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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

887. 
Врз основа на член 86-а став (6) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012, 80/2012 и 155/2012), Владата на Република Македони-

ја, на седницата одржана на  26.2.2013 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МЕРКИТЕ И ПРОЦЕДУРИТЕ 

ЗА ОЛЕСНУВАЊЕ ВО ЦИВИЛНОТО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

 

Член 1 

Во Уредбата за мерките и процедурите за олеснување во цивилното воздухопловство („Службен весник 

на Република Македонија” бр. 50/2011)  Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на оваа 

уредба. 

 

Член 2 

Со денот на влегување во сила на оваа Уредба престанува да важи Одлуката за ограничување на користе-

њето на полетно – слетната патека на аеродромот „Скопје“ – Скопје („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 50/2000).  

 

Член 3 

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

Македонија”.  

 

Бр.41-920/1 Заменик на претседателoт 

26 февруари 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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888. 

Врз основа на член 171 став (2) од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македони-

ја” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 

155/12), Владата на Република Македонија, на седница-

та одржана на 26.2.2013 година,  донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И СУБЈЕКТИТЕ  

НА ПОТРАГА И СПАСУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВ 

 

Член 1 

Со оваа уредба се уредува начинот, организацијата 

и субјектите на потрага и спасување на воздухоплов. 

 

Член 2 

Одделни поими употребени во оваа уредба го имаат 

значењето утврдено во Глава 1 на Анекс 12 – Потрага и 

спасување на Конвенцијата за меѓународно цивилно 

воздухопловство кој согласно член 3 од Законот за воз-

духопловство се прифаќа и директно се применува (во 

натамошниот текст: Анекс 12 на ICAO).  

 

Член 3 

(1) Потрага и спасување на воздухоплов започнува 

по известување за воздухоплов во опасност (во ната-

мошниот текст: тревога) доставено до Координативни-

от центар за спасување (во натамошниот текст: Цента-

рот) добиено од: 

1. субјектите на потрага и спасување од членовите 

13 и 14 на оваа уредба; 

2. сателитскиот систем за лоцирање на радиофаро-

ви за опасност COSPAS-SARSAT-MCC Bari Italy и 

3. други лица кои биле очевидци или на друг начин 

дознале за воздухоплов во опасност.  

 

Член 4 

По добиено известување согласно член 3 на оваа 

уредба, се отпочнува со постапка на потрага и спасува-

ње на воздухоплов на начин утврден согласно со Глава 

5 на Анекс 12 на ICAO и Прирачникот за потрага и 

спасување во меѓународното воздухопловство и по-

морство - ICAO Doc.9731 (International Aeronautical and 

Maritime Search and Rescue Manual), кој согласно член 

3 од Законот за воздухопловство се прифаќа и директ-

но се применува. 

 

Член 5 

(1) Во случај кога операцијата за потрага и спасува-

ње станува непрактична, а се смета дека се уште може 

да има преживеани, Центарот привремено може да ги 

прекине активностите во очекување на понатамошен 

развој на настаните на начин утврден согласно Анекс 

12 на ICAO и за истото веднаш ги известува инволви-

раните субјекти. 

(2) Доколку дополнително се добијат важни инфор-

мации истите се проценуваат и кога тоа е оправдано и 

изводливо повторно се преземаат активности за потра-

га и спасување. 

Член 6 

(1) Операцијата за потрага и спасување завршува 

кога е добиена информација дека воздухопловот не е 

веќе во опасност, кога операцијата е успешно завршена 

или кога ќе се процени дека не постои никаква шанса 

патниците и екипажот на воздухопловот да се прежи-

веани, односно кога ќе се утврди дека продолжување 

на операцијата за потрага и спасување е без никакви 

изгледи за успех. 

(2) Одлуката за завршување на операцијата за по-

трага и спасување ја донесува Центарот кој веднаш ги 

известува сите инволвирани субјекти. 

 

Член 7 

(1) За навремено давање на услугите за потрага и 

спасување на воздухоплов во опасност на територијата 

на Република Македонија се организира Служба за по-

трага и спасување (во натамошниот текст: Службата).  

(2)  Службата се состои од: 

- Центарот и      

- Примарни, секундарни и специјализирани едини-

ци за потрага и спасување. 

(3) Работите од својата надлежност Службата ги вр-

ши во рамките на територијата на Република Македо-

нија, како регион на потрага и спасување – Скопје 

(Search and Rescue Region Skopje-SRR-Skopje). 

(4) Службата сe организира и работи согласно при-

менливите стандарди и препорачани практики дадени 

во Глава 2 на Анекс 12 на ICAO и Прирачникот за по-

трага и спасување во меѓународното воздухопловство 

и поморство - ICAO Doc.9731 (International Aeronautical 

and Maritime Search and Rescue Manual). 

 

Член 8 

Службата ги врши следните работи: 

- ги прима, потврдува и постапува по известувањата 

за воздухоплов во опасност; 

- ги координира активностите во врска со лоцирање 

и потрага на исчезнат воздухоплов во границите на це-

лата област на одговорност; 

- ги координира активностите во врска со спасува-

њето и транспорт на преживеаните до безбедно место; 

- организира медицински совети, првична медицин-

ска помош или медицинска евакуација и  

- презема превентивни мерки за спасување кога воз-

духоплов во лет е во состојба на опасност или кога по-

стои закана по воздушниот сообраќај. 

 

Член 9 

(1) Центарот врши планирање, покренување, коор-

динирање, привремено прекинување и завршување на 

операциите за потрага и спасување во рамките на реги-

онот на потрага и спасување – Скопје (Search and 

Rescue Region Skopje-SRR-Skopje). 

(2) Центарот е составен од два постoјани члена де-

легирани од Агенцијата за цивилно воздухопловство 

(во натамошниот текст: Агенцијата) и два постoјани 

члена делегирани од давателот на услуги на воздухоп-
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ловна навигација, од кои шефот на смена има улога на 

Дежурен координатор на операциите за потрага и спа-

сување со оперативна должност од 24 часа. 

(3) Дежурниот координатор на операциите за по-

трага и спасување од став (2) на овој член има опера-

тивна функција за време на операција на потрага и спа-

сување и ги врши следните активности: 

- прибирање и процена на податоците во врска со 

тревогата; 

- утврдување на најверојатна област на потрага; 

- обезбедување на најнови податоци во врска со те-

ренот и метеоролошките услови во најверојатна област 

на потрага; 

- утврдување на бројот на лица, товар и видот на 

опремата за вонредна состојба во воздухопловот во 

опасност; 

- изготвување на акционен план за потрага и акцио-

нен план за спасување;  

- координација на активностите на единиците за по-

трага и спасување; 

- назначува координатор на место на настан;  

- координација со соседните координативни центри 

за спасување; 

- разгледување на дополнително добиени податоци 

за настанот од било кој извор и менување на акциониот 

план ако е потребно и 

- известување на Комитетот за истрага на воздухоп-

ловни несреќи и сериозни инциденти. 

 

Член 10 

Центарот треба да има подготвени и ажурирани по-

датоци и изготвен оперативен план за водење на опера-

ции за потрага и спасување во рамките на регионот на 

потрага и спасување – Скопје (Search and Rescue 

Region Skopje-SRR-Skopje) донесен од Агенцијата и за 

координација со центрите на соседните земји согласно 

Глава 4, точки 4.1 и 4.2 на Анекс 12 на ICAO. 

 

Член 11 

(1) Со цел обезбедување на оперативно спроведува-

ње на операциите за потрага и спасување како операти-

вен дел на Службата од постоечките ресурси на Репуб-

лика Македонија се организираат примарни и секун-

дарни единици за потрага и спасување кои треба да ги 

исполнат барањата од Глава 4, точка 4.3 на Анекс 12 на 

ICAO. 

(2) Единиците за потрага и спасување од став (1) на 

овој член земаат учество во спроведувањето на опера-

циите за потрага и спасување на воздухоплов во опас-

ност согласно своите активности утврдени во членови-

те 13, 14 и 15 на оваа уредба. 

 

Член 12 

(1) Единиците за потрага и спасување од член 11 на 

оваа уредба ги активира Центарот во зависност од пла-

нираната операција за потрага и спасување и нејзиниот 

развој. 

(2) Единиците за потрага и спасување на барање на 

Центарот ги ставаат на располагање на Службата по-

требните расположливи ресурси и земаат активно учес-

тво во операцијата за потрага и спасување. 

 

Член 13 

(1) Примарни единици за потрага и спасување од 

член 11 на оваа уредба се субјекти кои согласно својата 

локација, материјалниот и човечки потенцијал можат да 

земат учество во операции за потрага и спасување и тоа: 

1) Агенцијата за цивилно воздухопловство која врши: 

- организирање на капацитети за потрага и спасува-

ње од постоечките ресурси на Република Македонија; 

- соработка со други служби согласно Глава 3, точ-

ка 3.2 на Анекс 12 на ICAO; 

- соработка и координација со организациите за по-

трага и спасување на соседните и други земји на начин 

утврден во Глава 3, точка 3.1 на Анекс 12 на ICAO;  

- објавување и обелоденување на податоците кои се 

неопходни за влез на единици на потрага и спасување 

од други земји на територијата на Република Македо-

нија согласно Глава 3, точка 3.3 од Анекс 12 на ICAO; 

- склучува спогодби за оперативна соработка на на-

ционално и меѓународно ниво од областа на потрага и 

спасување; 

- координирање на не-оперативни активности како 

што се обуки и развој на политики и процедури за по-

трага и спасување; 

- донесува оперативни планови за операции за по-

трага и спасување и програм за обука и вежбовни 

активности за персоналот на Центарот и 

- надзор на начинот на работа на Координативниот 

центар за спасување. 

