 
во тековната година. 

 
Член 10 

Бришење на земјоделското стопанство  
од регистерот 

 
Земјоделското стопанство се брише од регистерот:  
- на барање на носителот,  
- со изминување на периодот на договорот за изнај-

мување или користење на земјиштето доколку истиот 
навремено не се продолжи, 

- завршување на вршење на земјоделската актив-
ност. 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.   

 
    Бр. 02-6275/2                                                                                             
8 мај 2008 година                                    Министер, 

   Скопје                                     Ацо Спасеноски, с.р. 
___________ 

 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1079. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 
7 мај 2008 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ: 
- Одлуката за користење на јавните пешачки повр-

шини на подрачјето на општината Центар, бр.07-463/5, 
донесена од Советот на Општината на 7 март 2006 годи-
на ("Службен гласник на општина Центар" бр. 2/2006) и  

- Одлуката за утврдување висината на надоместо-
кот за изработка на проекти-елаборати за користење на 
јавните пешачки површини на подрачјето на општина-
та Центар, бр.07-833/5, донесена од Советот на Општи-
ната на 27 април 2006 година ("Службен гласник на оп-
штина Центар" бр.4/2006). 

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА решението за за-
пирање од извршување на поединечните акти и дејс-
твија донесени односно преземени врз основа на одлу-
ките означени во точката 1 од оваа одлука. 

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

4. Уставниот суд на Република Македонија, на ини-
цијатива на Јонче Цветковски од Скопје, со Решение 
У.бр.140/2007 од 26 март 2008 година поведе постапка 
за оценување на уставноста и законитоста на одлуките 
означени во точката 1 од оваа одлука затоа што пред 
Судот се постави прашањето за нивната согласност со 
одредбите од Уставот на Република Македонија, Зако-
нот за градот Скопје, Законот за локалната самоуправа 
и Законот за комуналните такси.  

Истовремено, Судот ги запре од извршување пое-
динечните акти и дејствија донесени односно преземе-
ни врз основа на одлуките означени во точката 1 од 
оваа одлука, заради спречување да настанат тешко от-
странливи последици.  

5. Судот на седницата утврди дека првата одлука се 
заснова на член 36 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на Република Македонија" бр.  
5/2002) и на член 15 од Законот за градот Скопје 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
55/2004). 

Во Глава I посветена на "Општи одредби" се опреде-
лува дека со Одлуката се уредуваат (1) општите услови 
за користење на јавните пешачки површини на подрачје-
то на општина Центар од страна на физички и правни 
лица, (2) видовите намени за користење на јавните 
површини, (3) начинот и условите за давање одобрение 
за користење и (4) инспекцискиот надзор (член 1). При-
тоа, Одлуката предвидува дека: "под јавни пешачки по-
вршини се подразбираат плоштади, тротоари, пешачки 
улици како и други јавни површини наменети за пе-
шачко движење" (член 2). 

Главата II од Одлуката е посветена на "Видови на-
мени" на јавните пешачки површини, при што се наве-
дува дека тие: "можат да се користат за: 1. вршење деј-
ност пред деловните простории; 2. вршење трговска 
дејност од мал обем на јавни површини; 3. истакнува-
ње реклами, објави и огласи; 4. поставување витрини 
за изложување стоки надвор од деловните простории; 
5. изложување предмети, приредување изложби и за-
бавни приредби; 6. поставување времени објекти“ 
(член 3).  

Главата III од Одлуката уредува прашања во врска 
со "Вршење дејност пред деловните простории" - дека 
тоа значи поставување урбана опрема за вршење на ур-
банистичка дејност на јавни пешачки површини; дека 
поставувањето се врши според критериуми и нормати-
ви утврдени со одлука на Советот на Општината; дека 
за тоа претходно се изработува елаборат; дека одобре-
нието за поставување на урбаната опрема го донесува 
градоначалникот на Општината врз основа на барање на 
заинтересирани правни или физички лица; барањето на 
наведените субјекти мора да содржи определени подато-
ци; за поставувањето на урбаната опрема се плаќа кому-
нална такса; одобрението мора да содржи определени 
податоци и важи три до шест месеци (членовите 4-8). 
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Главата IV од Одлуката уредува прашања за "Врше-
ње трговска дејност од мал обем на јавни површини" - 
дека тоа значи определување локација за продажба на 
сувенири, уметнички слики и предмети; продажба на 
костени, конфекциониран сладолед; продажба на ново-
годишни украси, честитки и слични предмети; чистење 
на обувки; потоа дека локацијата е до 6 м2 и согласно 
на критериумите и нормативите утврдени со одлука на 
Советот на Општината; за доделената локација се пла-
ќа паричен надоместок чија висина е еднаква на такса-
та за користење плоштади и друг простор за изложува-
ње предмети. . .; одобрението за оваа дејност го доне-
сува градоначалникот на Општината врз основа на од-
лука на Советот на Општината со која се утврдуваат 
локациите за таа намена и начинот на нивното користе-
ње, при што рокот на одобрението е една година (чле-
нови 9-11). 

Главата V од Одлуката се однесува на "Истакнува-
ње реклами, објави и огласи" - дека под тоа: "се по-
дразбира испишување, прикачување, цртање (сликање) 
или на друг начин истакнување на реклами, огласи, 
плакати и други соопштенија за вршење на некоја деј-
ност или занимање од одредено физичко или правно 
лице; дека тоа може да се прави на посебни табли, па-
ноа, витрини, столбови, . . . како и на фасадите на стан-
бени и деловни објекти на начин и во постапка опреде-
лени со одлука на Советот на Општината; дека општи-
ната Центар дава одобрение за истакнување реклами, 
објави и огласи на јавни површини на подрачјето на 
Општината, освен на магистрални и собирни улици“ 
(членовите 12 и 13).  

Главата VI од Одлуката е посветена на "Поставување 
витрини за изложување стоки надвор од деловните про-
стории" - дека под тоа поставување: "се подразбира по-
ставување витрини на јавни пешачки површини, пред 
трговски објекти со цел изложување на стоката", при 
што складирањето, пакувањето и наплатата на стоката 
мора да се врши во трговските објекти; дека одобрение 
за поставување витрини . . . издава градоначалникот на 
барање на заинтересирани физички и правни лица и во 
согласност со елаборатот; одобрението се издава за една 
година, а за поставувањето витрини се плаќа комунална 
такса за цела година (членовите 14 и 15). 

Главата VII од Одлуката уредува прашања во врска 
со "Изложување предмети, приредување изложби и за-
бавни приредби" - дека одобрението за тоа го дава гра-
доначалникот, при што особено се води сметка за без-
бедно движење на пешаците, за ненарушување на изг-
ледот и карактерот на околниот градски простор и да 
не се создава бучава над дозволените граници или да 
не се попречуваат на друг начин функциите на домува-
ње; за изложување предмети, приредување изложби и 
забавни приредби се плаќа комунална такса според 
времетраењето на изложбата или приредбата (член 16). 
Главата VIII од Одлуката се однесува на "Поставување 
времени објекти" - се врши на неизградено градежно 
земјиште на кое постои право на сопственост или пра-
во на закуп, при што поблиското определување на ло-
кациите го врши Советот на Општината во согласност 
со деталниот урбанистички план (член 17). 

