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175. 

  УКАЗ БР. 11 
20 јануари 2011 година 

 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
ПОСМРТНО СЕ ОДЛИКУВА 
 
ТОДОР ПРОЕСКИ 
 
со ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
за високите дострели во неговата професионална 

музичка дејност со што даде исклучителен придонес во 
промовирањето и збогатувањето на македонските кул-
турни вредности, како и за неговите активности на ху-
манитарен план, преку реализирање на голем број ху-
манитарни и добротворни настапи, а со тоа и афирма-
ција на Република Македонија во светот. 

 
        Бр. 10-179                               Претседател 
20 јануари 2011 година          на Република Македонија, 

    Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
__________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

176. 
Врз основа на член 19, став 7 од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 
4/08 и 48/10), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18.01.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ 
ЗА БЕЛ ШЕЌЕР 

 
Член 1 

Со оваа одлука се пропишува мерка за намалување 
на увозните давачки – царинска стапка, за бел шеќер со 
тарифен број 1701 99 10 00, од 30 % на 5 %. 
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Член 2 

Стоката од член 1 на оваа одлука ќе се увезува зак-
лучно со 31.10.2011 година. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1.02.2011 година. 

 
         Бр.51-367/1                      Заменик на претседателот 
18 јануари 2011 година            на Владата на Република 

    Скопје                                        Македонија, 
    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
177. 

Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 
97/10), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 5.1.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕ-
ТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО 
ЗА 2008 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ  

„МАКЕДОНИЈАПАТ“-СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка и Годишниот извештај за работењето за 2008 го-
дина на Јавното претпријатие „Македонијапат“-Скопје, 
бр. 02-98/6 и 02-98/5 од 27.2.2009 година, усвоени од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-
цата одржана на 27.2.2009 година.  

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

 
     Бр.51-1496/1-10                  Заменик на претседателот 
5 јануари 2011 година             на Владата на Република 

    Скопје                                       Македонија, 
    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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178. 
Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 
97/10), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 5.1.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕ-
ТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО 
ЗА 2009 ГОДИНА  НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ  

„МАКЕДОНИЈАПАТ“-СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка и Годишниот извештај за работењето за 2009 го-
дина на Јавното претпријатие „Македонијапат“-Скопје, 
бр. 02-72/6 и 02-72/5 од 26.2.2010 година, усвоени од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-
цата, одржана на 26.2.2010 година.  

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

 
     Бр.51-1496/2-10                  Заменик на претседателот 
5 јануари 2011 година             на Владата на Република 

    Скопје                                        Македонија, 
    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
179. 

Врз основа на член 20, став 1 и член 27а од Законот 
за користење и  располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на  Република Македонија” 
бр.8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 5.01.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК  И  ЗА ДАВАЊЕ  НА  ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ  НА  НЕДВИЖНА СТВАР НА УНИ-
ВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХ-
НОЛОГИИ „СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ОХРИД 

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за образование и наука му престанува кори-
стењето на недвижна ствар – Дом на Армијата на Ре-
публика Македонија во Охрид, со површина – подоб-
јект од 854 м2 и земјиште – двор во површина од 3111 
м2, лоциран на КП бр.15616 за КО Охрид, евидентиран 
во Поседовен лист бр.10618, сопственост на Република 
Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на времено користење за период од три години без на-
домест на Универзитетот за информатички науки и 
технологии „Свети Апостол Павле“ – Охрид. 

 
Член  3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
образование и наука и Универзитет за информатички 
науки и технологии „Свети Апостол Павле“ – Охрид,  
во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

 
Член  4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
   Бр.51-7605/1-2010              Заменик на претседателот 
5 јануари 2011 година             на Владата на Република 

    Скопје                                       Македонија, 
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

180. 
Врз основа на член 46 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 51/2005, 137/2007, 24/2008, 
91/2009 и 124/2010), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 5.01.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНА ПРО-
ГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2011 ГОДИНА НА АГЕНЦИ-
ЈАТА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ – СКОПЈЕ 

 
Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за работа за 2011 година на Агенцијата за 
планирање на просторот - Скопје, број 0402-05, донесе-
на од Управниот одбор на Агенцијата. 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
       Бр.51-7771/1                      Претседател на Владата 
5 јануари 2011 година            на Република Македонија, 

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

181. 
Врз основа на член 46 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 51/2005, 137/2007, 24/2008, 
91/2009 и 124/2010), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 5.1.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ФИ-
НАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2011 ГОДИНА НА АГЕНЦИ-
ЈАТА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ – СКОПЈЕ 

 
Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

финансиски план за 2011 година на Агенцијата за пла-
нирање на просторот  - Скопје, број 0402-04, донесена 
од Управниот одбор на Агенцијата. 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
       Бр.51-7771/2                      Претседател на Владата 
5 јануари 2011 година            на Република Македонија, 

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

182. 
Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5.1.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИО-
НАТА ПРОГРАМА ЗА 2011 ГОДИНА НА ЈП ЗА 
ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ СКОПЈЕ 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Инвестицио-

ната програма за 2011 година на ЈП за водоснабдување 
„Студенчица“ Скопје, бр. 02-1979/1-3/2 од 16.12.2010 
година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно прет-
пријатие, на седницата одржана на 16.12.2010 година. 

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

 
     Бр.51-7816/1-10                  Заменик на претседателот 
5 јануари 2011 година             на Владата на Република 

    Скопје                                         Македонија, 
    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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183. 
Врз основа на член 11, алинеја 3 од Законот за ос-

новање на ЈП Македонска радиодифузија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 6/1998, 98/2000 и 
48/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5.1.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРО-
ГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА ЈП МАКЕДОН-
СКА РАДИОДИФУЗИЈА –  СКОПЈЕ ЗА 2011 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за работа и развој на ЈП Македонска радио-
дифузија – Скопје за 2011 година, бр. 02-1195/2 од 
20.12.2010 година, усвоена од Управниот одбор на ЈП 
Македонска радиодифузија, на седницата одржана на 
17.12.2010 година. 

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

 
      Бр.51-7885/1-10                 Претседател на Владата 
5 јануари 2011 година           на Република Македонија, 

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

184. 
Врз основа на член 14 став 5 од Законот за јавни па-

тишта („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 84/08, 52/09, 114/09 и 124/10), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 5.01.2011 го-
дина, донесе 

 
ГОДИШНА  ПРОГРАМА  

ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ 
И ЗАШТИТА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
I. Со оваа програма се утврдуваат работите и изво-

рите на средства за изградба, реконструкција, одржува-
ње и заштита на државните патишта во Република Ма-
кедонија за 2011 година. 

 
II. П Р И Х О Д И  
1. Трансфер од Централниот буџет  
(делот од акцизата од деривати од нафта) 2.135.484.000 
2. Надоместок за употреба на јавните 
патишта за моторни и приклучни вози-
ла (патна такса) што се плаќа при реги-
страција на возилата 710.000.000 
3. Надоместок за употреба на јавен 
пат, негов дел или објект на патот  
(патарина)  1.250.000.000 
4. Други приходи (пренесени салда од 
денарската и посебните девизни сме-
тки за повлекување на заеми од МФИ 
од 2010 год.)  150.000.000 
 
Вкупно I: 4.245.484.000 
  
5. Странски кредити  
5.1.   Светска Банка 950.000.000 
5.2.   ЕБРД 533.416.00 
 
Вкупно II:   1.483.416.000 
  
Вкупно приходи I + II:  5.728.900.000 
  
III. Р А С Х О Д  И 
  
Средствата во висина од  5.728.900.000 денари ќе се ко-
ристат за следните намени: 

III.1.  Потпрограма 10 АДМИНИСТ-
РАЦИЈА  58.400.000 
1.   Плати, наемнини и надоместоци 35.000.000 
2.   Стоки и услуги 20.400.000  
3.   Капитални расходи 3.000.000 
  
III.2. Потпрограма 2А ИЗГРАДБА И 
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТА 4.176.431.000 
 
1. Инвестиции од странски кредити 1.483.416.000 
1.1. Е-75 Куманово-Табановце 350.000.000 
1.2. Проект за регионални и локални 
патишта СБ                                                  600.000.000 
1.3.   Проект за регионални и локални 
патишта ЕБРД                                             533.416.000   
 
2. Сопствено учество во инвестиции-
те со странски кредити 

  
267.015.000 

2.1. Е-75 Куманово-Табановце  63.000.000   
2.2. Проект за регионални и локални 
патишта СБ  108.000.000 
2.3. Проект за регионални и локални 
патишта ЕБРД                                             96.015.000   

  
3. Инвестиции  со сопствени средства 976.000.000 
3.1. К1-Р-104 Коломот - мост с. Близанско 210.000.000 
3.2. Изградба на Р-112 Коњско - Кожуф 276.000.000 
3.3.   М-6  Штип - Струмица (дел. Сул-
дурци-Радичево)       

213.000.000 
 

3.4. Катланово - Велес и Велес - Катланово 70.000.000 
3.5. Сигнализација, изградба на прик-
лучоци, реконструкција и рехабилита-
ција на регионални патни правци         97.000.000 
3.6. Мостови (мост Пласница) 30.000.000 
3.7. Патни правци до манастири (Тре-
скавец)  20.000.000 
3.8. Патни правци до гранични преми-
ни (Џепиште – Требиште)    30.000.000 
3.9.  Клучка Брвеница 10.000.000 
3.10. Завршни работи на други делници 5.000.000 
3.11. Тетово – Јажинце 5.000.000 
3.12. Куманово – Липково – Арачиново 10.000.000 
  
4. Инвестиционо одржување на патишта  170.000.000 
  
5. Тековно одржување на патишта 800.000.000 
  
6. Расходи за студии, проектирање, 
надзор, провизии, материјални и 
други трошоци       480.000.000 
6.1. Подготовка на проекти и физиби-
лити студии 360.000.000 
6.2. Надзор на изградба на патишта 120.000.000 
  
III.3. Потпрограма 20 ПАТИШТА 1.494.069.000 
  
7. Експропријација 100.000.000 
  
8. Расходи за материјални и други 
трошоци                                            40.000.000 
  
9. Средства за локални патишта и 
улици 300.000.000 
  
10. Отплата на кредити 953.650.000 
10.1.  Отплата на главница 731.470.000 
10.2.  Отплата на камата 222.180.000 
  
11. Пренесени обврски од претходни 
години 100.419.000 
- Доспеани обврски по основ на  
меѓународни финансиски организации 
(АСБ)  100.419.000 
Вкупно расходи (III.1.+III.2. + III.3.): 5.728.900.000 
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IV. Оваа програма влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 
2011 година. 