2) Давателот на услуги на воздухопловна навигаци-

ја кој врши:  

- известување и тревожење на единиците за потрага 

и спасување; 

- проценка на информациите за вонредната состојба 

и потребниот одговор; 

- воспоставување на сообраќаен режим во воздуш-

ниот простор кога  воздухоплов се наоѓа во вонредна 

состојба; 

- обезбедување на расположливи информации за 

воздухопловот во опасност како план на лет, радарски 

запис, комуникација помеѓу пилот и контролор и други 

достапни податоци кои можат да влијаат на текот на 

изведување на операцијата за потрага и спасување; 

- водење и координирање на операции за потрага и 

спасување и 

- врши други работи поврзани со потрага и спасување; 

3) Министерството за одбрана, односно Армијата 

на Република Македонија кое под услови и начин утвр-

дени во член 40 од Законот за одбраната: 

- учествува со своите воздухопловни и копнени 

единици во воздухопловна и копнена потрага и евакуа-

ција на преживеаните; 
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- учествува со езерските и други специјализирани 

единици во операции на потрага и спасување на вода, 

планински и непристапни предели и 

- врши други работи поврзани со потрага и спасување; 

4) Министерството за внатрешни работи кое: 

- учествува со своите воздухопловни и копнени 

единици во воздухопловната и копнената потрага; 

- учествува со езерските и други специјализирани 

единици во операции на потрага и спасување на вода, 

планински и непристапни предели; 

- гo обезбедува местото на несреќата, врши заштита 

на остатоците од воздухопловот и заштита на поширо-

киот локалитет околу местото на несреќата од пристан 

на неовластени лица; 

- го регулира сообраќајот со цел да се овозможи по-

брз пристап на возилата и единиците за спасување; 

- соработува ако е потребно со полициските служби 

на другите држави непосредно или преку Интерпол и 

- врши други работи поврзани со потрага и спасување; 

5) Министерството за здравство кое: 

- организира итна медицинска помош и приемен 

пункт; 

- одредува приоритети во интервенциите и снабду-

вање со лекови, опрема и медицински помагала за по-

вредените; 

- организира медицинска евакуација и болничка не-

га на повредените; 

- учествува при идентификација на  починатите и 

- врши други работи поврзани со потрага и спасување; 

6) Министерството за надворешни работи кое: 

- воспоставува контакти со владата на државата во 

која е регистриран воздухопловот од несреќата; 

- ги известува странските дипломатски конзуларни 

претставништва во Република Македонија чии граѓани 

биле во воздухопловот за состојбата и последиците од 

воздухопловната несреќа; 

- учествува при организирање на посети односно увид 

на странски дипломатско-конзуларни претставници и ме-

ѓународни организации на местото на несреќата и 

- врши други работи поврзани со потрага и спасување; 

7) Центарот за управување со кризи кој: 

- зема учество во операциите на потрага и спасува-

ње преку комуникација, координација и соработка со 

другите субјекти во Системот за управување со кризи; 

- презема активности за известување и координаци-

ја на Агенцијата за радијациона сигурност и радијацио-

ни настани, епидемиолошките и токсиколошките служ-

би и инспекциските служби за заштита на животната 

средина во случај на несреќа на воздухоплов кој преве-

зувал опасни материи и 

- врши други работи поврзани со потрага и спасување; 

8) Дирекцијата за заштита и спасување која: 

- зема учество во операциите за потрага и спасува-

ње на воздухоплов во опасност; 

- зема учество во извлекување на повредени и заги-

нати лица, укажување на прва помош и транспорт до 

соодветните здравствени установи; 

- зема учество во отстранување на последиците пре-

дизвикани од воздухопловна несреќа и 

- врши други работи поврзани со потрага и спасување;   

9) Општинските противпожарни единици кои вршат: 

- гасење на пожарот и спасување од пожари и експ-

лозии; 

- спасување на приклештени и блокирани патници; 

- помош при подготовка на повредените за транс-

порт и други општо спасувачки задачи и  

- други работи поврзани со потрага и спасување; 

10) Капетанијата на пристаништа која врши: 

- ангажирање и координирање на пловните објекти 

евидентирани во регистарот на Капетанијата за опера-

ции на потрага и спасување на вода и 

- други работи поврзани со потрага и спасување. 

(2) Примарните единици согласно Глава 4, точка 

4.4 на Анекс 12 на ICAO изготвуваат план за обука и 

вежбовни активности на нивните единици во сегменти-

те на нивното учество во операциите за потрага и спа-

сување со цел да се постигне и одржува нивото на под-

готвеност и ефикасност. 

 

Член 14 

(1) Секундарните единици од член 11 на оваа уред-

ба се субјекти кои поради тоа што не се соодветно ло-

цирани, односно кои со својот материјален и човечки 

потенцијал не можат да се квалификуваат како примар-

ни единици, но кои во определени ситуации со мали 

модификации или опремување можат да земат учество 

во операциите за потрага и спасување. 

(2) Во секундарни единици од став (1) на овој член 

спаѓаат:  

1) Воздухопловната федерација на Република Ма-

кедонија која зема учество во операциите за потрага и 

спасување со воздухоплови и персонал од Аеро клубо-

вите членки на федерацијата; 

2) Црвениот крст на Македонија кој зема учество во 

операциите за потрага и спасување со копнени спасу-

вачки единици, комуникациска мрежа, единици за прва 

помош и евакуација; 

3) Операторот на аеродромот кој е одговорен за ор-

ганизирање на аеродромските служби за дејствување 

во случај на воздухоплов во опасност на самиот аеро-

дром или во рамките на аеродромската зона согласно 

планот за вонредни настани и 

4) Органите на државната управа, органите на еди-

ниците на локалната самоуправа, јавните претпријатија 

и установи, планинарските клубови, спортските и про-

фесионалните асоцијации и здруженија, невладините 

организации и други правни и физички лица кои со 

своите расположливи ресурси можат да земат учество 

во операциите на потрага и спасување на воздухоплов 

во опасност. 

 

Член 15 

(1) Во операциите на спасување не се поместуваат 

остатоците од воздухопловот освен ако е тоа потребно 

за спасување на преживеаните и пренесување на почи-
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натите лица. Во овој случај се обележува првобитната 

позиција на поместените делови со цел зачувување на 

трагите кои се значајни за испитување на несреќата.  

(2) Остатоците од воздухопловот настанати како 

резултат на воздухопловни несреќи на територијата на 

Република Македонија, по завршување на истрагата за 

несреќата се отстрануваат или уништуваат од страна на 

операторот на воздухопловот. 

(3) По исклучок од став (2) на овој член доколку 

присуството на остатоците од воздухопловот настанати 

како резултат на воздухопловни несреќи на територија-

та на Република Македонија претставува опасност или 

погрешно ги насочува понатамошните операции на по-

трага и спасување, Агенцијата ги исцртува на мапите 

за потрага и спасување. 

 

Член 16 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за условите и начинот на 

потрага по воздухоплов и спасување на воздухоплов  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

88/01). 

 

Член 17 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија”. 

 

Бр.41-921/1 Заменик на претседателoт 

26 февруари 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

889. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните ор-

гани („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 26.2.2013 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-

НАТА УСТАНОВА  МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНАТА 

УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Мини-

стерство за култура му престанува користењето на 

движната ствар, и тоа: 

1. Скулптура „Три врби во Река Вардар“, од автор: 

Искра Димитрова, со димензии: 240/240см и висина 

400 см, поставена во три армирано-бетонски жардиње-

ри во форма на квадратни призми, под агол од 45 сте-

пени во однос на течението на река Вардар, обложени 

од надворешна страна и горна површина на ѕидовите 

со полиран инокс, на локација според микролокациски 

услови (графички прилог од ДУП централно градско 

подрачје на град Скопје „Мал Ринг“ Општина Центар 

Скопје), обезбедена со Решение за изградба на умет-

ничка скулптура бр.27-3461/2 од 6.9.2010 година, изда-

дено од Општина Центар.  

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-

нова Музеј на современата уметност – Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дире-

кторот на Националната установа Музеј на современа-

та уметност - Скопје со кој се уредуваат правата и об-

врските за движната ствар од член 1 на оваа одлука ко-

ја се дава на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.41-108/1 Заменик на претседателoт 

26 февруари 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

890. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 

Владата на Република Македонија, на седницата одр-

жана на 26.2.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 

МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МАНГАН НА АКЦИО-

НЕРСКОТО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ ПРОИЗВОДС-

ТВО, ПРЕРАБОТКА, ПРОМЕТ И УСЛУГИ КИЧЕВО 

НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СТОГОВО“- ОПШТИНА ДЕ-

БАРЦА, ОПШТИНА ДРУГОВО, ОПШТИНА ДЕБАР 

И ОПШТИНА СТРУГА 

 

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доде-

лување на концесија за експлоатација на минерална су-

ровина – манган на Акционерското друштво ТАЈ-

МИШТЕ производство, преработка, промет и услуги 

Кичево на локалитетот „Стогово“- општина Дебарца, 

општина Другово, општина Дебар и општина Струга 

бр. 41-65/1 од 9.1.2013 година („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 4/2013), престанува да важи 

заради неплаќање на понудениот еднократен надоме-

сток за доделената концесија за експлоатација во износ 

од 47.962.600,00 денари. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.41-1525/1 Заменик на претседателoт 

26 февруари 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

891. 