Главата IX од Одлуката е посветена на "Инспекци-
ски надзор" - дека користењето на јавните пешачки по-
вршини го надзира општинскиот инспекторат така што 
проверува дали корисниците имаат одобрение, дали се 
придржуваат до условите наведени во одобрението, 

презема мерки при попречување на нормално движење 
на пешаците, функционирањето на соседните локали, 
домувањето и слично; при немање одобрение, општин-
скиот инспектор составува записник и издава решение 
за отстранување на урбаната опрема или привремениот 
објект со определување на соодветен рок, а непостапу-
вањето по решението предизвикува присилно отстра-
нување на трошок на корисникот на јавната пешачка 
површина; при постоење одобрение на непридржување 
до условите во него, општинскиот инспектор составува 
записник за состојбата и определува рок за отстранува-
ње на неправилностите, па доколку тие не се отстранат 
доставува до градоначалникот предлог за одземање на 
одобрението; за прифатениот предлог на општинскиот 
инспектор, градоначалникот донесува решение за уки-
нување на одобрението и го задолжува корисникот да 
ја отстрани урбаната опрема во соодветен рок; против 
решението на градоначалникот, корисникот има право 
на жалба до второстепена комисија формирана од гра-
доначалникот, при што постапката по жалбата е итна 
(членовите 18-21).  

Главата X од Одлуката содржи "Преодни и завршни 
одредби" - досегашните корисници на јавните пешачки 
површини се должни да се сообразат со стандардите и 
нормативите во рок од една година; Одлуката влегува во 
сила наредниот ден од нејзиното објавување во "Служ-
бен гласник на општина Центар" (членовите 22 и 23). 

Судот исто така утврди дека втората одлука е доне-
сена врз основа на одредба од Статутот на општина 
Центар и член 5 од првата Одлука (дека општината 
изработува елаборат што го доставува до градот Скопје 
заради добивање согласност), а не врз основа на закон-
ска одредба. Со неа: "се утврдува висината на надоме-
стокот за изработка на проекти-елаборати за користење 
на јавните пешачки површини на подрачјето на општи-
на Центар" (член 1), и тој надоместок изнесува: за про-
стор до 30 м2 = 6.500 денари; од 31-70 м2 = 9.500 дена-
ри; од 71-150 м2 = 12.800 денари; од 151-300 м2 = 
15.800 денари; за простор над 300 м2 = 19.600 денари 
(член 2). Надоместокот го плаќа заинтересираното ли-
це врз основа на пресметка од надлежната служба 
(член 3). Одлуката влезе во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина 
Центар" (член 4). 

6. а) Според член 8 став 1 алинеја 9 од Уставот на 
Република Македонија темелна вредност на уставниот 
поредок на Република Македонија е, покрај другото, и 
локалната самоуправа.  

Со Амандман XVII точка 1 на Уставот на Републи-
ка Македонија се определува дека: "во единиците на 
локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку 
претставници учествуваат во одлучувањето за праша-
ња од локално значење, а особено во областите на јав-
ните служби, урбанизмот и руралното планирање, за-
штитата на околината, локалниот економски развој, ло-
калното финансирање, комуналните дејности, култура-
та, спортот, социјалната и детската заштита, образова-
нието, здравствената заштита и во други области утвр-
дени со закон.“ 

Според член 115 од Уставот: "општината е само-
стојна во вршењето на надлежностите утврдени со 
Уставот и со закон, а надзорот над законитоста на неј-
зината работа го врши Републиката" (став 2);“Републи-
ката со закон може да и довери вршење на определени 
работи на општината" (став 3). 
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Согласно член 117 од Уставот: "Градот Скопје е по-
себна единица на локална самоуправа, чија организа-
ција се уредува со закон" (став 1).  

Со Амандман XVII точка 2 на Уставот на Републи-
ка Македонија: "во градот Скопје граѓаните непосред-
но и преку претставници учествуваат во одлучувањето 
за прашања од значење за градот Скопје, а особено во 
областите на јавните служби, урбанизмот и руралното 
планирање, заштитата на околината, локалниот еко-
номски развој, локалното финансирање, комуналните 
дејности, културата, спортот, социјалната и детската 
заштита, образованието, здравствената заштита и во 
други области утврдени со закон". 

Според член 117 од Уставот: "градот Скопје е само-
стоен во вршењето на надлежностите утврдени со 
Уставот и со закон, а надзорот над законитоста на не-
говата работа ја врши Републиката“ (став 4), "Републи-
ката со закон може да му довери вршење на определе-
ни работи на градот Скопје" (став 5). 

Од изнесените уставни одредби, покрај другото, 
произлегува дека локалната самоуправа е една од те-
мелните вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија, дека нејзините надлежности се утврдени 
со Уставот и со закон, дека општината е самостојна во 
вршењето на тие надлежности со тоа што надзорот над 
законитоста го врши Републиката и дека со закон може 
да и се довери вршење на определени работи на оп-
штината. Градот Скопје, пак, покрај наведениот статус, 
означен е и за посебна единица на локалната самоупра-
ва чија организација одделно се уредува со закон. 

б) Со Законот за градот Скопје ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.55/2004) се уредува, по-
крај другото, разграничувањето на надлежностите на 
градот Скопје и надлежностите на општината во Гра-
дот, при што најнапред се определува дека: "одредбите 
од Законот за локалната самоуправа се однесуваат и на 
општините во градот Скопје, ако со овој закон поинаку 
не е уредено" (член 6). 

Според член 10 став 1 точка 1 алинеја 5 од наведе-
ниот закон: "надлежности односно работи од јавен ин-
терес од локално значење на градот Скопје се . . . утвр-
дување стандарди и давање согласност за поставување 
времени објекти, мебел и урбана опрема на подрачјето 
на градот Скопје". 

Согласно член 11 од Законот: "градот Скопје во вр-
шењето на работите од своја надлежност, донесува и 
обезбедува примена на единствена регулатива, се гри-
жи за исто ниво на услуги и подеднаква достапност до 
граѓаните, со примена на исти стандарди". 

Согласно член 15 став 1 точка 1 алинеја 5 од Зако-
нот: "надлежности односно работи од јавен интерес од 
локално значење на општините во градот Скопје се . . . 
издавање одобренија за поставување времени објекти, 
мебел и урбана опрема". Притоа, ставот 3 од истиот 
член на Законот определува дека: "работите од ставот 1 
точка 1 алинеја 5 на овој член се вршат во согласност 
со утврдени стандарди, а по претходно добиена соглас-
ност од градот Скопје". 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.5/2002) не уредува одно-
си помеѓу градот Скопје и општините во и вон Градот, 
а во врска со надлежностите на општините членот 22 
став 1 точка 1 од Законот воопштено определува дека: 
"општините се надлежни за . . . уредување на просто-
рот . . .". Членот 36 од Законот, пак, на кој се повикува 

првооспорената одлука, се однесува на надлежноста на 
советот на општина, при што во него не е предвидено 
донесување на акт со содржина каква што е во првата 
одлука.  

Од изнесените законски одредби, покрај другото, 
произлегува дека утврдувањето стандарди за поставу-
вање времени објекти, мебел и урбана опрема на по-
драчјето на целиот град Скопје, како и следење на нив-
ното спроведување, е надлежност на Градот, а надлеж-
носта на општините во градот Скопје се состои во из-
давање конкретни одобренија за поставување времени 
објекти, мебел и урбана опрема.  