 
   Бр. 51-7677/1-10               Заменик на претседателот 
5 јануари 2011 година         на Владата на Република 

    Скопје                             Македонија, 
            м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 
185. 

Врз основа на член 26, став 5 од Законот за желез-
нички систем („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 48/2010), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5.01.2011 година, донесе 

 
ГОДИШНА  ПРОГРАМА  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА  
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
1. Со оваа програма се утврдува распределбата на 

средствата потребни за финансирање на железничката 
инфраструктура, кои се обезбедени во Разделот 130.01 
Министерство за транспорт и врски, Потпрограма ДА-
Инвестиции во железничката инфраструктура, катего-
рија 48 Капитални расходи во износ 246.006.000,00 де-
нари и тоа на ставката 489-Капитални субвенции за 
претпријатија и невладини организации средства во из-
нос од 236.948.000,00 денари, и на ставката Други гра-
дежни објекти средства во износ од 9.058.000,00. 

 
2. Средствата од точка 1 на оваа програма ќе се ко-

ристат за следните намени: 
 
1. Машинско регулирање на колосеци  
    и свртници              30.000.000,00 денари 
 
Машинското регулирање на колосеците и свртни-

ците е редовна активност во процесот на одржување на 
пругите. Со оваа активност се обезбедуваат потребните 
геометриски параметри на пругата и свртниците и се 
обезбедува стабилност и заштита од померување. 

Се планира регулација на 60 км колосек, 100 км 
формирање на толчаничка призма и регулација на 75 
свртници. 

Работите се извршуваат во два временски интерва-
ла (пролетен април-јуни и есенски септември-ноем-
ври), по извршена контрола на пругите. 

 
2. Инвестиционо одржување на горен строј 

 20.612.892,00 денари 
 
Инвестиционо одржување на горен строј се состои 

од замена на истрошените елементи, шини, прагови, 
изолирани состави, колосечен прибор, која опфаќа за-
мена на 1,5 km шини, 5.000 колосечни прагови, 50 м3 
свртнички прагови, 50 м3 мостовски прагови и 30 изо-
лирани состави. 

Работите се извршуваат во два временски интерва-
ла (пролетен април-јуни и есенски септември-ноем-
ври), по извршена контрола на пругите. 

 
3. Набавка на електронски контакти за патни 
    премини   5.027.593,50 денари 
 
Набавката на електронски контакти за патни преми-

ни е неопходно за завршување на осигурување на се-
дум патните премини на пругата Велес-Битола и два 
патни премини на пругата Ѓ.Петров-Гостивар 

 
4. Исплата на неизмирени обврски по Годишен 

план за изградба, реконструкција, модернизација, 
ремонт и одржување на железничката инфрастру-
ктура за 2010 година   

47.937.715,50 денари 

Средствата од оваа точка се наменети за исплата на 
побарувања согласно Годишниот план за изградба, ре-
конструкција, модернизација, ремонт и одржување на 
железничката инфраструктура за 2010 година. 

 
5. Исплата на заостанат долг за изградба на ко-

ридор 8              111.298.199,00 денари 
 
 
Врз основа на правосилна судска пресуда потребно е 

да се исплати главниот долг, во износ од 111.298.199,00 
денари. 

Тужбеното барање е врз основа на договорот за из-
вршување на работите на Коридорот 8 (кон Бугарија). 

 
6. Ремонт на коридор 10         22.071.600,00 денари 
 
Во текот на 2011 година планиран е почетокот на 

ремонтот на коридор 10 во должина од 52 км. Работите 
ќе се финансираат со кредит на Европска банка за об-
нова и развој, Средствата се наменети за исплата на об-
врската по основ на ДДВ. 

 
7. Исплата на неизмирени обврски по Годишен 

план за изработка на проектна документација за ко-
ридор 8 за 2010 година    8.958.000,00 денари 

 
Средствата од оваа точка се наменети за исплата на 

побарувања согласно Годишниот план за изработка на 
проектна документација за коридор 8 за 2010 година.  

 
8. Припрема на тендерска документација за 

изработка на основен проект за делницата од Киче-
во до граница со Република Албанија    

                                                    100.000,00 денари 
 
Средствата ќе бидат наменети за изработка на тен-

дерска документација за основен проект на траса и 
идејни проекти на мостови и тунели за делницата од 
Кичево до граница со Република Албанија.  

3. Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
    Бр.51-7717/1-10                   Претседател на Владата 
5 јануари 2011 година           на Република Македонија, 

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

186. 
Врз основа на член 70 став 1 од Законот за извршу-

вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 2/2006 и 10/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ОПРЕМУВА-
ЊЕ НА  КАЗНЕНО - ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО – 

ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА 2011 ГОДИНА 
 

I 
Со оваа Програма се уредуваат  работите  и рокови-

те за финансирање на изградба, реконструкција, одр-
жување на објектите  и опремување на  казнено - по-
правните и воспитно - поправните  установи, вкупните 
средства потребни за извршување на програмата во це-
лина, изворот на средствата и орган надлежен за реали-
зација на Програмата. 

 
II 

Во текот на 2011 година планирано е да се реализи-
раат инвестициони активности во вкупен износ од 90 
343 000,00 ден. кои се обезбедени  од  Буџетот  на   Ре-
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публика  Македонија за 2011 година, од кои буџетски 
средства во износ од  34 843 000,00 денари и средства 
од Заемот од Банката за развој на Совет на Европа во 
износ од 55 500 000,00 денари. 

 
III 

ГРАДЕЖНО ЗАНАЕТЧИСКИ АКТИВНОСТИ И 
ОПРЕМУВАЊЕ НА КАЗНЕНО ПОПРАВНИТЕ 
УСТАНОВИ  ЗА КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА 
ВО ВКУПНА ВИСИНА ОД  13 043 000,00 ДЕН. 

 
1.КПД ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ 

ВО ВЕЛЕС 
1.1 Изработка на проект за санација на V крило, из-

ведување на градежно занаетчиски работи на V крило 
и надзор над изведување на истите 

 
2. ЗАТВОР КУМАНОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕ-

ЛЕНИЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА 
2.1. Продолжување со реализацијата на набавката  

на трафостаница и изведба на далновод во Затвор во 
Куманово и надзор над изведбата. 

 
3.ЗАТВОР БИТОЛА 
3.1. Изработка на проект за реконструкција и  сана-

ција на Установата, изведување на градежно занаетчи-
ски работи  во Установата и надзор над изведување на 
истите. 

 
IV 

ПРОЕКТИРАЊЕ, РЕВИЗИЈА И ИЗВЕДБА НА 
ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ВО КАЗНЕНО ПОПРАВНИТЕ 
УСТАНОВИ ЗА КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ВКУПНО 
СРЕДСТВА ВО ВИСИНА ОД 77.300.000 ДЕНАРИ ОД 
ЗАЕМОТ И ОД БУЏЕТСКОТО УЧЕСТВО НА ЗАЕ-
МОТ 

 
1. КПД ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ 

ВО ВЕЛЕС 
1.1.Изработка на проектна документација за изград-

ба и реконструкција на објекти во комплексот на уста-
новата КПД Идризово и извршување на стручна реви-
зија на основните проекти  

1.2.Започнување со изведба на градежни работи и 
надзор над градежните работи во КПД Идризово 

 
2. ВПД ТЕТОВО 
2.1 Изработка на проектна документација за изград-

ба на комплекс на установата ВПД Тетово и извршува-
ње на стручна ревизија на основните проекти 

 
2.2.Започнување со изведба на градежни работи и 

надзор над градежните работи. 
 
3. ЗАТВОР СКОПЈЕ 
3.1. Изработка на проектна документација за из-

градба и реконструкција на објекти во комплексот на 
установата Затвор Скопје и извршување на стручна ре-
визија на основните проекти 

3.2.Започнување со изведба на градежни работи и 
надзор над градежните работи. 

 
4. ЗАТВОР КУМАНОВО 
4.1. Продолжување на изработката на проектната 

документација: основни и изведбени проекти за из-
градба на комплекс на установата Затвор Куманово; из-
вршување на стручна ревизија на основните проекти. 