Врз основа на член 44 од Законот за безбедност и 

здравје при работа („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 92/2007, 136/2011 и 23/2012) Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

26.2.2013 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕД-

НОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 

 

1. Во Решението за именување на членови на Сове-

тот за безбедност и здравје при работа објавено во 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

131/2009 и 69/2012), во точка 1 алинеите 1, 2, 4, 14 и 15 

се менуваат и гласат: 

- Кире Ицев, Организација на работодавачи на Ма-

кедонија; 

- Ана Костадинова, Организација на работодавачи 

на Македонија; 

- Игор Гиевски, Организација на работодавачи на 

Македонија; 

- Слаѓана Андоновска, државен инспектор за труд 

во Државниот инспекторат за труд  и 

- Горан Поповски, државен инспектор за труд во 

Државниот инспекторат за труд. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр.41-1337/1 Заменик на претседателoт 

26 февруари 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

892. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-

вање на санкциите („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 26 февруа-

ри 2013 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА КПУ КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО 

СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС 

 

1. За вршител на должноста заменик на директорот 

на КПУ Казнено-поправен дом Идризово со Отворено 

одделение во Велес се именува Садуш Арифи. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 23-1586/1 Претседател на Владата 

26 февруари 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

893. 

Врз основа на член 16 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-

ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 

Владата на Република Македонија, на седницата одр-

жана на 1 март 2013 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 

НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО  

ОДЗЕМЕН ИМОТ 

 

1. Земри Ќамиљи се разрешува од должноста дире-

ктор на Агенцијата за управување со одземен имот, по-

ради заминување на друга должност, заклучно со 17 

февруари 2013 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 23–1660/1 Претседател на Владата 

1 март 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 

894. 

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за стоков-

ните резерви („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 1 март 

2013 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 

НА АГЕНЦИЈАТА  ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

 

1. Ејуп Рустеми се разрешува од должноста дире-

ктор на Агенцијата за стоковни резерви. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 23–1663/1 Претседател на Владата 

1 март 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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895. 

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за стоков-

ните резерви („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 1 март 

2013 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА В.Д. ДИРЕКТОР НА  

АГЕНЦИЈАТА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

 

1. За вршител на должноста директор на Агенцијата 

за стоковни резерви се именува Реси Абдурахмани. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 23–1723/1 Претседател на Владата 

1 март 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

896. 

О Б Ј А В А 

 

Договорот меѓу Владата на Република Македонија 

и Советот на министри на Република Албанија за отво-

рање на заеднички граничен премин Џепиште – Треби-

ште, склучен во Тирана на 23 ноември 2012 година, ра-

тификуван од Собранието на Република Македонија со 

Закон за ратификација на Договорот (објавен во 

„Службен весник на РМ“ бр. 27/2013), влегува во сила 

на 4 март 2013 година. 

 

  

4 март 2013 година Министер, 

Скопје Никола Попоски, с.р. 

___________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

897. 

Врз основа на член 25 став 5 од Законот за тури-

стичка  дејност („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11 и 

123/12), министерот за економија, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 

НА ЛИЦЕНЦАТА А И Б ЗА ВРШЕЊЕ ТУРИ-

СТИЧКА ДЕЈНОСТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на лиценцата А и Б за вршење ту-

ристичка дејност.  

Член 2 

Лиценцата А за вршење туристичка дејност се изда-

ва на образец со формат А4, на специјална хартија во 

жолта боја.   

Образецот на Лиценцата А го содржи следното: 

- Грб на Република Македонија; Република Македо-

нија; Министерство за економија; Врз основа на членот 

25 став 3 од Законот за туристичка дејност, министерот 

за економија издава; Лиценца за вршење на туристичка 

дејност; На (назив и седиште на правното лице); За вр-

шење на туристичка дејност се издава лиценца (се впи-

шува видот на лиценцата); Туристичката агенција  (име 

на туристичката агенција), Дејноста ја врши во објект 

на адреса (се впишува адресата); Регистарски број; Да-

тум и место на издавањето на лиценцата; место за пе-

чат и потпис на министерот за економија. 

Формата и содржината на образецот на Лицецата А 

се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој пра-

вилник. 

 

Член 3 

Лиценцата Б за вршење туристичка дејност се изда-

ва на образец со формат А4, на специјална хартија во 

зелена боја.   

Образецот на Лиценцата Б го содржи следното: 

- Грб на Република Македонија; Република Македо-

нија; Министерство за економија; Врз основа на членот 

25 став 3 од Законот за туристичка дејност, министерот 

за економија издава; Лиценца за вршење на туристичка 

дејност; На (назив и седиште на правното лице); За вр-

шење на туристичка дејност се издава лиценца (се впи-

шува видот на лиценцата); Туристичката агенција  (име 

на туристичката агенција), Дејноста ја врши во објект 

на адреса (се впишува адресата); Регистарски број; Да-

тум и место на издавањето на лиценцата; место за пе-

чат и потпис на министерот за економија. 

Формата и содржината на образецот на Лицецата Б 

се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој пра-

вилник. 

 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на образецот на лиценцата А, Б и В („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.116/06). 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ .  

 

Бр. 13-1509/1  

25 февруари 2013 година Министер, 

Скопје Ваљон Сараќини, с.р. 
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898. 
Врз основа на член 20 став 4 од Законот за угости-

телска дејност („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11 и 141/12), мини-

стерот за економија, донесe 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 

НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА 

ДЕЈНОСТ ВО КАБАРЕ, НОЌЕН БАР, ДИСКО КЛУБ 

И ДИСКОКЛУБ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на лиценцата за вршење угости-

телска дејност во кабаре, ноќен бар, дискоклуб и ди-

скоклуб  на отворен простор. 

 

Член 2 

Лиценцата за вршење угостителска дејност во каба-

ре се издава на образец со формат А4, на специјална 

хартија во крем боја.  

Образецот на Лиценцата за вршење угостителска 

дејност во кабаре, го содржи следното: 

- Грб на Република Македонија;Република Македо-

нија; Министерство за економија; Врз основа на членот 

20 од Законот за угостителска дејност, Министерството 

за економија издава;  Лиценца за вршење угостителска 

дејност; На (назив и седиште на правното лице); За вр-

шење на угостителската дејност се издава лиценца (се 

впишува видот на лиценцата);  (вид и име на угости-

телскиот објект), дејноста ја врши во објект на адреса; 

Лиценцата има важност од 1 (една ) година од денот на 

издавањето; Регистарски број; Датум и место на изда-

вањето на лиценцата; место за печат и потпис на мини-

стерот за економија. 

Формата и содржината на образецот на Лицецата за 

вршење угостителска дејност во кабаре се дадени во 

Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Лиценцата за вршење угостителска дејност во но-

ќен бар се издава на образец со формат А4, на специ-

јална хартија во розе боја.   

Образецот на Лиценцата за вршење угостителска 

дејност во ноќен бар, го содржи следното: 

- Грб на Република Македонија; Република Македо-

нија; Министерство за економија; Врз основа на членот 

20 од Законот за угостителска дејност, Министерството 

за економија издава;  Лиценца за вршење угостителска 

дејност; На (назив и седиште на правното лице); За вр-

шење на угостителската дејност се издава лиценца (се 

впишува видот на лиценцата); (вид и име на угостител-

скиот објект), дејноста ја врши во објект на адреса; Ли-

ценцата има важност од 1 (една) година од денот на из-

давањето; Регистарски број; Датум и место на издава-

њето на лиценцата; место за печат и потпис на мини-

стерот за економија. 

Формата и содржината на образецот на Лицецата за 

вршење угостителска дејност во ноќен бар се дадени во 

Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник. 

Член 4 

Лиценцата за вршење угостителска дејност во ди-

ско клуб се издава на образец со формат А4, на специ-

јална хартија во окер боја.   
Образецот на Лиценцата за вршење угостителска 

дејност во диско клуб, го содржи следното: 
- Грб на Република Македонија; Република Македо-

нија; Министерство за економија; Врз основа на членот 
20 од Законот за угостителска дејност, Министерството 
за економија издава;  Лиценца за вршење угостителска 
дејност; На (назив и седиште на правното лице); За вр-
шење на угостителската дејност се издава лиценца (се 
впишува видот на лиценцата); (вид и име на угостител-
скиот објект), дејноста ја врши во објект на адреса; Ли-
ценцата има важност од 1 (една) година од денот на из-
давањето; Регистарски број; Датум и место на издава-
њето на лиценцата; место за печат и потпис на мини-
стерот за економија. 

Формата и содржината на образецот на Лицецата за 
вршење угостителска дејност во диско клуб се дадени 
во Прилог 3, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Лиценцата за вршење угостителска дејност во ди-
ско клуб на отворен простор се издава на образец со 
формат А4, на специјална хартија во окер боја.   

Образецот на Лиценцата за вршење угостителска 
дејност во диско клуб на отворен простор, го содржи 
следното: 

- Грб на Република Македонија; Република Македо-
нија; Министерство за економија; Врз основа на членот 
20 од Законот за угостителска дејност, Министерството 
за економија издава;  Лиценца за вршење угостителска 
дејност; На (назив и седиште на правното лице); За вр-
шење на угостителската дејност се издава лиценца (се 
впишува видот на лиценцата); (вид и име на угостител-
скиот објект), дејноста ја врши во објект на адреса; Ли-
ценцата има важност од 1 (една) година од денот на из-
давањето; Регистарски број; Датум и место на издава-
њето на лиценцата; место за печат и потпис на мини-
стерот за економија. 