Со оглед на тоа што со првата одлука општината 
Центар уредува на општ начин прашања за поставува-
ње времени објекти, мебел и урбана опрема на јавни 
пешачки површини, како и што со втората одлука оп-
штината Центар на општ начин уредува едно прашање 
од таа материја-висина на надоместокот за изработка 
на проект-елаборат, без законска основа за тоа, Судот 
оцени дека двете одлуки не се во согласност со означе-
ните уставни и законски одредби.  

в) Со Законот за комуналните такси ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.61/2004, 64/2005 и 
92/2007) се определува дека за користење на определе-
ни права . . . од јавен интерес од локално значење од 
страна на правни и физички лица кои вршат дејност и 
од граѓаните, се плаќаат комунални такси (член 1), при 
што тие такси се плаќаат според рамката утврдена во 
Тарифата од Законот, во кои рамки советот на општи-
ната и на градот Скопје прецизно определуваат висина 
на таксата (член 2). Притоа, во член 3 од овој закон се 
набројани основите за наплата на комунални такси - (1) 
за назив на деловна просторија; (2) за кампови; (3) ко-
ристење простор пред деловни простории; (4) за истак-
нување реклами, објави и огласи на јавни места; (5) за 
музика во јавните локали; (6) за поставување витрини 
за изложување на стоки надвор од деловните згради; 
(7) за користење на плоштадите и друг простор . . . со 
цел за изложување предмети, изложби и приредби; (8) 
за паркирање; (9) за користење на улици; (10) за јавно 
осветлување.  

Во член 32 од Законот за градот Скопје се опреде-
луваат истите напред наведени комунални такси (освен 
за паркирање), со тоа што се остава можност за воведу-
вање и други комунални такси утврдени со закон. Спо-
ред член 36 од овој закон: "градот Скопје и општините 
во градот Скопје во рамките утврдени со закон, утвр-
дуваат: 1) такса за користење на простор пред деловна 
просторија . . . ; 2) такса за истакнување на реклами, 
објави и огласи на јавни места; 3) такса за поставување 
на витрини за изложување на стоки надвор од деловни-
те згради; 4) такса за користење на плоштадите и друг 
простор . . . со цел за изложување на предмети...“ (став 
1), при што "таксите од ставот 1 на овој член се приби-
раат од градот Скопје или од општините во градот 
Скопје, во зависнот од тоа кој е надлежен за одржува-
ње на јавниот простор што се користи" (став 2). 

Од изнесените законски одредби, покрај другото, 
произлегува дека со закон се утврдуваат основите за 
плаќање на комуналните такси и рамките на износите 
на тие такси и дека советите на општините во градот 
Скопје и Советот на градот Скопје го утврдуваат фикс-
ниот износ во законските рамки. Покрај тоа, произле-
гува дека субјектите за прибирањето на комуналните 
такси се утврдени со Законот за градот Скопје.  
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Со оглед на тоа што првата одлука уредува праша-
ња во врска со комуналните такси (на пр. член 7), при 
што предвидува такво плаќање надвор од означените 
закони - и за вршење трговска дејност од мал обем на 
јавни површини иако го нарекува надоместок за доде-
лување локација (член 10 став 2), а покрај тоа опреде-
лува прибирањето на комуналните такси целосно да го 
врши општина Центар, а не во зависност од тоа кој е 
надлежен за одржувањето на јавниот простор - општи-
ната или градот Скопје, Судот оцени дека првата одлу-
ка не е во согласност со означените законски одредби и 
од изнесените аспекти.  

7. Со оглед на тоа што со укинувањето на означени-
те две одлуки престанаа причините за изречената при-
времена мерка, Судот одлучи како во точка 2 од оваа 
одлука. 

8. Врз основа на изнесеното, се одлучи како во точ-
ките 1 и 2 од оваа одлука.  

9. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите Лилјана Ингилизова-Ристо-
ва, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и 
д-р Зоран Сулејманов. 

 
   У.бр.140/2007                             Претседател  
7 мај 2008 година         на Уставниот суд на Република 

Скопје                             Македонија, 
                                 д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

__________ 
1080. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 7 мај 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 4 став 3 и членот 6 став 3 

од Законот за прекурзори („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.37/2004 и 40/2007). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Репуб-лика 
Македонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје поведе постап-
ка за оценување на уставноста на членот 4 став 3 и чле-
нот 6 став 3 од Законот означен во точката 1 од оваа 
одлука, бидејќи основано се постави прашањето за 
нивната согласност со членот 8 став 1 алинеја 3, членот 
11 и членот 25 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека, според членот 4 
став 3 од Законот, операторите покрај условите од ста-
вовите 1 и 2 на овој член треба да достават и доказ за 
неосудуваност на правното лице, на основачот и на од-
говорното лице за нелегални активности со опојни дро-
ги и прекурзори, како и доказ дека не им е изречена 
санкција забрана на вршење на дејност поради нелегал-
ни активности со опојни дроги и прекурзори. 

Според членот 6 став 3 од Законот, операторите од 
ставо-вите 1 и 2 на овој член покрај условите од ставо-
вите 1 и 2 на овој член треба да достават и доказ за не-
осудуваност на правното лице, на основачот и на одго-
ворното лице за нелегални активности со опојни дроги 

и прекурзори, како и доказ дека не им е изречена санк-
ција забрана на вршење на дејност поради нелегални 
активности со опојни дроги и прекурзори. 

5. Според членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на 
Репу-блика Македонија, владеењето на правото е една 
од темелните вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија. 

Согласно членот 11 став 1 од Уставот, физичкиот и 
моралниот интегритет на човекот се неприкосновени. 

Според членот 13 став 1 од Уставот, лицето обвине-
то за казниво дело ќе се смета за невино се додека не-
говата вина не биде утврдена со правосилна судска 
пресуда. 

Согласно членот 25 од Уставот, на секој граѓанин 
му се гарантира почитување и заштита на приватноста 
на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и 
угледот. 

Според членот 33 став 1 точка 3 од Кривичниот зако-
ник, ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004 и 81/2005), за-
браната за вршење професија, дејност или должност е 
предвидена како вид на казна. 

Со одредбите од општиот дел од Кривичниот зако-
ник е уредено прашањето на казнената евиденција. 
Според членот 106 став 1 казнената евиденција ја води 
првостепениот суд надлежен според местото на раѓање 
на осудениот. Според ставот 2 на истиот член, за лица-
та родени во странство или за оние чие место на раѓа-
ње е непознато како и за правните лица казнената еви-
денција ја води судот определен со закон. 

Со одредбите од ставовите 3 и 4 од овој член од 
Кривичниот законик е пропишан ограничен круг на ов-
ластени субјекти на кои можат да им се направат до-
стапни податоците од казнената евиденција. Имено, 
овие податоци можат да му се дадат на судот и на јав-
ното обвинителство во врска со кривичната постапка 
што се води против порано осудениот и на надлежните 
органи што учествуваат во постапката за давање амне-
стија и помилување. Податоците од казнената евиден-
ција можат на образложено барање да им се дадат на 
државните органи, правни или физички лица ако уште 
траат определени правни последици од осудата или 
казни што се состојат во забрани или ако за тоа постои 
оправдан интерес заснован врз закон. 