4.2. Започнување со изведба на градежни работи и 
надзор над градежните работи. 

V 
За реализација на Програмата ќе се користат средс-

тва обезбедени со Буџетот на Република Македонија за 
2011 година,  Раздел 07002 -  Управа за извршување на 
санкциите, сметка 637,  Програма 3 - казнено - поправ-
ни установи, капитална потпрограма 3А - Изградба, ре-
конструкција и опремување на казнено - поправните 
установи, категорија 48 - Капитални расходи , ставка 
480 - Купување на опрема и машини во износ од 8 500 
000,00 ден. 481 - Градежни објекти во износ од  2 343 
000,00 денари и ставка 482- Други градежни објекти  
во износ од 2 200 000,00  денари. Програма 3 – казнено 
поправни установи, Капитална потпрограма 3Б - ре-
форми на казнено - поправните установи, категорија 48 
- Капитални расходи , ставка 481 - Градежни објекти во 
износ од 21 800 000,00 денари и од заемот сметка 786 
Програма 3 -казнено  поправни установи, Капитална 
потпрограма 3Б - реформи на казнено - поправните 
установи, категорија 48 - Капитални расходи , ставка 
480- Купување на опрема и машини во износ од 500 
000  денари, ставка 481 - Градежни објекти во износ од 
55 000 000,00 денари. 

 
VI 

За извршувањето на Програмата се изготвува изве-
штај во рокот предвиден за составување на годишна 
сметка на Управата за извршување на санкциите. 

 
VII 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  

 
   Бр.51-8083/1-2010              Заменик на претседателот 
5 јануари 2011 година             на Владата на Република 

    Скопје                                        Македонија, 
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

187. 
Врз основа на член 128 став 1 алинеја 5 од Законот 

за полиција („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 114/06 и 6/09), министерот за внатрешни ра-
боти, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОС-
ТАПУВАЊЕ НА ПОЛИЦИСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
СО ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ И ПРОНАЈДЕНИ  

ПРЕДМЕТИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за постапување на полициските 

службеници со привремено одземени и пронајдени 
предмети („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 62/07) образецот на потврдата за привремено одзе-
мени предмети се заменува со нов образец на потврда 
за привремено одземени предмети кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 141-2925/1                     Министер                                       

17 јануари 2011 година            за внатрешни работи, 
      Скопје                    м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

188. 
Врз основа на член 23 став 3 од Законот за произво-

ди за заштита на растенијата („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 110/07 и 20/09), министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ПОД КОИ ТРЕБА 
ДА СЕ ИЗВРШАТ ОФИЦИЈАЛНИТЕ ТЕСТОВИ ЗА 
ЕФИКАСНОСТА НА ПРОИЗВОДИТЕ, ПРОСТОРНИ-
ТЕ, КАДРОВСКИТЕ И ДРУГИТЕ УСЛОВИ И ПРО-
ФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКУВАНОСТ НА ЛИ-
ЦАТА КОИ ЌЕ ГИ СПРОВЕДУВААТ ОФИЦИЈАЛНО  

ПРИЗНАЕНИТЕ ТЕСТОВИ (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката под кои треба да се извршат официјалните тестови 
за ефикасноста на производите, просторните, кадров-
ските и другите услови и професионалната квалифику-
ваност на лицата кои ќе ги спроведуваат официјално 
признаените тестови. 

 
Член 2 

Сите активности поврзани со официјалните тести-
рања треба да бидат спроведени во согласност со меѓу-
народните стандарди и во согласност со пропишаните 
стандардни оперативни постапки и тоа: 

- стандардни оперативни постапки за пишување и 
одржување или дополнување на стандардните опера-
тивни постапки; 

- стандардни оперативни постапки за однесување 
со производите за заштита на растенијата; и 

- стандардни оперативни постапки за планирање и 
спроведување на тестовите за ефикасност, како и еви-
дентирање и архивирање на сите податоци од спрове-
дените тестови и сл. 

 
Член 3 

(1) Овластените лица за извршување на официјално 
признаените тестови, за планирање и спроведување на 
тестовите за ефикасност треба да ги користат најновите 
стандарди утврдени од Европскомедитеранската орга-
низација за заштита на растенијата ( во понатамошниот 
текст: ЕППО стандарди ) дадени во Прилогот кој е со-
ставен дел на овој правилник, како и да го следат нив-
ниот развој. 

                                                                 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на Со-
ветот 91/414 ЕЕC од 15 јули 1991 година за ставање на производите 
за заштита на растенијата на пазарот, CELEX бр. 31991L0414.  

(2) Официјално признаените тестовите  се базираат 
на стручни и научни методи признати на меѓународно 
ниво, стандардни оперативни постапки, примена на ме-
ѓународни стандарди при планирање и спроведување 
на тестови, подготовка на извештаи за спроведените 
тестови, во согласност со добрата експериментална 
пракса. Добрата експериментална пракса се правила за 
тестирање на производите заради оцена на нивната би-
олошка ефикасност, со цел да се обезбеди меѓународна 
споредливост и веродостојност на резултатите од овие 
тестови и услови под кои се вршат официјалните тесто-
ви за ефикасност, организирање, спроведување, следе-
ње, подготовка на извештаи за спроведените тестови и 
архивирање.    

(3) Ако за одредени тестови нема соодветни ЕППО 
стандарди, тогаш се употребуваат други меѓународно 
признати методи кои се споредливи со ЕППО стандар-
дите.  

 
Член 4 

(1) Барателот доставува барање до овластените 
лица за извршување на официјално признаените те-
стови, како и информација до Фитосанитарната 
управа за тоа каде ќе се извршуваат официјално 
признаените тестови.    

(2) По спроведените тестови овластените лица за 
спроведување на официјално признаените тестови из-
готвуваат извештај во кој особено се наведуваат ин-
формации за начинот и постапката за извршување на 
официјалните тестови и тоа:     

- културата за која се извршуваат тестовите;   
- површината на која се спроведуваат тестирањата;        
- локалитетот на кој се спроведува тестирањето;  
- методот на истражување согласно ЕППО стандар-

дите;  
- должина и времетраење на истражувањето; и    
- број на повторувања на истражувањата. 
(3) Извештајот за извршените официјални тестира-

ња овластените лица го доставуваат до барателот. При-
мерок од извештајот за извршените официјални тести-
рања овластените лица доставуваат и до Фитосанитар-
ната управа. 

                                                                                                          
Член 5 

Овластените лица кои ќе ги спроведуваат официјал-
но признаените тестови за испитување на биолошката 
ефикасност на производите за заштита на растенијата 
треба да ги исполнуваат следните услови: 
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1. Да обезбедат објекти со посебни простории за 
фитопатолошки, ентомолошки, нематолошки и хербо-
лошки лаборатории; 

2. Да имаат опрема и уреди за лабораториски испи-
тувања, и тоа: 

а) општа лабораториска опрема 
- лабораториска стаклена опрема со разни големини 

и одбележана зафатнина; 
- лупи; 
- бинокулар; 
- технички и аналитички ваги; 
- термостати; 
- фрижидери; 
- сушници; и 
- лабораториски прскалки. 
б) фитопатолошка лабораторија 
- микробиолошки игли; 
- УВ – ламба; 
- микроскопи; 
- простор; 
- простор за изолација и микроскопирање; и 
- автоклав. 
в) ентомолошка лабораторија 
- сонди; 
- инјектори; 
- комора за испитување на фумиганти; и 
- ентомолошки кафези, 
г) нематолошка лабораторија 
- сонда; 
- микроскоп; и 
- комплет сита. 
д) херболошка лабораторија 
- хектолитарска вага; 
- инструменти за мерење на влагата во зрното; и 
- прскалка со компресор за прецизна апликација; 
3. да обезбедат површини и опрема за полски испи-

тувања, и тоа: 
- овошни и лозови насади; 
- површини за повеќегодишни култури; 
- површини за едногодишни култури; 
- оранжерии и пластеници; 
- грбни прскалки; 
- депозитори; и 
- инјектори. 
 

Член 6 
Овластените лица кои ќе ги спроведуваат официјал-

но признаените тестови за испитување на физичко - хе-
миските својства на производите за заштита на расте-
нијата треба да ги исполнуваат следните услови: 

1. Да имаат објекти - лаборатории за физичко - хе-
миски испитувања и посебни простории за чување на 
мострите од производите за заштита на растенијата, 
чистите активни материи (стандарди со позната чисто-
та) и технички активните материи; 

2. Да имаат опрема и уреди за квалитативно и кван-
титативно определување физичко - хемиските својства 
на производите за заштита на растенијата и на нивните 
активни материи, и тоа: 

- опрема за гасна и течна хроматографија; 
- спектроскопија; 
- уреди за определување на точка на палење, отво-

рен и затворен систем; 
- уреди за определување на точка на топење; и 
- стаклена апаратура. 
 