Формата и содржината на образецот на Лицецата за 
вршење угостителска дејност во диско клуб на отворен 
простор се дадени во Прилог 4, кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на образецот на лиценцата за вршење на угости-
телска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и ди-
ско клуб на отворено и начинот на издавање и одзема-
ње на лиценцата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.116/06). 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ .  

 

Бр. 13-8757  

25 февруари 2013 година Министер, 

Скопје Ваљон Сараќини, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

899. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија, 

член 27, член 28 алинеја 3 и член 71 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на сед-

ницата одржана на 20 февруари 2013 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на устав-

носта на член 6 ставови 3 и 4, член 7 став 1, во делот: 

„кон секоја исправа или поднесок“, член 7 став 2, во 

делот: „кон секоја исправа или поднесок“ и член 7 став 

3 од Законот за адвокатските маркички („Службен вес-

ник на РМ“ бр.84/2012). 

2. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на 

уставноста на Законот за адвокатските маркички, во 

целина, и посебно член 1, член 2, член 3, член 4, член 6 

ставови 1, 2 и 5, член 9, член 11, член 12, член 13 и 

член 14. 

3. СЕ ОТФРЛА иницијативата за поведување по-

стапка за оценување на уставноста на член 10 од Зако-

нот означен во точката 1 од ова решение. 

4. СЕ ЗАПИРА извршувањето на поединечните акти 

или дејствија што се преземени врз основа на членовите 

на Законот, означени во точката 1 од ова решение. 

5. Ова решение произведува правно дејство од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

6. Стамен Филипов од Скопје, Димитрија Атанасов-

ски од Скопје, Адвокатска комора на Република Маке-

донија - Скопје како и 15 иницијативи од повеќе групи 

адвокати во Република Македонија и од адвокати пое-

динци до Уставниот суд на Република Македонија под-

несоа иницијативи за поведување постапка за оценува-

ње на уставноста на Законот за адвокатските маркички 

во целина и посебно на членовите кои се означени во 

точката 1, 2 и 3 од ова решение. 

Според наводите содржани во сите поднесени ини-

цијативи, кои во целост меѓусебно се поврзани и иден-

тични, оспорениот закон бил противуставен, без да се 

конкретизира уставна норма со која истиот во целина 

се коси, а поединечно се наведуваат во сите иницијати-

ви идентични аргументи по однос на неуставноста на 

посебно оспорените одредби од Законот. Така, по од-

нос на член 1, член 2 став 1 и член 7 став 1 од Законот, 

подносителите на иницијативите тврдат дека овие 

одредби биле нејасни, непрецизни, непотполни и од 

уставно-правен аспект неодржливи, од причина што 

овој закон се однесувал само за адвокатите поединци, а 

не и за адвокатите кои својата дејност ја вршат како ад-

вокатски друштва. На тој начин, адвокатите биле ста-

вени во нееднаква правна положба, што било во спро-

тивност со член 8 став 1 алинеи 3 и 7, член 9, член 33, 

член 51, член 55 и член 55 од Уставот на Република 

Македонија. 

Во иницијативите, исто така, се наведува дека со 

член 2 став 2 и член 7 став 2 од Законот, каде се пред-

видувало склучување на писмен договор со корисникот 

на правната помош врз основа на кој било задолжител-

но плаќањето да се врши преку носител на платен про-

мет, се повредувал член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, 

од причина што воопшто не било јасно дали тие одред-

би се однесувале само на адвокат поединец или и на 

адвокатските друштва. 

Со препишувањето во член 7 став 2 од Законот дека 

адвокатот бил должен писмениот договор од член 2 

став 2 да го приложи во прилог кон секоја исправа или 

поднесок на кој не е ставена адвокатска маркичка, до-

колку плаќањето на наградата било над минималните 

износи предвидени со тарифата и каде плаќањето се 

вршело преку носител на платен промет, според подно-

сителите на иницијативите, се засегнувало во интерно-

то работење на адвокатите и во односите со нивните 

клиенти, кои претставувале деловна тајна. 

Истовремено, според иницијативата, членот 2 од 

Законот, не бил јасен и од причина што Законот не 

определил на која вредност ќе се плаќа адвокатската 

маркичка и вредноста на која ќе гласат адвокатските 

маркички. 

Од причина што според членот 3 од Законот адво-

катската маркичка се употребувала исклучиво од адво-

катите запишани во Именикот на адвокати што се во-

дел во Адвокатската комора на Република Македонија, 

според иницијативата, не било јасно на кои адвокати 

не се однесувал овој закон. 

По однос на членот 4 од Законот, подносителите на 

иницијативите, сметаат дек аконтацијата за персонален 

данок не била според законската стапка од 10% од при-

ходот, туку 100% од приходот. 

Оспорениот член 6 од Законот бил неодржлив од 

уставно-правен аспект, од причина што адвокатските 

маркички биле инструмент на аконтативно плаќање на 

персоналниот данок на доход, согласно член 2 став 1 

од Законот, според кое истата претставувала хартија од 

вредност која треба да гласи на номинална вредност. 

Така, според иницијаторите, предвидените реални тро-

шоци за печатење, издавање, транспортирање и чување 

на адвокатските маркички, ги доведувале адвокатите 

во нерамноправна и нееднаква правна положба со дру-

гите граѓани во Република Македонија, што не било во 

согласност со владеењето на правото и со еднаквоста 

на граѓаните пред Уставот и законите. 

Со поднесените иницијативи се оспорува членот 7 

од Законот, наведувајќи дека оваа законска одредба би-

ла спротивна на Амандманот XXV од Уставот, според 

кој постапката пред судовите се уредувал со закон до-

несен со двотретинско мнозинство гласови од вкупни-

от број на пратеници. Исто така, одредбата на член 7 не 

била во согласност со темелните вредности на уставни-

от поредок на Република Македонија - владеењето на 

правото од член 8 став 1 алинеја 3, член 51 и член 53 од 

Уставот на Република Македонија. 
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Со оспорениот член 9 од Законот, според иниција-

тивите се нарушувал основниот принцип на адвокату-

рата - тајноста на податоците за странките кои побара-

ле правна помош од адвокатите кое било спротивно на 

горенаведените членови од Уставот. 

Со иницијативата на Димитрија Атанасовски, по-

себно се оспорува и член 10 од Законот, наведувајќи 

дека од содржината на оваа законска одредба воопшто 

не било јасно зошто Управата за јавни приходи била 

заинтересирана толку брзо да „враќа“ прибрани средст-

ва од Буџетот. 

Со иницијативата, исто така, се оспоруваат и члено-

вите 11, 12, 13 и 14 од Законот, без притоа да се наве-

дуваат посебни образложени причини и аргументи за 

нивната неуставност, едноставно повикувајќи се на 

претходно наведените причини кои се однесуваат на 

другите членови од Законот, со исклучок за членот 14, 

наведувајќи дека со овој член од Законот адвокатите 

поединци биле ставени во нерамноправна положба со 

другите учесници на пазарот, како и со останатите ад-

вокати кои не работеле како поединци кои на софисти-

циран електронски начин го регистрирале готовинско-

то плаќање. Членот 14 од Законот, исто така, не бил во 

согласност и со член 33 од Уставот, од причина што 

фискалниот систем го регистрирал и пресметувањето 

на данокот на додадена вредност кој не бил предмет на 

даночната маркичка. 

Поради наведените причини подносителите на ини-

цијативите, предлагаат Судот да ги укине или поништи 

оспорените одредби и истовремено предлагаат Судот 

да донесе решение за времена мерка во смисла на член 

27 од Деловникот на Уставниот суд на Република Ма-

кедонија. 

7. Судот на седницата утврди дека оспорениот За-

кон за адвокатски маркички содржи вкупно 16 члена. 

Во член 1 од Законот е предвидено дека со овој за-

кон се уредува воведување и користење на адвокатски-

те маркички од страна на адвокатите поединци. 

Според член 2 од Законот, адвокатската маркичка е 

инструмент за аконтативно плаќање на персоналниот 

данок на доход за оние приходи кои адвокатите пое-

динци ги остваруваат во готово во случаите кога награ-

дата за дадената правна помош гласи на минималните 

износи утврдени со Тарифата за награда и надоместок 

на трошоците за работа на адвокатите (во натамошниот 

текст: тарифата). 

При плаќање на наградата над минималните износи 

утврдени со тарифата, зголемување на наградата, како 

и при плаќање на трошоците согласно со тарифата, ад-

вокатите се должни да состават писмен договор со ко-

рисникот на правната помош врз основа на кој плаќа-

њето е задолжително да се врши преку носител на пла-

тен промет. 

Во член 3 од овој закон е предвидено, дека адвокат-

ската маркичка се употребува исклучиво од адвокатите 

запишани во Именикот на адвокатите што се води во 

Адвокатската комора на Република Македонија за пре-

земените дејства од членот 2 став 1 од овој закон. 

Членот 4 од Законот предвидува, адвокатската мар-

кичка гласи на минималните износи за преземените 

дејства утврдени со тарифата. 

Адвокатската маркичка не може да гласи на помал 

износ од износот кој за односното дејствие е определен 

со тарифата. 

Во член 6 од Законот е предвидено, дека адвокат-

ските маркички се издаваат на адвокатот лично. 

Управата за јавни приходи води евиденција за изда-

дените адвокатски маркички. 

За печатење, издавање, транспортирање и чување 

на адвокатските маркички се плаќа надоместок кој е на 

товар на адвокатот. 

Висината на надоместокот од ставот 3 на овој член 

се утврдува според реалните трошоци направени за пе-

чатење, издавање, транспортирање и чување на адво-

катските маркички. 