Согласно ставот 5 на овој член од Законот, никој 
нема право да бара од граѓаните да поднесуваат докази 
за својата осудуваност или неосудуваност, а според 
ставот 6 на граѓаните по нивно барање, може да им се 
дадат податоци за нивната осудуваност или неосудува-
ност само ако овие податоци им се потребни заради ос-
тварување на нивните права во странство. 

Според членот 1 од Законот за прекурзори, со овој 
закон се уредува системот за следење и контрола на 
производството и прометот на прекурзори со цел спре-
чување на злоупотребата на прекурзори за нелегално 
производство на опојни дроги и психотропни супстан-
ции, како и заради заштита на животот и здравјето на 
луѓето и заштита на животната средина од штетното 
влијание на прекурзорите. 

Во членот 2 од Законот е дадено значењето на изра-
зите употребени во Законот. Така според точката а) од 
овој член од Законот, "Прекурзор" е класифицирана 
супстанција наведена во членот 3 од овој закон, смеси-
те кои ги содржат овие супстанции, како и производите 
од природно потекло од кои лесно се екстрахираат пре-
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курзорите, во кои не припаѓаат лековите, фармацевт-
ските препарати или други препарати што содржат 
прекурзори составени на начин што тие не можат лес-
но да се употребуваат, ниту да се екстрахираат (извле-
чат) на лесен, едноста-вен и економско исплатлив на-
чин. Според точката б) од членот 2 од Законот, "Произ-
водство" е подготвување, изработка, преработка, паку-
вање и/или складирање на прекурзорите. Според точка-
та в) на членот 2 од Законот, "Промет" е увоз, извоз, 
транспорт, транзит, складирање, продажба и/или раку-
вање на прекурзорите. Според точката ж) од членот 2 
од Законот, "Оператор" е секое правно лице, вклучено 
во производството, складирањето, преработката, про-
метот или дистрибуцијата на прекурзорите во Републи-
ка Македонија или кое врши други активности поврза-
ни со увоз, извоз, транзит на прекурзори и трговско по-
средување со прекурзори, како и секое физичко или 
правно лице кое изготвува царинска документација. 

Во членот 3 од Законот е определено дека, прекур-
зорите, согласно со ратификуваните меѓународни дого-
вори и меѓународните нормативи и стандарди, се рас-
поредуваат во три категории (следува набројување на 
супстанците во три категории). 

Според членот 4 од Законот, операторите кои вр-
шат производство на прекурзори кои се распоредени 
согласно со прописите за отрови во група на отрови 
и/или производство на други прекурзори од членот 3 
на овој закон, по однос на кадровските, техничките и 
санитарно-хигиенските услови треба да ги исполнуваат 
условите пропи-шани со прописите за производство на 
отрови (став 1). 

Операторите кои вршат производство на прекурзо-
ри од првата категорија од членот 3 на овој закон и кои 
претставуваат фармаколошко активни супстанции што 
се користат во производството на лекови, треба да ги 
исполнуваат условите за производство на лекови про-
пишани со прописите за лекови (став 2). 

Според членот 6 од Законот, операторите кои вр-
шат промет со прекурзори кои се распоредени согласно 
со прописите за отрови во групата на отрови и/или про-
мет на други прекурзори од членот 3 на овој закон, во 
однос на условите за простор, опрема и кадар треба да 
ги исполнуваат условите пропишани со прописите за 
промет со отрови (став 1). 

Операторите кои вршат промет со прекурзори кои 
претставуваат фармаколошки активни супстанции што 
се користат за производство на лекови, треба да ги 
исполнуваат условите за промет на големо со лекови, 
пропишани со прописите за лекови (став 2). 

Од содржината на членот 11 став 1 и членот 25 од 
Уставот, произлегува дека истите ја истакнуваат вред-
носта и неприкосновеноста на човечката личност како 
основа и смисла на гарантирањето на човековите пра-
ва. Човечкото достоинство, во таа смисла, не е само ед-
но од субјективните човекови права што изречно се 
препознава во член 25 од Уставот, туку и темелна вред-
ност на демократското општество што ужива универ-
зална заштита. 

Почитувањето на моралниот интегритет и досто-
инството на граѓанинот во себе ја инкорпорира и уло-
гата на државата која треба да гарантира заштита на 
интегритетот и достоинството на начин со кој ќе обез-
беди заштита во случај кога овие вредности се загрозе-
ни од друг, но и со избегнување на поединецот да му се 
наметнуваат правни обврски кои во конкретниот случај 

во постапка на давање на одобрение можат службено 
да се проверат.  

Во тој контекст одредбата од член 106 став 5 од 
Кривичниот законик со која се забранува од граѓаните 
да се бараат докази за нивната осудуваност или неосу-
дуваност е јасен израз на овој втор аспект на заштита 
на човековото достоинство, како што тоа е општо при-
фатениот принцип на забрана за самообвинување на 
осомничениот во казненото право, кој што е изграден 
подеднакво врз презумпцијата на невиност и заштитата 
на достоинството на поединецот. 

Тргнувајќи од содржината на оспорените законски 
одредби произлегува дека со нив се предвидува опера-
торите да можат да вршат производство или промет со 
прекурзори ако покрај другото достават и доказ за нео-
судуваност на правното лице, на основачот и на одго-
ворното лице за нелегални активности со опојни дроги 
и прекурзори, како и доказ дека не им е изречена санк-
ција забрана на вршење на дејност поради нелегални 
активности со опојни дроги и прекурзори. 

Во конкретниот случај, барањето доказ од операто-
рот за околноста дали му е изречена забрана за вршење 
на дејност, односно дали е осудувано за нелегални 
активности со опојни дроги неизбежно се сведува на 
барање изјава за неговата осудуваност или нео-
судуваност, со оглед на тоа што забраната за вршење 
на дејност е споредна казна што се изрекува како дел 
од осудителната пресуда. Иако овие докази не се бара-
ат во кривичноправен контекст, односно немаат само-
обвинувачки квалитет, обврската за нивното соопшту-
вање има ефект врз однесувањето на поединецот, што е 
проблематично како од аспект на заштита на човеково-
то достоинство, така и од аспект на презумпцијата на 
невиност на која се надоврзува забраната од лицето да 
се бара било доказ за осудуваност, било доказ за неосу-
дуваност. 

Притоа, за Судот не е спорно дека забраната за вр-
шење на дејност изречена со една осудителна пресуда 
мора да биде ефективна, односно дека не може да се 
дозволи лицето под таква забрана да ја врши таа деј-
ност се додека таа забрана трае. Меѓутоа, утврдување-
то на тој факт не може да биде обврска на поединецот 
кој е во прашање, туку на надлежниот орган што одлу-
чува за давање на соодветни дозволи за вршење на деј-
носта и којшто за утврдување на таа законска обврска 
ја има на располагање службената казнена евиденција, 
како инструмент за правилно применување на законот. 

Ова особено ако се има предвид дека според член 
106 став 4 од Кривичниот законик на Министерството 
за здравство во врска со постапката за издавање на одо-
брение за вршење на дејноста оператор со прекурзори, 
можат да му се дадат податоци од казнената еви-
денција на образложено барање, ако уште траат опре-
делени правни последици од осудата, или казни што се 
состојат во забрани секогаш кога за тоа постои оправ-
дан интерес заснован врз закон. 