Член 7 
Овластените лица кои ќе ги спроведуваат официјал-

но признаените тестови треба да имаат вработено 
стручно оспособен кадар и тоа:                                            

- еден вработен со најмалку високо образование од 
областа на земјоделските науки со најмалку пет години 
работно искуство во областа на заштитата на растени-
јата, кој ќе биде и одговорно лице за спроведување на 
тестовите и внатрешна контрола на квалитетот на сите 
задачи во врска со спроведувањето на официјално 
признаените тестови, кое треба добро да ги познава 
ЕППО стандардите и редовно да ги следи најновите об-
јавени стандарди, како и да врши ажурирање на стан-
дардните оперативни постапки кои се воведуваат и 
спроведуваат во согласност со постоечките ЕППО 
стандарди; 

- најмалку еден вработен со завршено високо обра-
зование (хемиски, технолошки или земјоделски факул-
тет) со најмалку две години работно искуство во лабо-
раториска работа; 

- најмалку еден вработен со завршено средно обра-
зование од областа на хемиската, хемиско - техноло-
шката или земјоделската струка. 

 
Член 8 

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

 
Бр. 17-298/5                    Министер за земјоделство, 

јануари 2011 година         шумарство и водостопанство, 
     Скопје                           Љупчо Димовски, с.р. 



Стр. 10 - Бр. 8 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 јануари 2011 
 



24 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 8 - Стр. 11 

189. 
Врз основа на член  34 став 4 и 35 став 4 од Законот за здравје на растенијата („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09 и 57/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ФИТОСАНИТАРНИОТ 
СЕРТИФИКАТ ИЛИ ФИТОСАНИТАРНИОТ СЕРТИФИКАТ ЗА РЕЕКСПОРТ И ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА  ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ФИТОСАНИТАРЕН СЕРТИФИКАТ 

 
Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на фитосанитарниот сертификат или фитосанитарниот сертифи-
кат за реекспорт и формата и содржината на пријавата за издавање на фитосанитарен сертификат („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 113/10), во членот 2 во став (5) зборовите: „Фитосанитарна инспекција“ се за-
менуваат со зборовите: „Државен инспекторат за земјоделство“. 

 
Член 2 

Во членот 3 во став (5) зборовите: „Фитосанитарна инспекција“ се заменуваат со зборовите: „Државен инс-
пекторат за земјоделство“. 

 
Член 3 

Прилогот 3 се заменува со нов Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник. 
                                                                                                                                                                          

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
  Бр. 17-347/6                                           Министер за земјоделство, 

10 јануари 2011 година                    шумарство и водостопанство, 

     Скопје                                            Љупчо Димовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
190. 

Врз  основа  на  член  88-a став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции 
(„Службен весник на Република Македонија” број 103/2008 и 124/2010), министерот за здравство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА И НАЧИНОТ НА  
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спро-
ведување на едукацијата.   

                               
Член 2 

На лицето или правното лице кое се повикува на едукација му се врачува покана дадена на Прилог бр.1, кој 
е составен дел на овој правилник. 

Поканата од став 1 на овој член се печати на хартија со бела боја на А4 формат, и ги содржи следните еле-
менти: 

- грбот на Република Македонија и називот на органот кој ја спроведува едукацијата, 
1. Податоци за лицето кое се повикува на едукација (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и функција-

та што ја врши во тоа правно лице), 
2. Податоци за правното лице (назив и седиште), 
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата, 
- кратко означување на предметот на поканата и одредбата за која е направена неправилноста, 
- име и презиме на државниот санитарен и здравствен инспектор, односно фармацевтскиот инспектор, 
- име и презиме на лицето кое се повикува на едукација, 
- место и датум на издавање на поканата, 
-матичен печат. 
 

Член 3 
Едукацијата ја организира и спроведува Државниот санитарен и здравствен инспекторат, односно Агенци-

јата за лекови, преку државните санитарни и здравствени инспектори, односно преку фармацевтските инспек-
тори. 

Едукацијата се врши во просториите на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, што се најблиску 
до седиштето на правното лице или до објектот во кој е утврдена неправилноста или во просториите на Аген-
цијата за лекови. 

По исклучок, едукацијата може да се врши во деловните простории на правните лица во кои при вршење на 
инспекцискиот надзор е утврдена неправилност. 

 
Член 4 

Едукацијата се врши два пати во неделата, а по потреба и повеќе пати. 
 

Член 5 
Образецот на поканата за едукација е составен дел на овој правилник. 
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
 Бр. 15-7523/3 

18 јануари 2011 година                                        Министер, 
      Скопје                                           д-р Бујар Османи, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

191. 
Врз основа на член 16 став (11) од Законот  за ге-

нетски модифицирани организми („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.35/08), министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОГРАНИЧЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ГЕНЕТСКИ 
МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ∗ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на нотификацијата за ограничено користење на 
генетски модифицирани организми (во натамошниот 
текст: ГМО), како и информациите што се потребни да 
ги достави корисникот при поднесувањето на нотифи-
кацијата за ограничено користење на ГМО кога ноти-
фикацијата  се поднесува за простор во кој ќе се кори-
стат  ГМО за првпат и одделно за секоја класа на огра-
ничено користење на ГМО. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. Приемен организам е клетка или организам кој 
го прима генетскиот материјал од изворниот организам 
или животната средина, го удвојува и може да изрази 
информација и да ја пренесува на потомците, 

2. Родителски организам е приемен организам 
пред спроведена  генетска модификација, 

3. Изворен организам е организам од кој се добива 
генетскиот материјал за пренос во приемниот  органи-
зам, 

4. Вектор е пренесувач на генетскиот материјал од 
изворниот  организам во приемниот  организам. 

5. Вклучен материјал е генетски  материјал кој се 
вклучува во векторот. 

 
Член 3 

(1) Нотификацијата за простор за ограничено кори-
стење на ГМО содржи:   

- Име и презиме на корисникот (ците) и лицето од-
говорно за надзор и безбедност; 

                                                                 
∗ Со овој Правилник се врши усогласување со Директива 
2009/41/EC на Европскиот парламент и на Советот од 6 мај 2009 
година за ограничено користење на генетски модифицирани 
организми, CELEX 32009L0041 

- Назив, седиштето и адресата на нотификаторот 
или  корисникот; 

- Информации за обуката и квалфикациите на лица-
та одговорни за надзорот и безбедноста; 

- Податоци за постоење на биолошки комитети или 
поткомитети, доколку има; 

- Адреса, локација и општ опис на просториите;  
- Опис на природата на работата во која ќе се изве-

дува работата со ГМО; 
- Податоци за класата на ограничено користење на 

ГМО; и 
- Образложение на определените податоци кои во 

постапката треба да се чуваат како доверливи, ако ко-
рисникот ги определил како такви во нотификацијата. 

(2) Формата и содржината на образецот на нотифи-
кацијата од став (1) на овој член е дадена во Прилог 1 
кој е составен дел на овој Правилник.  

(3) Кон нотификацијата од став (2) на овој член се 
доставуваат следните информации:  

- Етажен нацрт на просториите на ограничено кори-
стење на ГМО, од кој може да се утврди локацијата на 
просториите во зградата и нивна внатрешна распореде-
ност; 

- Доказ за регистрација на дејноста на корисникот  
кај надлежниот орган; и 

- Други податоци кои се од значење за ограничено-
то користење на ГМО. 

(4) Кога со нотификацијата за ограничено користе-
ње на ГМО од став (1) од овој член се бара за изведува-
ње на ограниченото  користење на ГМО од Класа 1 се 
доставуваат и информации за проценка на ризикот по 
здравјето на луѓето и животната средина од примената 
на ограниченото користење на ГМО. 

 
Член 4 

(1) Нотификацијата за органичено користење на 
ГМО од Класа 2 содржи: 

- Бројот на одобреното ограничено користење на 
ГМО за просторот заведен во регистарот на ГМО или 
датумот на поднесување на нотификацијата за простор 
за ограничено користење на ГМО; 

- Назив, седиштето и адресата на нотификаторот 
или  корисникот; 

- Имиња на лицата одговорни за надзор и безбед-
ност;  

- Информации за обука и квалификации на лицата 
одговорни за надзор и безбедност; 

- Податоци за изворниот и приемниот родителски 
организам, вклучениот материјал и векторот; 
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- Податоци за новонастанатиот ГМО и функцијата 
на вклучениот генетски  материјал; 

- Податоци за идентификацијата и карактеристики-
те на ГМО; 

- Податоци за намената на ограниченото користење 
и очекуваните резултати; 

- Количеството на културата што ќе се користи; 
- Опис на мерките за ограничување и други безбед-

носни мерки, вклучувајќи ги постапките на надзор на 
нивната ефикасност; 

- Податоци за постапување со отпадоците, вклучу-
вајќи и податоци за настанување на отпадоците, нивна-
та обработка, конечното отстранување и мерките за от-
странување на отпадните  води;  

- Информации за проценка на ризикот по здравјето 
на луѓето и животната средина од примената на огра-
ниченото користење на ГМО; 

- Информации содржани во планот за итни случаи, 
вклучувајќи и копија од планот; и  

- Образложение на определените податоци за рабо-
та со ГМО кои во постапката треба да се чуваат како 
доверливи, ако нотификаторот или корисникот ги 
определил како такви во нотификацијата. 

(2) Формата и содржината на образецот на нотифи-
кацијата од став (1) на овој член е дадена во Прилог 2 
кој е составен дел на овој Правилник. 