Формата и содржината, вредноста, начинот на изда-

вање, подигање, повлекување од употреба и висината 

на надоместокот за адвокатските маркички, ги пропи-

шува министерот за финансии. 

Согласно член 7 од Законот, адвокатот е должен ад-

вокатската маркичка да ја приложи кон секоја исправа 

или поднесок за кој согласно со тарифата е предвидена 

награда која гласи на износите од членот 2 став 1 од 

овој закон. 

Адвокатот е должен писмениот договор од членот 2 

став 2 од овој закон да го приложи како прилог кон се-

која исправа или поднесок на кој не е ставена адвокат-

ска маркичка, доколку плаќањето на наградата е над 

минималните износи предвидени со тарифата, односно 

каде што плаќањето се врши преку носител на платен 

промет. 

Исправата или поднесокот кој е составен од адво-

кат кој не содржи адвокатска маркичка, содржи адво-

катска маркичка во помал износ од оној што е опреде-

лен со тарифата или не содржи писмен договор во при-

лог согласно со ставот 2 на овој член, се сметаат за не-

уредни и ќе бидат отфрлени од страна на примателот. 

Според член 9 од овој закон, адвокатот е должен да 

води евиденција за употребените адвокатски маркички. 

Формата и содржината на евиденцијата од ставот 1 

на овој член ги пропишува министерот за финансии. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член се доставува 

до Управата за јавни приходи најдоцна до 31 јануари во 

текот на годината за претходната календарска година. 

Употребените адвокатски маркички се сметаат за 

аконтација на персоналниот данок на доход за кален-

дарската година во која се употребени. 

Неупотребените адвокатски маркички адвокатот 

може да ги искористи во наредните даночни периоди. 

Според член 10 од законот, во случај на престанок 

на вршење на дејноста адвокатот е должен, најдоцна во 

рок од 15 дена од денот на престанокот на вршењето на 

дејноста, сите неупотребени адвокатски маркички да 

ги врати на Управата за јавни приходи за што се соста-

вува записник. 
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Во прилог на записникот од ставот 1 на овој член се 

доставува и евиденцијата за употребените адвокатски 

маркички. 

Во член 11 од законот, глоба во износ од 4.000 до 

5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 

на адвокатот поединец за сторен прекршок, ако поста-

пи спротивно на членот 2 став 2 од овој закон. 

За прекршоците од ставот 1 на овој член на адвока-

тот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за 

вршење на дејност во траење од 15 дена. 

Според член 12 од законот, глоба во износ од 2.500 

до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече на адвокатот поединец за сторен прекршок, ако: 

1) не приложи адвокатска маркичка на исправа или 

поднесок за кој согласно со овој закон е пропишана 

употреба на адвокатска маркичка (член 7 став 1),  

2) не приложи писмен договор во прилог (член 7 

став 2), 

3) не води евиденција за употребени адвокатски 

маркички (член 9 ставови 1 и 2) и  

4) не ги врати сите неупотребени адвокатски мар-

кички во утврдениот рок (член 10 став 1). 

За прекршоците од ставот 1 на овој член на адвока-

тот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за 

вршење на дејност во траење од десет дена. 

Според член 13 од овој закон, за прекршоците од 

членовите 11 и 12 од овој закон прекршочна постапка 

води и прекршочни санкции изрекува Управата за јав-

ни приходи во согласност со одредбите од Законот за 

даночна постапка. 

Согласно член 14 од Законот, со денот на започну-

вање на примената на овој закон, за адвокатите поедин-

ци запишани во Именикот на адвокатите што се води 

во Адвокатската комора на Република Македонија пре-

станува обврската од членот 2 од Законот за регистри-

рање на готовинските плаќања, за воведување и кори-

стење на одобрен фискален систем на опрема за реги-

стрирање на готовински плаќања и задолжително изда-

вање на фискална сметка за дадената правна помош. 

8. Темелни вредности на уставниот поредок на Ре-

публика Македонија, во смисла на член 8 став 1 алинеи 

3 и 7 од Уставот се владеењето на правото и слободата 

на пазарот и претприемништвото. 

Во член 9 од Уставот на Република Македонија се 

предвидува дека граѓаните на Република Македонија 

се еднакви во слободите и правата независно од полот, 

расата, бојата на кожата, националното и социјалното 

потекло, политичкото и верското уверување, имотната 

и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и 

законите се еднакви. 

Во член 33 од Уставот, кој е поместен во Глава II од 

Уставот, со наслов: „Основни слободи и права на чове-

кот и граѓанинот“, точка 3, со поднаслов: „Економски, 

социјални и културни права“, се предвидува дека секој 

е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да 

учествува во намирувањето на јавните расходи на на-

чин утврден со закон. 

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. 

Членот 53 од Уставот определува дека адвокатурата 

е самостојна и независна јавна служба што обезбедува 

правна помош и врши јавни овластувања во согласност 

со закон. 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 

владеењето на правото е темелна вредност на уставни-

от поредок на Република Македонија која се остварува 

на начин што законите мораат да бидат во согласност 

со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со зако-

ните, при што секој субјект е должен да ги почитува 

Уставот и законите, а истовремено како економска об-

врска за секој стои плаќањето на данок и други јавни 

давачки и учествувањето во намирувањето на јавните 

расходи на начин утврден со закон. 

Од содржината на член 53 од Уставот, произлегува 

дека адвокатурата е јавна служба што обезбедува прав-

на помош, при што таа јавна служба е самостојна и не-

зависна и врши јавни овластувања кои и се доверени со 

закон. 

Со член 2 од Законот за адвокатура („Службен вес-

ник на Република Македонија бр. 59/2002, 60/2006, 

29/2007, 106/2008 и 135/2011) адвокатурата е дефинира-

на како самостојна и независна јавна служба која единс-

твено обезбедува и дава правна помош согласно овој и 

друг закон (став 1). Адвокатите вршат јавни овластува-

ња во согласност со овој и други закони (став 2). 

Според член 5 од Законот, самостојноста и независ-

носта на адвокатурата како јавна служба се остварува 

со слободно и независно вршење на адвокатската деј-

ност, слободен избор на адвокатот, организирање на 

адвокатите во Адвокатска комора и нејзино финанси-

рање, автономно донесување на акти за работа на Ад-

вокатската комора на Република Македонија и нејзини-

те органи и запишување и бршење од Именикот на ад-

вокатите, Именикот на адвокатските стручни соработ-

ници, Именикот на адвокатските приправници и доне-

сување на Кодекс на адвокатската етика. 

Во членот 6 од овој закон е предвидено дека адво-

катската дејност ја вршат исклучиво адвокати кои по-

ложиле заклетва и се запишале во Именикот на Адво-

катската комора на Република Македонија (став 1). Ад-

вокатите ја вршат адвокатската дејност како адвокати 

поединци и адвокати здружени во адвокатско друштво 

(став 2). Адвокатите поединци и адвокатските друштва 

се запишуваат во именик на адвокатите кој што се води 

во Адвокатската комора на Република Македонија 

(став 3). 

Според член 7 од Законот, адвокатот поединец ја 

извршува адвокатската дејност поединечно (став 1). 

Во член 8 од овој закон е предвидено дека двајца 

или повеќе адвокати, можат да основаат адвокатско 

друштво (став 1). Адвокатското друштво врши адво-

катска дејност како адвокат поединец (став 2). Адво-

катското друштво се основа со одлука за основање 
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(став 3). Адвокатското друштво се запишува во Име-

ник на адвокатски друштва кој што се води во Адво-

катската комора на РМ со што се стекнува со статус на 

правно лице согласно со овој закон (став 5). 

Од анализата на цитираните одредби од Законот за 

адвокатурата јасно произлегува дека во Република Ма-

кедонија адвокатите ја вршат адвокатската дејност ка-

ко адвокати поединци кои адвокатската дејност ја вр-

шат поединечно и адвокати здружени во адвокатски 

друштва кои имаат статус на правно лице. 

Оспорениот Закон за адвокатски маркички го уре-

дува воведувањето и користењето на адвокатските мар-

кички од страна на адвокатите поединци (член 1). 

Од содржината на целината на оспорениот закон, 

според Судот, јасно и недвосмислено произлегува дека 

основната интенција на законодавецот е со воведува-

њето и користењето на адвокатските маркички од стра-

на на адвокатите поединици да се овозможи аконтатив-

но плаќање на персоналниот данок на доход, односно 

евидентирање на приходите кои адвокатите поединци 

ги остваруваат во готово. 

Оданочувањето на адвокатите е регулирано со За-

конот за персоналниот данок на доход, според кој под 

приходи од самостојна дејност се сметаат и приходите 

од адвокатска дејност. Законот за регулирање на гото-

винските плаќања ја пропишува обврската сите даноч-

ни обврзници кои вршат промет на добра и промет на 

услуги за кои плаќањето не се врши по банкарски пат, 

да воведат и користат одобрен фискален систем на 

опрема за регистрирање на готовински плаќања и за-

должително да издаваат фискални сметки за извршени-

от промет, односно за дадената услуга. 

Наводите во поднесените иницијативи дека одред-

бите на член 1 и член 2 од оспорениот Закон за адво-

катски маркички биле нејасни, непрецизни и непотпол-

ни и од уставно-правен аспект неодржливи од причини 

што овој закон се однесувал исклучиво само на адвока-

тите поединци, а не и за адвокатите кои својата дејност 

ја вршат како адвокатско друштво, со што адвокатите 

биле ставени во нерамноправна положба, според Су-

дот, се неосновани од следниве причини. 