Треба да се има предвид дека Кривичниот законик 
не предвидел казнување за кривично дело нелегални 
активности со опојни дроги, туку за кривичното дело 
Неовластено производство и пуштање во промет на 
наркотични дроги, психотропни супстанции и прекур-
зори од членот 215, од каде произлегува дека не е јасно 
за какво кривично дело не треба да се биде осудувано 
едно лице за да се исполнат со закон пропишаните ус-
лови. Ова ги прави оспорените одредби нејасни и не-
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применливи од аспект на принципот на владеењето на 
правото кој бара во правниот поредок да егзистираат 
јасни, прецизни, недвосмислени норми, што не е случај 
и со оспорените. 

Оттаму, оспорените член 4 став 3 и член 6 став 3 од 
Законот за прекурзори не се во согласност со членот 8 
став 1 алинеја 3, членот 11 и членот 25 став од Уставот 
на Република Македонија. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите: Лилјана Ингилизова Ристо-
ва, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и 
д-р Зоран Сулејманов. 

 
   У.бр.181/2007                           Претседател  
7 мај 2008 година         на Уставниот суд на Република 

   Скопје                                   Македонија, 
                                 д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

___________ 
1081. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 
7 мај 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 24 став 3 од Колективниот 

договор на Електростопанство на Македонија, Акцио-
нерско друштво за дистрибуција и снабдување со еле-
ктрична енергија во државна сопственост - Скопје од 
16 ноември 2005 година („Службен гласник на ЕСМ“ 
бр. 6/2005 од 30 ноември 2005 година). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива од Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр.183/2007 од 19 март 2008 го-
дина, поведе постапка за оценување на уставноста и за-
конитоста на членот од Колективниот договор означен 
во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се по-
стави прашањето за неговата согласност со Уставот и 
со Законот за работните односи.  

4. Судот на седницата утврди дека според член 24 
од Колективниот договор на Електростопанство на Ма-
кедонија, Акционерско друштво за дистрибуција и 
снабдување со електрична енергија во државна сопс-
твеност, работа преку полното работно време (преку-
времена работа) се воведува: 

- во случај на исклучиво зголемување на обемот на 
работа; 

- во случај кога е потребно продолжување на делов-
ниот, односно производниот процес; 

- во случај кога треба да се отстрани оштетување на 
средствата за работа за да не дојде до прекин на работ-
ниот процес; 

- во случај кога е потебно да се обезбеди безбед-
ност на луѓето, имотот и прометот; 

- и во други случаи на завршување на итни и неод-
ложни работи чие извршување не трпи одлагање.  

Во случаите предвидени во ставот 1 на овој член, 
работникот по завршувањето на работното време оста-
нува на работа, а ако заминел од работа, треба да се 
врати на работното место.  

Доколку работите од ставот 1 на овој член продол-
жат и наредниот ден, работата на тие работни места не 
се смета за прекувремена работа туку работењето на 
тие работи ќе се врши со прераспределба на работното 
време, на начин што остварените часови на прекувре-
мена работа на работникот му се компензираат со исто 
толку слободни платени часови (час за час) така да не-
говото работно време да не биде подолго од 40 часа во 
работната недела (оспорен став). 

Работа подолга од полното работно време се вове-
дува со одлука или усмен налог на генералниот дире-
ктор, односно работникот кого тој ќе го овласти. Одлу-
ката се донесува во писмена форма, а во случај на ус-
мен налог истиот во рок од 3 дена се потврдува со пис-
мена одлука.  

Прекувремената работа може да трае најмногу 10 
часа неделно, односно 190 часа годишно.  

Работникот кој работел прекувремена работа над 
150 часа годишно, а не отсуствувал од работа повеќе 
од 21 работен ден во текот на годината има право на 
додаток на плата во висина на една просечна плата во 
Републиката.  

За прекувремената работа се води посебна евиден-
ција, а часовите за прекувремената работа се пишуваат 
во месечната пресметка на платата на работникот. 

5. Според член 8 став 1 алинеи 1 и 3 од Уставот, те-
мелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија се основните слободи и права на човекот и 
граѓанинот признати во меѓународното право и утврде-
ни со Уставот и владеењето на правото.  

Согласно член 9 од Уставот, граѓаните на Републи-
ка Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 

Уставот со членот 32 утврдува дека секој има право 
на работа, слободен избор на вработување, заштита 
при работењето и материјална обезбедност за време на 
привремена невработеност. Секому, под еднакви усло-
ви, му е достапно секое работно место. Секој вработен 
има право на соодветна заработувачка. Секој вработен 
има право на платен дневен, неделен и годишен одмор. 
Од овие права вработените не можат да се откажат. Ос-
тварувањето на правата на вработените и нивната по-
ложба се уредуваат со закон и со колективни договори.  

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија 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.  

Во согласност со член 54 ставови 1, 2 и 3 од Уста-
вот, слободите и правата на човекот и граѓанинот мжат 
да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот, 
слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да 
бидат ограничени за време на воена или вонредна со-
стојба според одредбите од Уставот, ограничувањето 
на слободите и правата не може да биде дискримина-
торско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, 
национално или социјално потекло, имотна или оп-
штествена положба.  
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Според член 105 од Законот за работните односи 
работникот има право на заработувачка - плата, соглас-
но со закон, колективен договор и договорот за врабо-
тување.  

Плаќањето на работата по договорот за вработува-
ње мора да биде секогаш во парична форма. При исп-
латата, работодавачот мора да го почитува најнискиот 
износ определен со колективен договор, во согласност 
со закон, кој непосредно го обврзува работодавачот.  

Платата е составена од основната плата, дел од пла-
тата за работната успешност и додатоците, ако со друг 
закон поинаку не е определено. 

Според член 106 став 3 од Законот за работните од-
носи, додатоците се определуваат за посебните услови 
при работа, кои произлегуваат од распоредот на работ-
ното време и тоа за работа во смени, работа во поделе-
но работно време, ноќна работа, продолжена работа, 
работа во недела, работа во празници определени со за-
кон и додаток за работен стаж.  

Според член 117 од Законот за работните односи: 
(1) Работникот е должен на барање на работодава-

чот да врши работа преку полното работно време (пре-
кувремена работа): 

1) во случаи на исклучително зголемување на обе-
мот на работата; 

2) ако е потребно продолжување на деловниот или 
производниот процес; 

3) ако е нужно да се отстрани оштетување на средс-
твата за работа, што би предизвикало прекинување на 
работата; 

4) ако е потребно да се обезбеди безбедност на лу-
ѓето и имотот, како и безбедноста на прометот и  

5) во други случаи определени со закон или коле-
ктивен договор. 

(2) Прекувремената работа може да трае најмногу 
десет часа во текот на една недела и најмногу 190 часа 
годишно, освен за работите кои поради специфичниот 
процес на работа не можат да се прекинат или за кои 
нема услови и можности да се организира работата во 
смени. 

(3) На работникот кој работел над 150 часа подолго 
од полното работно време, а не отсуствувал од работа 
повеќе од 21 ден во текот на годината, кај истиот рабо-
тодавач, работодавачот е должен да му исплати покрај 
додатокот на плата и бонус во висина од една просечна 
плата во Републиката. 