 
Член 5 

(1) Нотификацијата за ограничено користење на  
ГМО од Класа 3 и Класа 4  содржи: 

- Бројот на одобреното ограничено користење на 
ГМО за просторот заведен во регистарот на ГМО или 
датум на поднесувањето на нотификацијата за простор 
за ограничено користење на ГМО; 

- Назив, седиштето и адресата на нотификаторот 
или  корисникот; 

- Имиња на лицата одговорни за надзор и безбед-
ност; 

- Информации за обука и квалификации на лицата 
одговорни за надзор и безбедност; 

- Податоци за изворниот и приемниот родителски 
организам, вклучениот материјал и векторот; 

- Податоци за новонастанатиот ГМО и функцијата 
на вклучениот генетски  материјал; 

- Податоци за идентификацијата и карактеристики-
те на ГМО; 

- Податоци за класата на ограничено користење на 
ГМО;  

- Количеството на културата што ќе се користи; 

- Опис на мерките за ограничување и други безбед-
носни мерки, вклучувајќи ги постапките на надзор на 
нивната ефикасност; 

- Податоци за постапување со отпадоците, вклучу-
вајќи и податоци за настанување на  отпадоците, нив-
ната обработка, конечното отстранување и мерките за 
отстранување на отпадните  води; 

- Податоци за намената на ограниченото користење 
и очекуваните резултати; 

- Опис на деловите на инсталациите што се употре-
буваат, и 

- Образложение на определените податоци за рабо-
та со ГМО кои во постапката треба да се чуваат како 
доверливи, ако нотификаторот односно корисникот  ги 
определил како такви во  нотификацијата. 

(2) Кон нотификацијата од став (1) на овој член се 
доставуваат и информации  за мерките за спречување 
на несреќи и за интервенции, доколку постојат какви 
било опасности што произлегуваат од местоположбата 
на инсталацијата, применетите превентивни мерки, ка-
ко што се сигурносната опрема, алармните системи, 
методи за ограничување, постапките и плановите за 
проверување на непрекинатата делотворност на мерки-
те за ограничување, опис на информациите доставени 
до работниците, информации содржани во планот за 
итни случаи, вклучувајќи и копија од планот како и ин-
формации за проценка на ризикот по здравјето на луѓе-
то и животната средина од примената на ограниченото 
користење на ГМО. 

(3) Формата и содржината на образецот на нотифи-
кацијата од став (1) на овој член е дадена во Прилог 3 
кој е составен дел на овој Правилник. 

 
Член 6 

Кон нотификациите од член 3, 4 и 5 од овој правил-
ник, нотификаторот и/или корисникот може да ги при-
ложи и сите дополнителни информации со кои распо-
лага и за кои оценува дека се важни  за определување 
на нивото на ризик кој го предизвикува работата со 
ГМО  за здравјето на луѓето и  животната средина. 

 
Член 7 

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

 
  Бр. 07-7297/6            Министер за животна средина  

29 декември 2010 година     и просторно планирање, 
     Скопје                     д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

192. 
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија постапу-
вајќи по Барањето бр. 08-УП1-163 од 22.11.2010 годи-
на, на седницата одржана на ден 30.12.2010 година го 
донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Кирил Митровски од Скопје, издадена со Решение бр. 
07-591/4 од 29.3.2006 година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокерот Ки-
рил Митровски се дава за период од пет години од де-
нот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Кирил Ми-
тровски престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
Бр. 08-УП1-148       Комисија за хартии од вредност 

30 декември 2010 година  на Република Македонија 
    Скопје                       Претседател, 

        Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
__________ 

193. 
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вред-

ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија, постапува-
јќи по Барањето бр. 08-УП1-149 од 22.11.2010 година, на 
седницата одржана на ден 30.12.2010 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА 
РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Зоран Трифуновски од Штип, издадена со решение бр. 
07-592/4 од 29.3.2006 година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокерот Зо-
ран Трифуновски важи за период од пет години од де-
нот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Зоран Три-
фуновски престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
Број 08-УП1-149      Комисија за хартии од вредност 

30 декември 2010 година    на Република Македонија 
       Скопје                              Претседател, 
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

194. 
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија, постапу-
вајќи по Барањето бр. 08-УП1-150 од 22.11.2010 годи-
на, на седницата одржана на ден 30.12.2010 година, го 
донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Маја Костиќ од Скопје, издадено со Решение бр. 07-
593/4 од 29.3.2006 година од Комисија за хартии од 
вредност на РМ. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на 
Маја Костиќ се дава за период од пет години од денот 
на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Маја Костиќ  
престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во 
точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со 
член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонијa”. 

 
Бр. 08-УП1-150       Комисија за хартии од вредност 

30 декември 2010 година  на Република Македонија 
    Скопје                           Претседател, 

        Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
__________ 

195. 
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија постапу-
вајќи по Барањето бр. 08-УП1-163 од 9.12.2010 година, 
на седницата одржана на ден 30.12.2010 година, го до-
несе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Дарко Јовановски од Гостивар, издадена со Решение 
бр. 07-341/4 од 10.3.2006 година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокерот  
Дарко Јовановски се дава за период од пет години од 
денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Дарко Јова-
новски престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
Бр. 08-УП1-163        Комисија за хартии од вредност 

30 декември 2010 година  на Република Македонија 
    Скопје                          Претседател, 

        Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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196. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност, а во врска со член 162 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 17 и член 20 од Делов-
никот на Комисијата за одлучување по прекршок, како 
и член 53, став 2, член 42, член 59 и член 84 од Законот 
за прекршоците („Службен весник на РМ“ бр. 62/2006 
и Одлука на Уставен суд од 9.12.2009 година „Службен 
весник на РМ“ бр. 157/2009), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија постапувајќи по 
Барањето бр. 07-264/1 од 18.1.2008 година, за поведу-
вање прекршочна постапка против Тутунов комбинат 
АД Куманово и Решението на Основниот суд во Кума-
ново 7 Прк.бр. 269/08-О од 20.10.2010 година за огла-
сување на ненадлежност, на седницата одржана на ден 
24.12.2010 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се отфрла заради застареност Барањето бр. 07-

264/1 од 18.1.2010 година за поведување прекршочна 
постапка против Тутунов Комбинат „Боро Петрушев-
ски Папучар“ АД Куманово (целосен назив), Тутунов 
комбинат АД Куманово (скратен назив), со седиште: 
ул. „11-ти Октомври“ бр. 80, Куманово, ЕМБС: 40283-
84 и единствен даночен број: 4017991109077 за сторен 
прекршок согласно со член 242, став 1 од Законот за 
хартии од вредност. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
 Бр. 03-2551/4 УП1-03-179     Комисија за хартии од вредност  
24 декември 2010 година     на Република Македонија, 
            Скопје                                    Претседател, 
                                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
197. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија, постапу-
вајќи по Барањето бр. 08 -УП1-164 од 9.12.2010 година, 
на седницата одржана на ден 30.12.2010 година, го до-
несе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Искра Костова од Скопје, издадено со Решение бр.07-
535/4 од 29.3.2006 година од Комисија за хартии од 
вредност на РМ. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на 
Искра Костова се дава за период од пет години од де-
нот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Искра Косто-
ва  престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
Бр. 08-УП1-164       Комисија за хартии од вредност 

30 декември 2010 година  на Република Македонија 
    Скопје                         Претседател, 

        Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
198. 

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 12 јануари 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 29 став 2 точка 5 од од Зако-

нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 
87/2008, 42/2010 и 48/2010). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение 
У.бр. 75/2010 од 29 септември 2010 година, поведе по-
стапка за оценување на уставноста на членот од Зако-
нот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што ос-
новано се постави прашањето за неговата согласност 
со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 29 
став 2 точка 5 од Законот, трговско друштво не можат 
да основаат лица за кои со правосилна одлука на судот 
е утврдено дека сториле кривично дело лажен стечај, 
предизивикување стечај со несовесно работење, злоу-
потреба на постапката за стечај, оштетување или пов-
ластување на доверители. 

5. Согласно членот 8 став 1 алинеи 1 и 3 од Уста-
вот, темелни вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија се основните слободи и права на 
човекот и граѓанинот признати во меѓународното пра-
во и утврдени со Уставот и владеењето на правото.  

Согласно членот 9 од Уставот, граѓаните на Репуб-
лика Македонија се еднакви во слободите и правата не-
зависно од полот, расата, бојата на кожата, национал-
ното и социјалното потекло, политичкото и верското 
уверување, имотната и општествената положба. Граѓа-
ните пред Уставот и законите се еднакви.  

Со одредбата од членот 13 став 1 од Уставот е 
определено дека лицето обвинето за казниво дело ќе се 
смета за невино се додека неговата вина не биде утвр-
дена со правосилна судска одлука.  

Со членот 14 став 1 од Уставот е определено дека 
никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде 
сторено не било утврдено со закон или со друг пропис 
како казниво дело и за кое не била предвидена казна.  

Според член 32 став 1 од Уставот, секој има право 
на работа, слободен избор на вработување, заштита 
при работењето и материјална обезбедност за време на 
привремена невработеност. Според ставот 2 на истиот 
член од Уставот, секому, под еднакви услови му е до-
стапно секое работно место. 

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.  

Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и пра-
вата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат са-
мо во случаи утврдени со Уставот, а според ставот 3 на 
истиот член од Уставот, ограничувањето на слободите 
и правата не може да биде дискриминаторско по основ 
на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или 
социјално потекло, имотна или општествена положба. 
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Оспорената одредба е поместена во делот на заед-
ничките одредби од Законот за трговските друштва кои 
се однесуваат на сите видови, односно форми на тргов-
ски друштва и кои, меѓу другите прашања, ги утврду-
ваат и условите за основање на трговските друштва.  