Oд анализата на содржината на оспорените одред-

би, неспорно произлегува дека адвокатската маркичка 

исклучиво се употребува за преземените дејствија од 

адвокатите поединци запишани во Именикот на адво-

катите што се води во Адвокатската комора на Репуб-

лика Македонија и истите се издаваат на адвокатот 

лично. Со оспорениот закон се воспоставува евиденци-

ја на приходите кои ги остваруваат адвокатите поедин-

ци кои се реализираат во готово, односно не преку бан-

карски пат, зашто истите имаат даночна обврска изра-

зена преку персоналниот данок на доход, имајќи го во 

вид фактот што истите се физички лица и како такви 

преземаат одредени дејствија за себе и за своја сметка. 

Фактот што Законот за адвокатски маркички се од-

несува исклучиво за адвокатите поединци, а не и за ад-

вокатските друштва не го чини Законот противуставен. 

Ова од причина што овие форми на организирање на 

адвокатурата како дејност која е уредена со Законот за 

адвокатура, во поглед на даночните обврски кои произ-

легуваат од посебните даночни закони, имаат сосема 

поинаков даночен третман од причина што станува 

збор за физичко лице (адвокат поединец) и правно ли-

це (адвокатско друштво).  

Ваквата суштинска разлика и подвоеност во субје-

ктивитетот зборува за околноста дека правата и обвр-

ските на истите како такви не може да бидат регулира-

ни со ист закон и на ист начин. Ова со оглед на тоа де-

ка адвокатите поединци како физички лица кои оства-

руваат приход од самостојно вршење на дејност, во 

смисла на позитивната даночна регулатива, се даночни 

обврзници за целите на персоналниот данок на доход. 

Адвокатските друштва, пак, од друга страна, со оглед 

на нивниот правен субјективитет, односно статус на 

правно лице, се даночни обврзници за целите на дано-

кот на добивка. Така, Законот за данокот на добивка во 

членот 4 став 1 предвидува дека обврзник на данокот 

на добивка е правно лице (субјект) - резидент на Ре-

публика Македонија кој остварува добивка од вршење 

на дејност во земјата и странство. 

Тргнувајќи од фактот дека адвокатското друштво 

кое врши адвокатска дејност има статус на правно лице 

(член 8 од Законот за адвокатура), истиот во смисла на 

член 4 став 1 од Законот за данокот на добивка, е дано-

чен обврзник, што значи дека не се доведуваат во не-

рамноправна положба овие два субјекти на кои се алу-

дира во иницијативите, од причини што истите имаат 

различен правен статус, кој резултира со даночно регу-

лирање во различни закони. Оттука, не може да се при-

фати тврдењето во иницијативата дека оспорениот 

член 1 и член 2 од Законот се во спротивност со устав-

ните норми на кои се повикуваат подносителите на 

иницијативата. 

Ценејќи ја посебно содржината на член 2 став 2 од 

Законот vis a vis уставните одредби од член 8 став 1 

алинеја 3 од Уставот, Судот оцени дека истата не може 

да се доведе под сомнение по однос на темелните вред-

ности на уставниот поредок на Република Македонија - 

владеењето на правото и правната сигурност на граѓа-

ните на Република Македонија. Имено, оспорениот 

став 2 на членот 2 од Законот е јасен, прецизен и деци-

ден и од волјата на странките зависи кога адвокатот ќе 

го поднесе писмениот договор склучен со корисникот 

на правната помош до носителот на платниот промет. 

Јасни и прецизни норми, како оспорените овозможува-

ат едно демократско општество да се заснива на прин-

ципот на владеењето на правото и правната сигурност 

на граѓаните, како составен дел на наведената темелна 

вредност на уставниот поредок.  

Од наведените причини Судот оцени дека не може 

да се постави прашањето за согласноста на член 2 од 

Законот со темелната вредност на уставниот поредок 

на Република Македонија содржан во член 8 став 1 

алинеја 3 од Уставот - владеењето на правото и правна-

та сигурност на граѓаните на Република Македонија. 
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Наводите во иницијативите дека членот 3 од Зако-

нот, бил нејасен и непрецизен и истовремено спроти-

вен на член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, според Су-

дот, се неосновани. Ова од причина што Законот во 

член 1 точно, прецизно и децидно утврдува дека вове-

дувањето и користењето на адвокатските маркички 

исклучиво се однесува на адвокатите поединци (физич-

ки лица) кои што како такви се запишани во Именикот 

на адвокатите што се води во Адвокатската комора на 

Република Македонија, а за вршење на нивната адво-

катска дејност.  

Оттука, јасно произлегува дека ваквата обврска 

предвидена во оспорениот член 3 од Законот за адво-

катска маркичка се однесува за адвокатите кои се запи-

шани во Именикот на адвокати, а кои ја вршат само-

стојноста и независноста на адвокатурата како јавна 

служба која обезбедува правна помош. Адвокатската 

дејност ја вршат исклучиво адвокати кои се запишани 

во Именикот на адвокатите, па оттука логично е Зако-

нот за адвокатски маркички да се однесува исклучиво 

на адвокатите кои се запишани во Именикот и кои како 

такви вршат адвокатска дејност. Оттука, не може да се 

прифати тврдењето во иницијативите дека оспорениот 

член 3 од Законот е нејасен и непрецизен, што го чини 

спротивен на темелниот принцип на уставниот поредок 

на РМ - владеењето на правото и правната сигурност 

на граѓаните на Република Македонија. 

Членот 4 од Законот за адвокатските маркички 

предвидува дека истите гласат на минималните износи 

за преземените дејства утврдени со тарифата и истите 

не можат да гласат на помал износ кој за односното 

дејствие е определен со тарифата. 

Подносителите на иницијативите сметаат дека оваа 

законска одредба е неодржлива и спротивна на Уставот 

затоа што овој закон се „подредувал“ спрема тарифата, 

а не спрема Законот. Меѓутоа, од анализата на содржи-

ната на оспорената одредба, а во корелација со устав-

ните норми, како и позитивните прописи во Република 

Македонија кои ја регулираат оваа тематика, не може 

да се прифати тврдењето на иницијативата за неустав-

носта на оваа одредба од Законот од причина што „по-

дредувањето“ на адвокатската маркичка, како што тер-

минолошки се означува во иницијативите сторено од 

причини што според Законот за адвокатурата (член 19) 

во Тарифата за награда и надоместок на трошоците за 

работа на адвокатите, децидно се утврдени износите за 

преземените дејствија, што значи дека тарифата како 

подзаконски акт е операционализација на Законот, со 

што не може да се прифати тврдењето дека Законот е 

„подреден“ на Тарифата. 

Поради наведеното оспорениот член 4 од Законот, 

според Судот, не може да се доведе под сомнение по 

однос на одредбите од Уставот на кои се алудира во 

иницијативите. 

Според член 5 од Законот за адвокатските маркич-

ки, адвокатските маркички ги печати и издава Управа-

та за јавни приходи. Значи ако Управата за јавни при-

ходи, како државен инструмент, ги печати и издава ад-

вокатските маркички и истите се издаваат на адвокатот 

со цел евидентирање на аконтативното плаќање на пер-

соналниот данок на доход за приходите кои адвокатите 

поединци ги остваруваат во готово, според Судот, тие 

имаат карактер на хартија од вредност, која според За-

конот за хартии од вредност („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.95/2005), треба да гласи на но-

минална вредност. 

Имено, според член 2 точка 43 од Законот за хартии 

од вредност, под изразот хартии од вредност се подраз-

бира, меѓу другото и инструментот „обврзници“ (што 

меѓу другото претставува и адвокатската маркичка). 

Во членот 3 од овој закон, се предвидува дека хар-

тии од вредност можат да издаваат Министерството за 

финансии во име на Република Македонија домашни и 

странски правни лица. Во конкретниов случај тоа го 

чини Управата за јавни приходи, како составен орган 

на Министерството за финансии. 

Законот за хартии од вредност, во член 4, предвиду-

ва дека хартиите од вредност се издаваат во дематери-

јализирана форма, а во член 6 став 1 се предвидува де-

ка хартијата од вредност има номинална вредност. 

По однос на член 6 ставови 1, 2 и 5 од Законот, Су-

дот оцени дека истите не се противречни на Уставот и 

обврската на министерот за финансии за пропишување 

на формата и содржината, вредноста, начинот на изда-

вање, подигање, повлекување од употреба и висината 

на надоместокот за адвокатските маркички е само до-

разработка на законот изразена во подзаконски акт. 

Предмет на уставно-судска анализа во конкретниов 

предмет е и член 9 од Законот за адвокатските маркич-

ки. Со овој член од Законот се предвидува обврската 

адвокатот да води евиденција за употребените адвокат-

ски маркички, како и обврската да таа евиденција се 

достави до Управата за јавни приходи најдоцна до 31 

јануари во текот на годината за претходната календар-

ска година. 

Подносителите на иницијативите тврдат дека со ва-

квото законско решение се нарушувал основниот прин-

цип на адвокатурата - тајноста на податоците за стран-

ките кои побарале правна помош од адвокатите, со што 

се повредувал принципот на владеењето на правото - 

член 8 став 1 алинеја 3, член 51 и член 53 од Уставот. 

Според Судот, истакнатите наводи во иницијативи-

те се неосновани, од причина што во конкретнава прав-

на ситуација предмет на оданочување се јавни приходи 

(со оглед на фактот што адвокатурата е јавна дејност, 

односно служба). Јавните приходи во смисла на член 4 

точка 2 од Законот за даночната постапка („Службен 

весник на РМ“ бр.13/2006........... 84/2012) се финанси-

ски средства што ги управува Управата за јавни прихо-

ди за финансирање на јавните расходи. 