(4) Работодвачот е должен да води посебна евиден-
ција за прекувремената работа и часовите за прекувре-
мената работа посебно да ги наведе во месечната прес-
метка на платата на работникот.  

(5) Ако работодавачот воведува прекувремена рабо-
та подолго од ставот (2) на овој член е должен да извр-
ши прераспоредување на работното време или воведу-
вање на нови смени. 

Согласно член 120 точка 1 од Законот, работодава-
чот не смее да наложи работа подолго од полното ра-
ботно време ако работата може да се изврши со соод-
ветна организација или распределба на работата, рас-
поредување на работното време или со воведување на 
нови смени.  

Со оспорениот став 3 на членот 24 од Колективниот 
договор на Електростопанство на Македонија, работата 
преку полното работно време се воведува во определе-
ни случаи и доколку истата продолжи наредниот ден, 

работата на тие работни места, ќе се врши со прерас-
пределба на работното време, на начин што остварени-
те часови на прекувремената работа на работникот му 
се компензираат со исто толку слободни платени часо-
ви (час за час) така што неговото работно време да не 
биде подолго од 40 часа во работната недела.  

Според Судот, со оваа техника не се елиминираат 
факторите кои доведуваат до прекувремена работа, ни-
ту прекувремената работа како таква во смисла на член 
120 од Законот, туку се избегнува плаќањето на преку-
времената работа со компензирање во слободни часо-
ви. Прераспоредувањето на работното време што како 
мерка го сугерираат членовите 117 став 5 и 120 од За-
конот е во функција или на елиминирање на потребата 
од прекувремена работа подолго од 190 часови, или за 
елиминирање на прекувремената работа како таква, а 
не како инструмент кој може да му даде основ на рабо-
тодовачот на дневна основа фактичката прекувремена 
работа да ја третира како да не постои. Поради тоа, ос-
порениот член не е во согласност со член 105, во врска 
со член 117 став 5 и член 120 од Законот за работните 
односи. 

Освен тоа, според Судот, кога прекувремената ра-
бота продолжува наредниот ден, а работодавачот ќе 
одлучи работата на тоа работно место да не се смета за 
прекувремена работа, туку само ќе изврши прераспре-
делба на работното време со тоа што остварените часо-
ви на прекувремената работа на работникот му се ком-
пензираат со исто толку слободни платени часови, не е 
во согласност со одредбите од Законот за работните 
односи, од причина што на овој начин работодавачот 
избегнува да води точно и прецизно електронско еви-
дентирање на прекувремената работа што е предвидено 
во член 117 став 4 од Законот за работните односи, со 
што може да се надмине траењето на прекувремената 
раобта над предвидените 190 часа годишно. Ова дотол-
ку повеќе што работодавачот е должен да води посебна 
евиденција на прекувремената работа и часовите за 
прекувремената работа посебно да ги наведе во месеч-
ната пресметка на платата на работникот. Доколку тоа 
не е сторено, согласно член 259 точка 5 од Законот за 
работните односи, се пропишува казна и за работодава-
чот и за одговорното лице.  

Тргнувајќи од наведеното, Судот утврди дека оспо-
рениот член 24 став 3 од Колективниот договор на Еле-
ктростопанство на Македонија - АД за дистрибуција и 
снабдување со електрична енергија во државна сопс-
твеност, не е во согласност со член 32 од Уставот на 
Република Македонија и член 105 во врска со член 106 
став 3, 117 ставовите 4 и 5 и член 120 точка 1 од Зако-
нот за работните односи. 

6. Врз основа на наведеното, 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, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
   У.бр.183/2007                         Претседател  
7 мај 2008 година         на Уставниот суд на Република  

  Скопје                                  Македонија, 
                                 д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
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1082. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 7 мај 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за определување на 

лицата на кои нема да се врши доделување под закуп 
деловен простор со кој стопанисува ЈП ССДП на РМ, 
донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие 
за стопанисување со станбен и деловен простор на Ре-
публика Македонија, број 02-16538/34 од 22.12.2006 
година и број 02-1077/9 од 23.01.2008 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија".  

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива поднесена од Елизабета Денковска од 
Куманово, преку адвокат Момчило Доцевски од Кума-
ново, со Решение У. бр. 237/2007 од 13 март 2008 годи-
на поведе постапка за оценување на уставноста и зако-
нитоста на Одлуката за определување на лицата на кои 
нема да се врши доделување под закуп деловен про-
стор со кој стопанисува ЈП ССДП на РМ, донесена од 
Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопани-
сување со станбен и деловен простор на Република Ма-
кедонија, број 02-16538/34 од 22.12.2006 година и број 
02-1077/9 од 23.01.2008 година, затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на на-
ведената одлука со Уставот и со закон. 

4. Судот на седницата утврди дека Управниот од-
бор на Јавното претпријатие за стопанисување со стан-
бен и деловен простор на Република Македонија, на 
седниците одржани на 22 декември 2006 година и на 23 
јануари 2008 година, донел Одлука за определување на 
лицата на кои нема да се врши доделување под закуп 
деловен простор со кој стопанисува ЈП ССДП на РМ, 
бр. 02-16538/34 од 22 декември 2006 година и бр. 02-
1077/9 од 23 јануари 2008 година. 

Според член 1 став 1 на оваа одлука, деловен про-
стор со кој стопанисува Јавното претпријатие, а кој е 
во сопственост на Република Македонија и деловен 
простор кој е во сопственост на Јавното претпријатие 
за стопанисување со станбен и деловен простор на Ре-
публика Македонија, нема да се доделува по било кој 
основ на следните лица: вработени во ЈПССДП на РМ, 
членови на Управен одбор и членови на Надзорен од-
бор. Според став 2 на истиот член, деловен простор не-
ма да се доделува и на членовите на семејствата на ли-
цата од став 1 на овој член и тоа брачниот другар, де-
цата и родителите. 

Согласно член 2 на Одлуката, на лицата од член 1 
од оваа одлука кои имаат склучено договори за закуп 
на деловен простор, склучените договори да се раски-
нат. 

Според член 3 на Одлуката, оваа одлука стапува на 
сила со нејзиното донесување. 

5. Во членот 8 од Уставот на Република Македонија 
како темелни вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија се утврдени принципот на владее-
њето на правото, како и поделбата на државната власт 
на законодавна, извршна и судска.  

Според членот 9 став 2 од Уставот, граѓаните на Ре-
публика Македонија се еднакви пред Уставот и законите. 

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

Со Законот за стопанисување со станбениот и де-
ловниот простор на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 2/1994), основа-
но е Јавно претпријатие за стопанисување со станбени-
от и деловниот простор на Република Македонија 
(член 1 став 2). 

Според член 2 на истиот закон, Јавното претприја-
тие е правно лице со права, обврски и одговорности 
утврдени со овој закон. 