Според ставот 1 на член 29 од Законот, трговско 
друштво можат да основаат домашни и странски фи-
зички и правни лица. Во ставот 2 на овој член од Зако-
нот е регулирано кој не може да основа трговско друш-
тво. Овој став е целосно изменет со последната измена 
на Законот, односно со Законот за измени и дополнува-
ња на Законот за трговските друштва („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 48/2010) и тој сега 
гласи:  

Трговско друштво не можат да основаат: 
1) трговски друштва чија сметка отворена кај кој 

било носител на платниот промет е блокирана и лицата 
кои се членови на органот на управување, органот на 
надзор, односно се управители на тие друштва, сe до-
дека трае блокадата на сметката на друштвото или до-
дека над истото не се отвори постапка на ликвидација 
или стечај; 

2) друштва над кои е отворена стечајна постапка, 
додека трае постапката; 

3) лица кои се членови на органот на управување, 
органот на надзор, односно се управители на трговски 
друштва на кои во постапка пропишана со закон им е 
изречена забрана за вршење професија, дејност или 
должност, сe додека трае забраната; 

4) лице кое е содружник во друштво со ограничена 
одговорност (ДОО) или во друштво со ограничена од-
говорност основано од едно лице (ДООЕЛ) чија сметка 
е блокирана додека трае блокадата на сметката на 
друштвото или додека над друштвото не се отвори по-
стапка за ликвидација или стечај и 

5) лица за кои со правосилна одлука на судот е 
утврдено дека сториле кривично дело лажен стечај, 
предизвикување стечај со несовесно работење, злоупо-
треба на постапката стечај, оштетување или повласту-
вање на доверители. (оспорена точка). 

Согласно ставот 6 на овој член од Законот, кон при-
јавата за упис на основање на друштво во трговскиот 
регистар, основачите поднесуваат лична изјава во пис-
мена форма или во електронска форма преку едношал-
терскиот систем дека не постои некое од ограничува-
њата од овој член или друго ограничување пропишано 
со овој или друг закон, за да основаат друштво. 

Во натамошните членови 29-а и член 29-б предви-
дени се и ограничувања во поглед изборот на лицата за 
управител, член на орган на управување и надзорен ор-
ган на трговско друштво.  

Имено согласно член 29-а став 1, лицата од членот 
29 став 2 точки 1, 3 и 5 на овој закон не можат да бидат 
управители, членови на орган на управување и орган 
на надзор на трговско друштво се додека кај нив посто-
јат овие ограничувања. Согласно ставот 2 на истиот 
член од Законот, лица кои се спречени или престанале 
да ги вршат своите функции во органот на управување 
во трговски друштва се лицата кои, од која било при-
чина, се спречени или престанале да ги извршуваат 
своите функции во текот на мандатот во органот на 
управување, непрекинато во рок подолг од 30 дена. 

Согласно членот 29-б став 1 од Законот, Централ-
ниот регистар на Република Македонија води еле-
ктронски регистар на лица кои не можат да основаат и 
да управуваат и лица кои се спречени или престанале 
да ги вршат своите функции во органот на управување 
во трговски друштва во Република Македонија. Во ста-
вот 3 на овој член од Законот е определена обврска 
надлежните органи кои изрекуваат забрани од членот 
29 став 2 точка 3 на овој закон го известуваат Централ-
ниот регистар за изречените забрани без одлагање. 

Согласно ставот 4 на овој член од Законот, за лицата од 
членовите 29 став 2 и 29-а ставови 1 и 2 на овој закон, 
во регистарот од ставот 1 на овој член, Централниот 
регистар без одлагање ги запишува името и презимето 
и ЕМБГ на физичките лица, односно фирмата, седи-
штето и ЕМБС на правните лица и нивното регистри-
рано седиште. Во ставот 5 на овој член од Законот е 
определено дека по престанувањето на ограничувања-
та, односно на причините за престанок или спреченост 
кај лицата определени во членовите 29 став 2 и 29-а 
ставови 1 и 2 на овој закон, Централниот регистар без 
одлагање ги брише од регистарот од ставот 1 на овој 
член сите податоци запишани за нив. 

Од анализата на оспорената одредба од Законот, 
произлегува дека правосилната осуда за сторено опре-
делено кривично дело (лажен стечај, предизвикување 
стечај со несовесно работење, злоупотреба на постап-
ката за стечај и кривично дело оштетување или повла-
стување на доверители) претставува пречка лицето да 
може да основа трговско друштво. Од формулацијата 
на одредбата произлегува дека оваа причина се однесу-
ва независно од времето кога лицето било осудено и 
независно од видот и висината на изречената санкција 
од судот и дека истата настапува по сила на законот, а 
не како последица од конкретна казна (забрана) што ја 
изрекол судот со правосилна судска одлука.  

Според мислењето на Судот, со оспорената одредба 
се пропишува правна последица на осудата во вид на 
забрана осуденото лице да стекне определено право – 
во конкретниот случај, да основа трговско друштво до-
колку е осудено за определено кривично дело.  

При оценување на уставноста на оспорената закон-
ска одредба, појдовна основа за Судот беа двата прин-
ципи на казнено-правниот однос утврдени во членови-
те 13 став 1 и 14 став 1 од Уставот, а тоа се прво, дека 
казната може да се изрече само со судска одлука и вто-
ро, дека за извршено казниво дело на сторителот може 
да му се изрече казна што како таква е утврдена со за-
кон или друг пропис. Тоа, со други зборови значи дека, 
согласно наведените уставни одредби, казнено-правни-
от однос се исцрпува на релацијата казниво дело и суд-
ски изречената казна за сторителот и дека натамошни 
последици од неговото извршување, односно од осуда-
та за тоа дело што се состојат во ограничување на пра-
вата на граѓаните не се допуштени, освен ако тоа не е 
изречно утврдено со Уставот.  

Оттука, ако се има предвид фактот дека со оспоре-
ната законска одредба се врши ограничување на право-
то за основање на трговско друштво на лице кое било 
осудувано за наведените кривични дела, ова ограничу-
вање не е последица што произлегува од извршувањето 
на изречената кривична санкција, односно казна, туку 
претставува дополнителна последица што граѓаните ја 
трпат по основ на осудуваноста, а која настапува по си-
ла на закон. Од овие причини Судот оцени дека оспо-
рената одредба од член 29 став 2 точка 5 од Законот за 
трговските друштва не е во согласност со членот 8 став 
1 алинеја 3, членот 9 став 2, членот 13 став 1, членот 14 
став 1 и членот 51 од Уставот.  

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

7. Оваа Одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Ис-
маил Дарлишта, д-р Трендафил Ивановски, Лилјана 
Ингилизова–Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, 
д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр. 75/2010                             Претседател 

12 јануари 2011 година      на Уставниот суд на Република 
      Скопје                              Македонија,  

    Бранко Наумоски, с.р. 
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199. 
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 12 јануари 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ: 
- член 64 став 3 во делот: „само доколку поднесено-

то барање за денационализација до истекот на перио-
дот од ставот 1 на овој член било прибележано во јав-
ната книга за запишување на правата на недвижности-
те врз основа на акт на органот кој ја води постапката 
за денационализација“ од Законот за денационализаци-
ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/2000, 42/2003, 44/2007, 20/2007, 14/2009, 20/2009 и 
72/2010) и 

- член 5 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за денационализација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 72/2010). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијативи поднесени од Стамен Филипов од 
Скопје, адвокат Драган Атанасовски од Битола, Вефки 
Хасан Озгун од Скопје, Фондацијата Институт отворе-
но општество – Македонија, од Скопје, Ристо Ѓорески 
од Скопје и Гордана Аџи-Спиркоска од Прилеп, со Ре-
шение У. бр. 115/2010, 120/2010 и 123/2010 од 20 
октомври 2010 година, поведе постапка за оценување 
на уставноста на одредбите од Законите означени во 
точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се поста-
ви прашањето за нивната согласност со Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека според член 64 
став 3 од Законот за денационализација, склучените 
правни дела и дадените еднострани изјави на волја во 
периодот од ставот 1 на овој член, а со кои се распола-
гало со имот предмет на денационализација или се 
искористил таков имот со кој се создале обврски за ба-
рателот се ништовни, само доколку поднесеното бара-
ње за денационализација до истекот на периодот од 
ставот 1 на овој член било прибележано во јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите врз ос-
нова на акт на органот кој ја води постапката за дена-
ционализација. 

Судот, исто така, утврди дека според член 5 од За-
конот за изменување и дополнување на Законот за де-
национализација („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ брoj 72/2010), одредбите од членовите 1 и 4 
на овој закон не се применуваат по предметите по кои 
барател за денационализација се верски храмови, мана-
стири и вакафи, како и по предметите по кои предмет 
за денационализација е земјоделско земјиште. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владе-
ењето на правото претставува една од темелните вред-
ности на уставниот поредок на Република Македонија. 

Според член 9 став 2 од Уставот граѓаните пред 
Уставот и законите се еднакви. 

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. 

Согласно член 52 став 4 од Уставот, законите и 
другите прописи не можат да имаат повратно дејство, 
освен по исклучок, во случаи кога е тоа поповолно за 
граѓаните. 