Во членот 9 став 1 од Законот за даночната постап-

ка, се предвидува дека службените лица се должни ка-

ко даночна тајна да ги чуваат: 1) сите документи, ин-

формации, податоци или други факти за даночниот об-

врзник до кои дошле во даночна, прекршочна или суд-
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ска постапка; 2) податоци за пронајдоци или патенти, 

како и сите други податоци за технолошките постапки 

кои ги применува даночниот обврзник и 3) сите делов-

ни тајни за трето лице со кои е запознаено службеното 

лице. 

Тргнувајќи од содржината на наведените одредби 

од Законот за даночната постапка, според Судот, јасно 

произлегува дека и со доставувањето на евиденцијата 

за употребените адвокатски маркички од страна на ад-

вокатот до Управата за јавни приходи не се нарушува 

тајноста на податоците добиени од странките, со оглед 

на фактот што Управата за јавни приходи како орган 

на државната управа во состав на Министерството за 

финансии во чиј делокруг на работа, меѓу другото е во-

дење даночна евиденција е должна како даночна тајна 

да ги чува сите податоци, информации и било кои дру-

ги факти до кои дошле во текот на даночната постапка 

односно во текот на работењето. Оттука, со доставува-

њето на евиденцијата за употребените адвокатски мар-

кички до надлежен државен орган не претставува нару-

шување на тајноста на податоците добиени од странки-

те, со оглед на законската обврска за чување на даноч-

на тајна, а дотолку повеќе што предмет на обработка 

од надлежниот даночен орган се приходите на адвока-

тите поединци кои ги остваруваат во готово, а не доби-

ените податоци од странките. 

Оттука, според Судот, членот 9 од Законот, не мо-

же да се доведе под сомнение по однос на член 8 став 1 

алинеја 3, член 51 и член 53 од Уставот. 

Ценејќи ги наводите во иницијативата по однос на 

членовите 11, 12, 13 и 14 од Законот, Судот утврди де-

ка се неосновани, од причина што истите се јасни, нед-

восмислени и прецизни и уставно оправдани и се во 

согласност со надлежноста на законодавната власт. 

Имено, право е на законодавецот да ја уредува прекр-

шочната политика, со цел за ефикасно извршување на 

обврските кои ги регулира Законот за адвокатските 

маркички. Уставниот суд нема надлежност да ја опре-

делува висината на глобата за сторениот прекршок, би-

дејќи со тоа би навлегол во спроведувањето на законо-

давната политика, што е во спротивност со Уставот на 

Република Македонија. 

Што се однесува пак посебно до членот 14 од Зако-

нот, кој претставува преодна одредба, исто така според 

Судот право е на законодавецот да го уредува правни-

от систем во Република Македонија и нема противу-

ставност во содржината на одредбите на член 14 од За-

конот со тоа што со уредување на нов правен акт, пре-

станува да важи правниот акт кој претходно уредува 

прашања од карактер на оданочување и пријавување на 

приходи од страна на адвокатите поединци. 

При градењето на правното мислење по однос на 

оваа проблематика Судот го имаше во вид и ставот на 

Уставниот суд изразен во Одлуката У.бр.171/2011 од 

11 април 2012 година, со која Уставниот суд ја укина 

Одлуката за измена и дополнување на Тарифата за на-

града и надоместок на трошоците за работа на адвока-

тите („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.100/2011) според кој не е спорна обврската на адво-

катите за предавање на соодветна коморска маркичка 

за застапување, но истата била системски лошо поста-

вена бидејќи таа требало да се уреди со Закон, а не со 

подзаконски акт. 

Оттука, ова оди во прилог на основаноста и неоп-

ходноста на донесувањето на оспорениот закон и си-

стемско правно регулирање на адвокатската маркичка 

како услов за наплата на адвокатските трошоци, и ос-

нов за аконтативно плаќање на пресоналниот данок на 

доход за оние приходи кои адвокатите ги остваруваат 

во готово. 

9. Од анализата на содржината на член 6 ставови 3 

и 4 од Законот, а во корелација со одредбите од Зако-

нот за хартии од вредност, Судот оцени дека обврската 

адвокатот да го плаќа надоместокот за печатење, изда-

вање, транспортирање и чување на адвокатските мар-

кички, која висина се утврдува според реалните трошо-

ци направени за наведените дејствија,основано може 

да се доведе во прашање нејзината согласност со те-

мелната вредност на уставниот поредок на Република 

Македонија - од член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, од 

причина што колизијата на одредбите од двата закона 

кои егзистираат во правниот поредок на Република Ма-

кедонија, доведуваат до правна несигурност на граѓа-

ните на Република Македонија, со што се доведува во 

прашање доследната примена на законите во Републи-

ка Македонија. Од изнесените аргументи, Судот оцени 

дека оспорениот член 6 ставови 3 и 4 од Законот, осно-

вано може да се доведат под сомнение по однос на 

Уставот на Република Македонија. 

Анализирајќи го членот 7 ставови 1 и 2 од Законот, 

во контекст на наводите во иницијативата, според Су-

дот истиот во делот: „кон секоја исправа или подне-

сок“, е во директна спротивност со начелото на ефи-

касност и економичност на постапката, што е едно од 

основните начела за судење во разумен рок, кон што 

тежнее и нашиот правосуден систем, а секако во смис-

ла на член 6 од Европската конвенција за човекови пра-

ва. Имено, обврската на адвокатот адвокатската мар-

кичка да ја доставува кон секоја исправа или поднесок 

за кој согласно со тарифата е предвидена награда која 

гласи на износите од членот 2 став 1 на овој закон, од-

носно од членот 2 став 2, според Судот, значи нереално 

прикажување на приходите на адвокатот што се основ 

за аконтативно плаќање на персоналниот данок на до-

ход со што не се реализира уставниот основ на законо-

давецот за утврдување на изворите на приход на адво-

катите поединци, како основ за нивно одданочување.  

Што се однесува до ставот 3 на членот 7 од Зако-

нот, Судот оцени дека истиот во целина основано може 

да се доведе под сомнение по однос на одредбите од 

Уставот на кој се повикуваат иницијативите - член 8 

став 1 алинеја 3, член 51 и член 53, а поради следниве 

причини. 
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Од содржината на ставот 3 на членот 7 од Законот 

за адвокатски маркички произлегува дека тој предви-

дува отфрлање на исправата или поднесокот составен 

од адвокат од страна на примателот доколку истите не 

содржат адвокатска маркичка, или пак истата е подне-

сена во помал износ од оној што е определен со тари-

фата или не содржи писмен договор во прилог соглас-

но со ставот 2 на овој член од Законот. 

Според Судот, наведената законска определба нав-

легува во судската надлежност, односно во текот на 

постапката која се води по одреден иницијален акт, 

што е во спротивност со Амандман XXV од Уставот. 

Амандман XXV од Уставот предвидува дека видо-

вите, надлежноста, основањето, укинувањето, органи-

зацијата и составот на судовите, како и постапката 

пред нив, се уредуваат со закон, што се донесува со 

двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број 

пратеници. 

Од анализата на оспорената законска одредба во ко-

релација со содржината на уставниот амандман, произ-

легува дека ваквото условување основано се доведува 

под сомнение по однос на начелото на владеењето на 

правото и во крајна линија, со овластувањата на адво-

катурата, како самостојна и независна јавна служба да 

врши јавни овластувања во согласност со закон. Име-

но, ваквата одредба е спротивна со Амандман XXV од 

Уставот од причина што оценката на неуредност на ис-

правата или поднесокот која резултира со отфрлање на 

соодветниот поднесок е од влијание за текот на постап-

ката што во смисла на Амандман XXV точка 4 од Уста-

вот е предмет на процесните закони, кој што се донесу-

ваат со двотретинско мнозинство, што не е случај со 

оспорениот закон. 

Така, оспореното законско решение во член 7 став 

3, веќе е законски уредено во повеќе процесни закони 

како што е сторено во член 98 став 8 од Законот за пар-

нична постапка (за кој веќе Уставниот суд со Решение 

У.бр.96/2011 и У.бр.216/2011 се произнесе дека се во 

согласност со Уставот на Република Македонија) како 

и во другите закони кои го регулираат текот на судска-

та постапка. 

Од наведеното Судот утврди дека оспорената 

одредба на член 7 став 3 од Законот основано може да 

се доведе под сомнение по однос на темелната вред-

ност на уставниот поредок на Република Македонија - 

владеењето на правото од член 8 став 1 алинеја 3, како 

и со Амандман XXV од Уставот. 

10. Што се однесува до оспорениот член 10 од Зако-

нот сметаме дека во врска со оценката на овој член од 

Законот, иницијативата поднесена од Димитрија Ата-

насовски, од уставно правен аспект не содржи уставни 

аргументи врз основа на кои Судот би се впуштил во 

анализа за неговата согласност со Уставот. Од овие 

причини, во смисла на член 28 алинеја 3 од Деловни-

кот на Уставниот суд на Република Македонија, овој 

Суд иницијативата во овој дел ја отфрли. 

11. Имајќи предвид дека Судот оцени дека член 6 

ставовите 3 и 4, член 7 ставовите 1 и 2, во оспорените 

делови, како и член 7 став 3 од Законот за адвокатските 

маркички основано можат да се доведат под сомнение 

по однос на Уставот на Република Македонија, Судот 

оцени дека во конкретниов случај исполнети се усло-

вите од член 27 од Деловникот на Уставниот суд на Ре-

публика Македонија, Судот до донесување на конечна 

одлука, да донесе решение за запирање на извршување-

то на поединечните акти или дејствија преземени врз 

основа на членовите од Законот означени во точката 1 

од ова решение. Ова од причина што, според оценката 

на Судот, со нивното извршување би можеле да наста-

нат тешко отстранливи последици. 

12. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 

точките 1, 2 и 3 од ова решение. 

13. Ова решение Судот го донесе во состав од пре-

тседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р 

Наташа Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил 

Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Сали 

Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски, а 

по однос на член 2 став 2 и член 12 став 1 точките 1 и 2 

од Законот, решението е донесено со мнозинство гла-

сови. 

 

У.бр.166/2012 Претседател 

20 февруари 2013 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Бранко Наумоски, с.р. 

__________ 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

900. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,  57/2010, 135/2011 

и 13/2013), постапувајќи по Барањето на Друштвото за 

управување со инвестициски фондови КБ Публикум 

Инвест АД Скопје поднесено на ден 7.2.2013 година, 

Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-

донија на седницата одржана на ден 22.2.2013 година, 

донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО  

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 

 

1. На Друштвото за управување со инвестициски 

фондови КБ Публикум Инвест АД Скопје се дава одо-

брение за издавање на долгорочни хартии од вредност 

по пат на приватна понуда - втора емисија на 200 обич-

ни акции со вкупен износ на емисијата од 200.000 евра, 
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согласно Одлуката број 02-399/1/13 од 6.2.2013 година 

за зголемување на основната главнина со влогови, со 

издавање нови акции од втора емисија по пат на при-

ватна понуда, донесена на Седница на Собранието на 

акционери на Друштвото за управување со инвестици-

ски фондови КБ Публикум Инвест АД Скопје одржана 

на ден 6.2.2013. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-

врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 

предвиден со Законот и согласно Одлуката број 02-

399/1/13 од 6.2.2013 година за зголемување на основна-

та главнина со влогови, со издавање нови акции од вто-

ра емисија по пат на приватна понуда, донесена на 

Седница на Собранието на акционери на Друштвото за 

управување со инвестициски фондови КБ Публикум 

Инвест АД Скопје одржана на ден 6.2.2013. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-

на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 

зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 

регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-

те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-

тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-

нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 

во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-

ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-

рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија да достави доказ 

дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето. 

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

УП 1 Број 07-3 Комисија за хартии од вредност  

22 февруари 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

___________ 

901. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 

и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија, постапувајќи по Барањето на Акцио-

нерското друштвото за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ - 

Виена Иншуранс Груп Скопје за одобрување на  при-

ватна понуда на хартии од вредност, поднесено на ден 

8.2.2013 година, на седницата одржана на ден 22.2.2013 

година,  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО  

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 

 

1. На Акционерското друштвото за осигурување 

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуранс Груп Скопје се дава 

одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-

ност по пат на приватна понуда - трета емисија на 

1.000 обични акции со вкупен износ на емисијата од 

1.000.000 евра во денарска противвредност од 

61.544.300 денари, согласно Одлука бр. 0201/01 од 

6.2.2013 година за зголемување на основната главнина 

на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР 

ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп Скопје со паричен влог 

преку издавање на нови акции од трета емисија по пат 

на приватна понуда, донесена од Собранието на акцио-

нери на Друштвото на ден 6.2.2013 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-

врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 

предвиден со Законот и согласно Одлуката бр. 0201/01 

од 6.2.2013 година за зголемување на основната глав-

нина на Акционерското друштво за осигурување ВИ-

НЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп Скопје со паричен 

влог преку издавање на нови акции од трета емисија по 

пат на приватна понуда. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-

на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 

зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 

регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-

те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-

тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-

нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 

во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-

ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-

рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија да достави доказ 

дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето. 

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

УП 1 Број 07-4 Комисија за хартии од вредност  

22 февруари 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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902. 

Постапувајќи согласно член 1  став 2  од Законот за 
хартии од вредност („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/2011 и 13/2013), член 86 од Законот за општа 
управна постапка („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/2005, 110/2008 и 51/2011), Комисијата 
за хартии од вредност на Република Македонија го да-
ва следното 

 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

 
Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија управниот акт Решение на Управен суд У-
6. бр.834/2010 од 31.10.2012 година која се однесува на 
лицето Здравко Јосифовски бул. Јане Сандански број 
12-4/10 Скопје не успеа да го достави по пошта. 

 Се повикува горенаведеното лице во рок од 7 (се-

дум) дена од објавувањето на ова соопштение да се ја-
ви во просториите на Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Македонија и да го подигне горена-
ведениот акт.  

 
НАПОМЕНА: Странката се предупредува дека ва-

квиот начин на доставување се смета за уредна доста-

ва, а секоја негативна последица која може да настане 
ќе ја сноси самата странка. 

 
Бр. 08-129/2 Комисија за хартии од вредност 

27 февруари 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

903. 
Врз основа на член 56 став (4) од Законот за задол-

жително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија” бр. 
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 

48/2009, 50/2010, 171/10, 36/2011, 98/2012 и 13/2013), 
Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на ка-
питално финансирано пензиско осигурување на седни-
цата на 30.1.2013 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ 

ШТО ГО НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕР-

ВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИ-

СКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА  

ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Висината на месечниот надомест што Агенцијата за 

супервизија на капитално финансирано пензиско оси-

гурување го наплатува од секое пензиско друштво за 
2013 година изнесува 0,8%, од секој уплатен придонес 
во претходниот месец во пензиските фондови со кои 
управуваат. 

Член 2 

Надоместот од член 1 на оваа Одлука се пресметува 

како процент од вкупните придонеси уплатени во прет-

ходниот месец во секој пензиски фонд со кој управува 

пензиското друштво. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”, а ќе се објави по добивањето согласност 

од Собранието  на Република Македонија. 

 

Бр.02-151/3 Потпретседател 

30 јануари 2013 година на Управниот одбор, 

Скопје Хаки Фазлиу, с.р. 

___________ 

904. 

Врз основа на член 56 став (4) од Законот за задол-

жително капитално финансирано пензиско осигурува-

ње („Службен весник на Република Македонија” број 

29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/2007, 88/2008, 

48/2009,  50/2010, 171/2010, 36/2011 и 98/2012) Управ-

ниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално 

финансирано пензиско осигурување на 29.10.2012 го-

дина, донесе   

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕ-

СТОЦИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ  ОД  ПЕНЗИСКИТЕ  

ДРУШТВА 

 

Член 1 

(1) Агенцијата за супервизија на капитално финан-

сирано пензиско осигурување наплатува од пензиско 

друштво надомест за: 

1) барања за дозвола за основање на пензиско 

друштво и за одобрение за управување со задолжите-

лен и/или одобрение за управување со доброволен пен-

зиски фонд во висина од 10.000,00 денари; 

2)  дозвола за основање на пензиско друштво во ви-

сина од 150.000,00 денари; 

3) дозвола за вршење дејност – управување со за-

должителни  пензиски фондови или дозвола за вршење 

дејност – управување со доброволни  пензиски фондо-

ви во висина од 50.000,00 денари; 

4) одобрение за управување со задолжителен или 

одобрение за управување со доброволен пензиски фонд  

во висина од 50.000,00 денари; 

5) организирање на испит за агенти во висина од 

1.000,00 денари, по лице; 

6) организирање на испит за агенти за лице кое по-

вторно полага испит поради претходно бришење од Реги-

старот на агенти во висина од 3.000,00 денари, по лице; 

7) запишување во Регистарот на агенти во висина 

од 300,00 денари;  
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8) вршење на услугите: 

а) годишна обнова на упис во регистарот на агенти 

во висина од 200,00 денари, по агент; и 

б) присуство на семинари и обуки за едукација за 

капитално финансирано пензиско осигурување органи-

зирани од Агенцијата за супервизија на капитално фи-

нансирано пензиско осигурување во висина определен 

во зависност од реалните трошоци на семинарот или 

обуката. 

9) други надоместоци:  

а) спроведување на постапка за давање согласност 

на договорот склучен меѓу пензиско друштво и правно 

лице кое врши услуги со хартии од вредност во висина 

од 10.000,00 денари; 

б) спроведување на постапка за давање согласност 

на промена на статутот на пензиско друштво или на за-

должителен и доброволен пензиски фонд во висина од 

20.000,00 денари, освен во случај на промена на сопс-

твеничката структура; 

в) спроведување на постапка за давање согласност 

на промена на сопственичката структура на пензиско 

друштво во висина од 30.000,00 денари; и 

г) пристап кон информациониот систем на Агенци-

јата за супервизија на капитално финансирано пензи-

ско осигурување во висина од 30.000,00 денари, едно-

кратно. 

(2) Покрај надоместоците утврдени во став (1) од овој 

член Агенцијата за супервизија на капитално финанси-

рано пензиско осигурување ги наплатува од пензиски-

те друштва сите фактички трошоци што ги имала при 

извршувањето на работите со трети лица. 

 

Член 2 

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 

да важи Одлуката за утврдување на висината на надо-

местоците што ги наплатува Агенцијата за супервизија 

на капитално финансирано пензиско осигурување од 

пензиските друштва бр. 02-1558/4 од 20.10.2008 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

155/2008). 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”, а ќе се објави по добивањето согласност 

од Собрание на Република Македонија.   

 

Бр.02-1255/3 Потпретседател 

29 октомври 2012 година на Управниот одбор, 

Скопје Хаки Фазлиу, с.р. 
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