Согласно член 5 на овој закон, дејноста на Јавното 
претпријатие се работите кои се однесуваат на стопа-
нисувањето со станбениот и деловниот простор на Ре-
публика Македонија, и тоа особено: инвестиционо и 
тековно одржување на станбениот и деловниот про-
стор; подобрување на условите на станувањето во по-
стојните станбени згради и станови; утврдување на ви-
сината на закупот, односно склучување на договори за 
закуп на станбен и деловен простор; продажба на стан-
бен и деловен простор на Република Македонија; воде-
ње единствена евиденција на станбениот и деловниот 
простор со кој стопанисува; определување на делот од 
закупнината што останува на користење на станарите 
за станбените и деловните простории на Републиката; 
организирање, изградба на станбен и деловен простор 
чии инвеститор е Република Македонија; продажба на 
станбен и деловен простор и врши и други работи што 
ќе му ги довери Републиката (субвенционирање на за-
купнина и слично за што ќе се склучи договор). Покрај 
наведените работи, јавното претпријати го уредува гра-
дежното земјиште доверено од единицата на локалната 
самоуправа. За промена на дејноста на јавното прет-
пријатие согласност дава Собранието на Република 
Македонија.  

Согласно член 7 од овој закон, органи на Јавното 
претпријатие се управниот одбор и директорот. 

Според член 11 на овој закон, јавното претпријатие 
донесува статут. Со статутот на јавното претпријатие 
поблиску се утврдуваат начинот на водењето и органи-
зацијата на јавното претпријатие. Статутот на јавното 
претпријатие го донесува управниот одбор на јавното 
претпријатие во рок од 30 дена од неговото конституи-
рање. 

Оспорената одлука е донесено врз основа на член 
27 од Статутот на јавното претпријатие. Со оваа одлу-
ка, Управниот одбор ги определил лицата на кои нема 
да се врши доделување под закуп деловен простор со 
кој стопанисува јавното претпријатие ( вработените во 
јавното претпријтие, членовите на Управниот одбор и 
членовите на Надзорниот одбор, како и членовите на 
семејствата на овие лица, и тоа брачниот другар, деца-
та и родителите), поради што определил склучените 
договори за закуп на деловен простор со овие лица, да 
се раскинат.  

При анализата на оспорената одлука од аспект на 
наводите во иницијативата, пред Судот се постави пра-
шањето дали со оспорената одлука се уредуваат пра-
шања од интерно значење за работата на претпријатие-
то или истата има карактер на пропис подобен за 
уставно судска оцена, како и се постави прашањето да-
ли управниот одбор на ова јавно претпријатие имал за-
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конски основ со свој акт да ги определи корисниците 
на деловен простор во сопственост на Република Маке-
донија, со кој стопанисува претпријатието, во смисла 
да исклучи одредена категорија на граѓани од можно-
ста да користат ваков деловен простор. 

Во однос на карактерот на актот, според Судот, со 
тоа што со оспорената одлука се пропишува кои лица 
ќе бидат изземени од можноста да користат деловен 
простор во сопственост на Република Македонија, ос-
порената одлука излегува од рамките на акт со кој само 
се уредува работењето на претпријатието и истата до-
бива нормативен карактер, односно карактер на пропис 
со кој се уредуваат прашања од имотно-правен кара-
ктер за поширока група граѓани (покрај вработените во 
претпријатието и членовите во органите на претприја-
тието, забраната за користење деловен простор во 
сопственост на Република Македонија се однесува и на 
нивните брачни другари, деца и родители) поради што, 
Судот оцени дека оспорената одлука претставува про-
пис во смисла на член 110 од Уставот, кој подлежи на 
уставносудска оцена. 

Прашањето, пак, дали управниот одбор на ова јавно 
претпријатие имал законски основ со свој акт да ги 
определи корисниците на деловен простор во сопстве-
ност на Република Македонија, во смисла да исклучи 
одредена категорија на граѓани од можноста да кори-
стат ваков деловен простор, Судот првенствено ја има-
ше предвид содржината на Законот за стопанисување 
со станбениот и деловниот простор на Република Ма-
кедонија, со кој се основа ова јавно претпријатие и се 
утврдуваат неговите надлежности. Од анализата на 
овој закон може да се констатира дека Законот нема 
одредби со кои се определува кругот на лица кои мо-
жат да бидат корисници на деловен простор во сопс-
твеност на Република Македонија, ниту пак постојат 
одредби со кои се овластува управниот одбор на прет-
пријатието да ги определува овие лица, со цел да се 
спречи судирот на интереси и можноста за злоупотреба 
на службената положба на вработените во претпријатие-
то и членовите на органите на управување со ова прет-
пријатие. Оттука, произлегува дека овој закон не прет-
ставува основ за донесување на оспорената одлука. 

Од друга страна, со Законот за спречување судир на 
интереси („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 70/2007), се дефинира судирот на интереси, поста-
пувањето во случај на судир на интереси, мерките за 
спречување на судирот на интереси во вршењето на 
власта и во доверени јавни овластувања од страна на 
службени лица што вршат јавни овластувања. Според 
член 2 на овој закон, целта на овој закон е да се обезбе-
ди спречување на злоупотребата на власта и доверени-
те јавни овластувања на службеното лице за остварува-
ње на лични или користољубиви цели и да се обезбеди 
спречување на можноста приватниот интерес на служ-
беното лице да дојде во судир со јавниот интерес. Во 
Законот во посебни глави се разработува постапување-
то во случај на постоење на судир на интереси, иззема-
њето како мерка за спречување на судирот на интере-
си, како и се утврдуваат мерките кои му се изрекуваат 
на службено лице во случај на постапување спротивно 
од пропишаното со овој закон.  

Од анализата на овој закон, произлегува дека зако-
нодавецот утврдил правила на однесување кога постои 
судир на интереси во вршењето на власта и доверените 
јавни овластувања, кои правила несомнено се однесу-

ваат и на службените лица во Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Репуб-
лика Македонија, кога спроведуваат постапка за доде-
лување деловен поростор во сопственост на Република 
Македонија. Притоа, законодавецот не ги исклучил 
овие лица од можноста да учествуваат во постапките за 
доделување деловен простор во сопственост на Репуб-
лика Македонија, туку само пропишал начин на нивно 
постапување во дадена ситуација, од каде произлегува 
дека оспорената одлука, со која се исклучуваат врабо-
тените во јавното претпријатие и членовите во органи-
те на управување во тоа претпријатие, само поради ста-
тусот на вработени во тоа претпријатие, односно чле-
нови во орган на управување, да користат деловен про-
стор во сопственост на Република Македонија, ги над-
минува рамките на Законот за спречување на судир на 
интереси, поради што Судот оцени дека Одлуката не е 
во согласност со овој закон.  

Во Кривичниот законик („Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр. 37/1996, 80/1999, 4/2002, 
43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006 и 73/2006), во по-
себна глава се пропишани кривични дела против 
службената должност, во која смисла како кривични 
дела се пропишани и злоупотребата на службената 
положба и овластување (член 353), несовесното 
работење во службата (член 353-в), примањето пот-
куп (член 357), давањето поткуп (член 358), против-
законитото посредување (член 359). Оттука, според 
Судот, законодавецот, имајќи ја предвид можната 
злоупотреба на службената должност и последиците 
од тоа, со пропишувањето на кривичните дела во оваа 
област, преземал мерки за санкционирање на несоод-
ветното однесување, кои мерки се протегаат и на 
случаите кога надлежните органи и службени лица во 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија одлучу-
ваат за доделување под закуп на деловен простор во 
сопственост на Република Македонија.  