Со Законот за денационализација се определуваат 
условите и постапката за враќање на имотот и видот, 
условите и постапката за давање на надоместот за имот 
одземен во корист на државата. Со донесувањето на 
Законот за денационализација, на поранешните сопс-
твеници и нивните наследници им е признаено правото 
на враќање во сопственоста и правото на надомест на 
одземениот имот.  

Законот за денационализација е влезен во сила на 7 
мај 1998 година, по објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“ бр.20/1998. 

Законот има четири измени и дополнувања („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 31/2000, 
42/2003, 44/2007 и 72/2010), а Собранието на Републи-
ка Македонија има дадено автентично толкување на 
две одредби од Законот: на член 9 точка 3 од Законот 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
14/2009) и на член 64 од Законот („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 20/2009. ). 

Со иницијативите се оспоруваат одредби од Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за дена-
ционализација, кој е донесен на 20 мај 2010 година, об-
јавен е во „Службен весник на Република Македонија“ 
бр.72/2010 година и е влезен во сила на 4 јуни 2010 го-
дина.  

За уставносудската анализа на оспорените одредби 
од Законот, битно е дека денационализацијата преста-
вува мерка на државата, изразена преку законски акт со 
која се враќа во сопственост некој претходно одземен 
имот, односно се враќа правото на сопственост, при 
што доколку враќањето е невозможно (поради тоа што 
на тој имот во меѓувреме бил утврден јавен интерес 
или тој воопшто не може да се врати поради тоа што 
престанал да постои), државата обезбедува надомест. 

По однос на прашањето покренато со иницијативи-
те за ретроактивното важење на член 4 од оспорениот 
закон, со кој е изменета содржината на член 64 од За-
конот, како и на повредата на начелото на владеењето 
на правото и еднаквоста на граѓаните пред Уставот и 
законите, повредени со наведениот член од Законот, се 
наметна потреба од анализа на наведената законска 
одредба, во однос на нејзината содржина при сите за-
конски измени.  

При утврдувањето на правната и фактичката состој-
ба околу оваа одредба, утврдено е следното:  

Членот 64 пред неговите измени и дополнувања, 
гласел: 

„ Со денот на влегувањето во сила на овој закон не 
е дозволено располагање со имотот што е предмет на 
денационализација, како и искористување на таков 
имот со кое се создаваат обврски за барателот. 

Правните дела и едностраните изјави на волја што 
се во спротивност со став 1 на овој член се ништовни.“ 

Со измените на Законот објавени во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 44/2007, во членот 
64 став 2 по зборот "ништовни" точката се брише и се 
додаваат зборовите: "ако барањето за денационализа-
ција е поднесено во рокот од пет години од денот на 
влегувањето во сила на Законот за денационализација, 
а заклучно до 7 мај 2003 година". 

Собранието на Република Македонија има дадено 
автентично толкување на член 64 од Законот за дена-
ционализација („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 20/2009), според кое: „Одредбата од членот 
64 од Законот за денационализација треба да се толку-
ва така што забраната за располагање со имотот пред-
мет на денационализацијата во смисла на членот 64, а 
во врска со членот 49 од Законот за денационализација 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
20/1998, 31/2000, 42/2003 и 44/2007), се однесува за 
период од пет години од денот на влегувањето во сила 
на Законот за денационализација („Службен весник на 
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Република Македонија“ бр. 20/1998), што значи за пер-
иодот од 7 мај 1998 година до 7 мај 2003 година. За 
периодот после 7 мај 2003 година, без оглед кога бара-
њето за денационализација е поднесено, располагање 
со имот-предмет на денационализацијата е дозволено и 
правните дела и едностраните изјави на волја не се ни-
штовни. Повикувањето на ништовност на правните де-
ла при исполнувањето на условите од овој закон единс-
твено е можно, доколку претходно во јавните книги за 
недвижности било прибележано поднесеното барање за 
денационализација, врз основа на акт на органот кој ја 
води постапката за денационализација. 

Според последните измени на Законот, објавени во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
72/2010, автентичното толкување на овој член е прето-
чено во законска норма, па така, членот 64 од Законот 
се менува и гласи: 

„Во период од пет години од денот на влегувањето 
во сила на овој закон заклучно со 7 мај 2003 година, не 
е дозволено располагање со имотот што е предмет на 
денационализација, како и искористување на таков 
имот со кој се создаваат обврски за барателот. 

По истекот на периодот од ставот 1 на овој член, 
без оглед кога е поднесено барање за денационализаци-
ја, располагањето со имотот што е предмет на денацио-
нализација како и искористување на таков имот со кој 
се создаваат обврски за барателот, е дозволено. 

Склучените правни дела и дадените еднострани из-
јави на волја во периодот од ставот 1 на овој член, а со 
кои се располагало со имот предмет на денационализа-
ција или се искористил таков имот со кој се создале об-
врски за барателот се ништовни, само доколку подне-
сеното барање за денационализација до истекот на пер-
иодот од ставот 1 на овој член било прибележано во 
јавната книга за запишување на правата на недвижно-
стите врз основа на акт на органот кој ја води постап-
ката за денационализација.“ 

Од анализата на наведената одредба произлегува 
дека со последната измена на член 64 од Законот, кон-
кретно ставот 3 на овој член, практично значи воведу-
вање ретроактивно дејство на Законот, кое не е попо-
волно за граѓаните. Имено, се до последната измена на 
член 64 од Законот во 2010 година, располагањето со 
имот предмет на денационализацијата или искористу-
вање на таков имот во периодот до 7 мај 2003 година 
не било дозволено, а правните дела и едностраните из-
јави на волја што биле во спротивност со таквата за-
брана, биле ништовни ако барањето за денационализа-
ција е поднесено заклучно до 7 мај 2003 година. Тоа 
значи дека постоела апсолутна забрана за располагање 
со имотот предмет на денационализација, без никакви 
дополнителни услови, на кој начин всушност се зашти-
тувал имотот предмет на денационализацијата и права-
та на поранешните сопственици или на нивните нас-
ледници врз тој имот, со што се овозможувало оствару-
вање на целта на законот - враќање на имотот на пора-
нешните сопственици, односно нивните наследници. 

Според последната измена на членот 64 од Законот, 
располагањето со имот предмет на денационализација-
та или искористување на таков имот во периодот до 7 
мај 2003 година и понатаму не е дозволено, но тоа сега 
се амортизира на начин што во ставот 3 на овој член се 
определува дека склучените правни дела и дадените 
еднострани изјави на волја заклучно до 7 мај 2003 го-
дина, а со кои се располагало со имот предмет на дена-
ционализација или се искористил таков имот со кој се 
создале обврски за барателот се ништовни, само докол-
ку поднесеното барање за денационализација до исте-
кот на периодот од ставот 1 на овој член било прибеле-
жано во јавната книга за запишување на правата на 
недвижностите врз основа на акт на органот кој ја води 
постапката за денационализација.  

Тоа несомнено значи дека 12 години по донесува-
њето и влегувањето во сила на Законот за денациона-
лизација и неговата примена, законодавецот прави из-
мени во Законот од суштинска природа, со кои се ме-
нуваат правилата на постапување во постапката за де-
национализација, и тоа наназад, за периодот кој се од-
несува на состојби од првите 5 години од отпочнување-
то на процесот на денационализација, во ситуација ко-
га сеуште постојат голем број на барања за денациона-
лизација, поднесени во тој период, кои не по вина на 
барателите, сеуште не се решени, затоа што постапката 
за нивното решавање е во тек или пак сеуште не започ-
нала. Според последните законски измени, овие лица – 
баратели на правото за денационализација, не по своја 
вина, ќе бидат ставени во понеповолна положба во од-
нос на барателите чии барања се решени до последната 
законска измена, кои барања исто така се однесуваат за 
истиот период од процесот за денационализација, на 
начин што можноста за враќање во сопственост на 
имотот – предмет на денационализацијата, односно за-
штитата од негово отуѓување во наведениот период, 
сега е условено со прибелешка во јавната книга за за-
пишување на правата на недвижностите врз основа на 
акт на органот кој ја води постапката за денационали-
зација, што несомнено остава простор за располагање и 
користење на таквиот имот без закана за ништовност 
на таквите дејства, а што води кон тоа на барателите на 
денационализација наместо да им се враќа во сопстве-
ност национализираниот имот, да им се определува на-
домест. Според Судот, фактот што наведената прибе-
лешка во јавните книги е обврска на органот и не зави-
си од волјата на самата странка, а органот, пред пос-
ледните законски измени, немал законска обврска тоа 
да го прави, очигледно ги доведува во нерамноправна 
положба во постапката за денационализација граѓаните 
кои поднеле барање за денационализација во законски 
пропишаниот рок, чии барања се решени без постоење 
на наведениот услов, во однос на граѓаните кои исто 
така поднеле барање за денационализација во истиот 
законски рок, а чии барања треба дополнително да се 
решат согласно наведениот услов.  

Уставното начело за забрана на повратното дејство 
на законите значи забрана за примена на законите во 
правни ситуации и односи што настанале пред нивното 
влегување во сила, односно законите дејствуваат само 
врз новите правни ситуации и односи што настануваат 
по нивното влегување во сила. Дозволен исклучок од 
ова правило е ако повратното дејство на законот е по-
поволно за граѓаните, што е невозможно да се утврди 
дека постои во конкретниов случај. Во конкретниов 
случај, според Судот, повратното дејство на Законот, 
пропишано со измените на членот 64 став 3 од Законот, 
воведува нееднаквост на граѓаните во постапката за де-
национализација, а со тоа и повреда на правната сигур-
ност на граѓаните, како елемент на начелото на владее-
њето на правото. 