Со оглед дека во постојната законска регулатува 
нема правен основ за тоа Јавното претпријатие за сто-
панисување со станбениот и деловниот простор на Ре-
публика Македонија со свој акт да определи кои лица 
не можат да бидат корисници на деловен простор во 
сопственост на Република Македонија, произлегува де-
ка, со донесувањето на ваквата одлука, Јавното прет-
пријатие преземало улога на законодавец, поради што 
Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност 
со член 8 став 1 алинеите 3 и 4 и член 51 од Уставот, со 
Законот за стопанисување со станбениот и деловниот 
простор на Република Македонија и со Законот за 
спречување судир на интереси. 

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, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
   У.бр.237/2007                          Претседател  
7 мај 2008 година         на Уставниот суд на Република  

  Скопје                                  Македонија, 
                                 д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
1083. 

Врз основа на член 18 и член 35 став 1 од Изборни-
от законик („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 40/2006), Државната изборна комисија, на сед-
ницата одржана на 13 мај 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВ-
НИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ  

КОМИСИИ 
 
I. Во Одлуката за именување на претседатели, чле-

нови и нивни заменици на општинските изборни коми-
сии („Службен весник на Република Македонија” 
бр.55/2006, 58/2006, 72/2006, 75/2006, 2/2007, 53/2008 и 
60/2008) се вршат следните измени:  

1. Во делот на  Општинската изборна комисија Бо-
говиње членот Александар Петрески од Министерство-
то за финансии,  се разрешува. 

За член се именува Алиу Бесир од Државен завод за 
геодетски работи. 

2. Во делот на Општинската изборна комисија Лип-
ково заменик членот Абедин Зумбери од Општина 
Липково, се разрешува. 

За заменик член се именува Бењат Бакији од Држа-
вен завод за геодетски работи. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на oбјавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
     Бр. 10-649/1                     Претседател 
14 мај 2008 година       на Државната изборна комисија, 

  Скопје                       Јован Јосифовски, с.р. 
___________ 

 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 

1084. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Горно Палчиште, вонградежен реон - Општи-
на Боговиње. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Горно Палчи-
ште, вонградежен реон, установен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето (“Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-6962/1   
13 мај 2008 година                       Директор,  

   Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

1085. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, ка-

тастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 
и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Берово, вонградежен реон - Општина Берово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Берово, вонгра-
дежен реон, установен според Законот за премер и ка-
тастар на земјиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-6941/1   
13 мај 2008 година                      Директор,  

   Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 
__________ 

1086. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, ка-

тастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 
и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на зем-

јиште во катастар на недвижности за катастарската опш-
тина Боговиње, вонградежен реон - Општина Боговиње. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Боговиње, вон-
градежен реон, установен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-6944/1   
13 мај 2008 година                     Директор,  

   Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 
__________ 

1087. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, ка-

тастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 
и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на зем-

јиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Арангел, вонградежен реон - Општина Осломеј. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 
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Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Арангел, вон-
градежен реон, установен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-6945/1   
13 мај 2008 година                     Директор,  

   Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 
__________ 

1088. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, ка-

тастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 
и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на зем-

јиште во катастар на недвижности за катастарската оп-
штина Грешница, вонградежен реон - Општина Зајас. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Грешница, вон-
градежен реон, установен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-6946/1   
13 мај 2008 година                    Директор,  

   Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 
__________ 

 
ОСНОВЕН СУД БЕРОВО 

1089. 
Врз основа на член 29 став 3 од Судскиот деловник 

(“Службен весник на РМ“ бр.71/07), претседателот на 
Основен суд-Берово на ден 06.05.2008 година, го доне-
се следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

Со ова решение се именуваат постојаните вештаци 
при Основен суд-Берово, од листата на пријавените ве-
штаци по јавниот повик Су.бр.0301-107/08 од 24.03.2008 
година, за областа од која ќе вршат вештачење. 

За постојани вештаци-правни лица се именуваат: 
1. Друштво за вештачење, инжинеринг, графика и ус-

луги “ЕКСИНГ“ од Скопје, ул.“Јане Сандански“ бр. 69/2-
Скопје од следните области: сообраќајна струка, економ-
ска струка, психологија, медицина (ортопедија и траума-
тологија, максилофацијална хирургија, хирургија, интер-
на медицина, невропсихијатрија, општа медицина), тек-
стилна струка, машинска струка, електротехничка струка, 
градежништво, архитектура, геодезија, информатика, зем-
јоделска струка, сточарска струка, екологија, графолошки 
вештачења и вештачења од други области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Трговско друштво за геодетски работи “ГЕОМА-
ТО“ - Берово, ул. “Партизанска“ бр.4-Берово од обла-
ста на геодезијата.  

3. За постојани вештаци од областа на економските 
науки се именуваат: 

- Дипл.економист-Славчо Ѓеговски, со стан на ул. 
“Јане Сандански“бр.20 во Берово, 

- Економист-Благој Дујовски од Берово, 
- Дипл.економист Весна Пехчевска со стан на ул. 

“Паруца“ бб во Берово, 
- Дипл.економист Султана Димовска, со стан на ул. 

“Кочо Рацин“ бр.6 во Берово, 
- Дипл.економист Фима Биљарска со стан на ул. 

“Кеј ЈНА“ бр.2а/11 во Берово, 
- Дипл.економист Љубомир Биљарски со стан на 

ул. “Кеј ЈНА“ бр.2А/11 во Берово. 
4.За постојани вештаци од областа на медицината 

се именуваат: 
- д-р Душан Данев, ул. “Стевка Тасева“ бр.1-Коча-

ни,-хирург, 
- д-р Михаил Иванов од Кочани, невропсихијатар, 
- д-р Ванчо Биковски ул. “23-Август“ бб, Берово, -

очен лекар, 
- д-р Владимир Рабаџиски, ул. “Кеј ЈНА“ бр.2,-ин-

тернист, 
- д-р Весна Коловска, ул. “Партизанска“ бб,-општа 

медицина, 
5. За постојани вештаци од областа на шумарството 

се именуваат: 
- дипл.шумарски инженер Никола Гошев од Берово, 
- дипл.шумарски инженер Владо Стоиловски, ул. 

“Пионерска“ бр.5-Берово, 
- дипл.шумарски инженер Дарко Вакански од Берово. 
6. За постојани вештаци од областа на земјоделие  и 

сточарство се именуваат: 
- дипл.земјоделски инженер Даниела Бошнаковска 

од Берово, 
- дипл.инж.за преработка на анимални производи  

Влатко Ајтовски, ул. “Кочо Рацин“ бр.4-Берово. 
7. За постојани вештаци од областа на сообраќајот 

се именуваат: 
- дипл.инж.за сообраќај и транспорт Венко Бошна-

ковски ул. “Маршал Тито“ бр.191-Берово. 
8. За постојани вештаци од областа на  градежниш-

тво и архитектурата се именуваат: 
- дипл.арх.инж Кирил Габерски од Берово, 
- дипл.градежен инженер Стојанка Мираковска од 

Берово. 
9. За постојани вештаци од областа на  златарска-

филигранска дејност се именуваат: 
- Оливер Кузмановски од Скопје. 
Ова решение влегува во сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на РМ“. 
 
                                       ОСНОВЕН СУД-БЕРОВО 
                                                      Претседател, 
                                            Јован Чичаковски, с.р. 

 
  

 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 
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