Тргнувајќи од наведеното, Судот оцени дека член 
64 став 3 од Законот, во делот: „само доколку поднесе-
ното барање за денационализација до истекот на пери-
одот од ставот 1 на овој член било прибележано во јав-
ната книга за запишување на правата на недвижности-
те“ не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3, член 
9, член 51 и член 52 став 4 од Уставот. 

6. Со член 5 од последните измени на Законот, од 
примената на одредбите на член 1 (член 49 став 5 од 
интегралниот текст) и член 4 (член 64 од интегралниот 
текст) од Законот се изземаат предметите по кои бара-
тели за денационализација се верските храмови, мана-
стири и вакафи, како и предметите по кои предмет за 
денационализација е земјоделско земјиште.  
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Според Судот, тоа значи дека одредбите од Законот 
според кои органот за денационализација, односно су-
дот за уваженото барање по 7 мај 2003, ќе определи на-
доместок, а ќе врати имот само доколку не настапиле 
правни или фактички пречки до денот на мериторното 
одлучување, како и одредбата според која склучените 
правни дела и дадените еднострани изјави на волја во 
периодот до 7 мај 2003, а со кои се располагало со 
имот предмет на денационализација или се искористил 
таков имот со кој се создале обврски за барателот се 
ништовни, само доколку поднесеното барање за дена-
ционализација до истекот на тој период било прибеле-
жано во јавната книга за запишување на правата на 
недвижностите врз основа на акт на органот кој ја води 
постапката за денационализација, нема да се примену-
ваат по предметите по кои барател за денационализа-
ција се верските храмови, манастири и вакафи, како и 
по предметите по кои предмет на денационализација е 
земјоделско земјиште. Ваквата законска одредба пра-
ктично значи дека законодавецот ги исклучува верски-
те храмови, манастири и вакафи, како баратели за дена-
ционализација, како и земјоделското земјиште, кое е 
предмет на денационализација, од правилата на поста-
пување кои ги пропишува за сите други баратели на де-
национализација (граѓани) и за сите други категории на 
имот кој е предмет на денационализација (градежно 
земјиште, недвижности), со што произлегува дека за 
нив ќе важат поинакви услови кога станува збор за де-
национализацијата. Тоа, според Судот, води кон нару-
шување на уставното начелото за еднаквост на граѓа-
ните пред Уставот и законите, во однос на постапките 
за денационализација кои се спроведуваат во Републи-
ка Македонија. 

Со Законот за денационализација, имено, се опреде-
луваат условите и постапката за враќање на имотот и 
видот, условите и постапката за давање надомест за 
имот одземен во корист на државата (член 1). Според 
член 1-а од истиот закон, се враќа имот на физички ли-
ца и на верски храмови, манастири и вакафи одземени 
по 2 август 1944 година, при што потоа се наведени ос-
новите за негово одземање. 

Наведените и другите одредби на Законот за дена-
ционализација упатуваат дека законодавецот ги прифа-
тил физичките лица, црквите, манастирите и вакафите 
како легитимни носители на правото на денационали-
зација, под исти услови утврдени со Законот. Таквото 
решение на законодавецот е во согласност и со Аманд-
манот VII на Уставот, според кој Македонската правос-
лавна црква, како и Исламската верска заедница во Ма-
кедонија, Католичката црква, Евангелско - Методи-
стичката црква, Еврејската заедница и другите верски 
заедници и религиозни групи се одвоени од државата и 
се еднакви пред законот. 

При таква правна и фактичка состојба, според Су-
дот, статусот на барателите на денационализацијата 
(верските храмови, манастири и вакафи), сам по себе, 
не може да биде основ за различен режим за нив во по-
стапката за денационализација, дополнително што тоа 
се прави со измени на Законот кои се носат по 12 годи-
ни спроведување на постапка за денационализација, во 
која и овие баратели имале исти права и обврски како и 
другите баратели на денационализација.  

Според Судот, истото се однесува и на изземањето 
на земјоделското земјиште – предмет на денационали-
зација од пропишаниот режим на денационализација, 
односно не постои основ со измените на Законот, зем-
јоделското земјиште да биде подведено под различен 
режим на денационализација во однос на другите кате-
гории на земјиште и недвижности кои можат да бидат 

предмет на денационализација и тоа по 12 години 
спроведување на постапки за денационализација, во 
кои земјоделското земјиште се третирало на ист начин 
како и другото земјиште и недвижности кои биле пред-
мет на денационализација. 

Останува притоа нејасно кој бил мотивот законода-
вецот да го пропише наведениот исклучок од правило-
то, особено што таквото законско решение не било 
предвидено при доставувањето на Предлогот за изме-
нување и дополнување на Законот за денационализаци-
ја со наведените одредби (видно од Предлогот и образ-
ложението), ниту пак Владата дава било какво објасну-
вање за таквото законско решение во одговорот доста-
вен до Уставниот суд по повод наводите во иницијати-
вите (акт бр. 51-3806/1 од 27.7.2010 година). 

Тргнувајќи од наведеното, Судот оцени дека член 5 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
денационализација не е во согласност со член 8 став 1 
алинеја 3, член 9 и член 51 од Уставот. 

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

8. Оваа Одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови, во состав од претседателот на Судот, Бранко На-
умоски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Ис-
маил Дарлишта, д-р Трендафил Ивановски, Лилјана 
Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, 
д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.  

 
У. бр.115/2010                                          
У.бр.120/2010  
У.бр.123/2010                            Претседател 

12 јануари 2011 година      на Уставниот суд на Република 
      Скопје                              Македонија,  

   Бранко Наумоски, с.р. 
__________ 

 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

200. 
О Б Ј А В А 

 
Врз основа на член 63, а во врска со член 16, став 2 

алинеја 2 од Законот за попис на населението, дома-
ќинствата и становите во Република Македонија 2011 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 156/2010), директорот на Државниот завод за стати-
стика, ги објавува 

 
О Б Р А С Ц И Т Е 

ШТО ЌЕ СЕ КОРИСТАТ ВО ПОПИСОТ НА НА-
СЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2011 ГОДИНА 

 
I. Во Пописот на населението, домаќинствата и ста-

новите во Република Македонија, 2011 година, што ќе 
се врши според Законот за попис на населението, дома-
ќинствата и становите во Република Македонија, 2011 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 156/2010) ќе се користат следните обрасци: 

1. ПОПИСНИЦА – Образец П-1 и 
2. ПРАШАЛНИК ЗА ДОМАЌИНСТВО И СТАН – 

Образец П-2. 
II. Обрасците од точка I. (1-2) се составен дел од 

оваа објава. 
III. Оваа објава влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
  Бр. 18-40/14 

21 јануари 2011 година                   Директор, 
     Скопје                     м-р Благица Новковска, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

201. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 19, алинеја 6 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ” бр.63/06, 
36/07, 106/08 и 119/10) и членовите 5 и 6 од Тарифниот 
систем за продажба на природен гас на тарифни потро-
шувачи („Службен весник на РМ” бр. 94/2005 и 
43/2010), постапувајќи по Барањето на Акционерското 
друштво за промет со нафта и нафтени деривати Мак-
петрол – Скопје, за промена на продажната цена на 
природен гас во првиот квартал од 2011 година, на сед-
ницата одржана на 24 јануари 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИР-
ОДЕН ГАС ВО ПРВИОТ КВАРТАЛ ОД 2011 ГОДИНА 

 
Член 1 

На Акционерското друштво за промет со нафта и 
нафтени деривати Макпетрол – Скопје, како вршител 
на енергетските дејности Трговија со природен гас и 
Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи 
приклучени на системот за пренос на природен гас, 
продажната цена на природниот гас за првиот квартал 
од 2011 година, се утврдува да изнесува 19,8720 
ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 
на природниот гас (набавната цена се состои од увозна 
цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) 
во износ од 19,6943 ден/nm 3 и цена за услугата снаб-
дување на тарифните потрошувачи непосредно приклу-
чени на системот за пренос на природен гас во износ 
од  0,1777 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој 
член, не ја содржи цената за услугите пренос и управу-
вање со системот за пренос на природниот гас во износ 
од 2,2170 ден/nm3, а која се однесува за тарифните 
потрошувачи непосредно приклучен на системот за 
пренос на природен гас. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 
3 на овој член, во првиот квартал од 2011 година во кој 
не е содржан данокот на додадена вредност изнесува 
22,0890 ден/nm3.  

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоме-
сток на цената на природниот гас за првиот квартал од 
2011 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 
3,9760 ден/nm3. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас, во согласност со 
став 4 и 5 на овој член, во првиот квартал од 2011 годи-
на изнесува 26,0650 ден/nm3. 

 
Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 
оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 
на САД доларот од 46,5000 денари за еден САД долар, 
за месец декември од претходниот квартал, согласно 
заклучницата за купопродажба на девизи. 

 
Член 3 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување.  

 
Член 4 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 
 Уп1 Бр. 08-5                                      

24 јануари 2011 година                       Претседател, 
    Скопје         Димитар Петров, с.р. 
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