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ДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА  
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Г-ѓа Благородна Мингова-Крепиева, се поставува за 
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-
донија во Република Албанија, со седиште во Тирана. 
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Указ број 33                                   Претседател 

17 јули 2006 година                на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1315. 

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4.07.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНА 

СТВАР БЕЗ НАДОМЕСТОК 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на договорот за да-

вање на трајно користење движна ствар без надоместок – 
патничко моторно возило марка VOLKSWAGEN GOLF, 
тип C1.6D, број на мотор ЈР574250, број на шасија 
WVWZZZ19ZHB880800, година на производство 1987, 
сила на моторот во KW(KS) 40, работна зафатнина на мо-
торот во cm 1588, број на каросерија 01 бела, последна ре-
гистрација SK-294 NP, склучен помеѓу Министерството 
за правда  и Министерството за внатрешни работи. 

 
Член 2 

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

  
     Бр.19-3096/1                     Претседател на Владата 
4 јули 2006 година                 на Република Македонија, 

   Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1316. 
Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4.07.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНА 

СТВАР БЕЗ НАДОМЕСТОК 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на договорот за 

давање на трајно користење движна ствар без надоме-
сток – патничко моторно возило марка Лада-2110, број 
на шасија XTA211020Y01850554, број на мотор 
2111014955, година на производство 2000, со регистар-
ски број SK -857 ЈL, склучен помеѓу Министерството 
за правда  и Затворот Штип со Отворено одделение во 
Струмица. 

 
Член 2 

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

 
Бр.19-3098/1                Претседател на Владата 

4 јули 2006 година                 на Република Македонија, 
   Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1317. 

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4.07. 2006 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНА 

СТВАР БЕЗ НАДОМЕСТОК 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на договорот за 

давање на трајно користење движна ствар без надоме-
сток – патничко моторно возило марка LANCIA 
DEDRA-2.0; модел 1,8 I; година на производство 1991; 
број на шасија ZLA483500000106763; број на мотор 
8350001152410; снага 080,000 KW; DIN 01756; боја 01 
бела, последна регистрација SK 442 NH, склучен поме-
ѓу Министерството за правда и Министерството за вна-
трешни работи. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 19-3099/1                Претседател на Владата 

4 јули 2006 година                 на Република Македонија, 
   Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1318. 

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 јули 2006 година, донесе 
 

О Д Л У К А  
1. СЕ УКИНУВА член 231 став 2 во делот “со мно-

зинство гласови од вкупниот број пратеници“ од Делов-
никот на Собранието на Република Македонија (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 60/2002). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива на Митре Лазов од Неготи-
но, со Решение У. бр. 28/2006 од 10 мај 2006 година, 
поведе постапка за оценување на уставноста на член 
231 став 2 во делот “со мнозинство гласови од вкупни-
от број пратеници“ од актот означен во точката 1 од 
оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порениот член со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 231 
став 2 од Деловникот на Собранието на Република Ма-
кедонија, Собранието може да работи без присуство на 
јавноста ако тоа го предлагаат претседателот на Собра-
нието, Владата или најмалку 20 пратеници. 

Во ставот 2 од членот 231 во делот кој е оспорен со 
иницијативата е предвидено дека по предлогот Собра-
нието одлучува без претрес со мнозинство гласови од 
вкупниот број пратеници. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Ре-
публика Македонија, владеењето на правото е едно од 
темелните вредности на уставниот поредок на Репуб-
лика Македонија. 

Според член 51 од Уставот, законите мораат да би-
дат во согласност со Уставот, а сите други прописи со 
Уставот и со закон. 

Во член 61 од Уставот е предвидено дека Собрани-
ето на Република Македонија е претставнички орган на 
граѓаните и носител на законодавна власт на Републи-
ката. 
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Организацијата и функционирањето на Собранието 
се уредуваат со Уставот и со Деловникот. 

Согласно член 66 став 4 од Уставот, Собранието 
донесува Деловник со мнозинство гласови од вкупниот 
број пратеници. 

Врз основа на членовите 61 став 2 и 66 став 4 од 
Уставот, Собранието на Република Македонија донело 
Деловник на Собранието на Република Македонија. 

Деловникот содржи општи одредби, односно начел-
ни норми за работата на Собранието, како и одредби 
што се однесуваат на конституирањето на Собранието, 
правата и должностите на пратениците, правата и долж-
ностите на претседателот, потпретседателот и генерал-
ниот секретар на Собранието, седницата на собранието, 
избор на Владата, избор и разрешување на носители на 
јавни функции, работните тела на Собранието, програ-
мирање на работата на Собранието, постапка за доне-
сување на закони и други прописи, постапка за измена 
на Уставот, предлог за покренување постапка за утвр-
дување на одговорност на претседателот на Републи-
ката, односи на Собранието со Владата, јавност во рабо-
тата на Собранието и Служба на Собранието. 

Според член 70 став 1 од Уставот на Република Ма-
кедонија седниците на Собранието се јавни. 

Во ставот 2 на наведениот член е предвидено дека 
Собранието може да одлучи да работи без присуство 
на јавност со двотретинско мнозинство гласови од 
вкупниот број пратеници. 

Имајќи ги предвид наведените уставни одредби ка-
ко и прашањата кои се уредуваат со Деловникот на Со-
бранието произлегува дека Деловникот претставува ос-
новен правен акт со кој се уредува организацијата, ос-
новните елементи на работата и постапката преку кои 
Собранието ги остварува своите функции и надлежно-
сти, а во врска со прашањето на јавноста на работата 
на Собранието уставотворецот предвидел дека седни-
ците на Собранието се јавни, при што јавноста може да 
биде исклучена само ако за тоа се изјаснат две третини 
од вкупниот број на пратениците. 

Ваквиот однос на уставотворецот во однос на ова 
прашање произлегува од уставната концепција за уло-
гата и значењето на слободата и правото на човекот и 
граѓанинот и гаранциите за нивно остварување утврде-
ни во Уставот, а кои се однесуваат на правото на граѓа-
ните да бидат јавно информирани, слободниот пристап 
до информациите, слободата на примање и пренесува-
ње на информации и го потврдува фактот дека јавноста 
на работата на органите на државната власт, односно 
во конкретниов случај јавноста на работата на Собра-
нието е израз на степенот на остварување на демокра-
тијата и почитување и остварување на основните сло-
боди и права во едно демократско општество. 

Оттука, имајќи го предвид наведеното, наспроти 
содржината на оспорената одредба од Деловниот, спо-
ред која за исклучување на јавноста во работата на Со-
бранието одлучува мнозинство од пратениците кое е 
помало од двотретинското мнозинство утврдено во 
Уставот, Судот оцени дека оспорениот член не е во 
согласност со наведените уставни одредби. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р Трен-
дафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Мир-
јана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Нау-
моски, д-р Бајрам Положани и Игор Спировски. 

 
У. бр. 28/2006                             Претседател 

12 јули 2006 година       на Уставниот суд на Република 
     Скопје                                     Македонија, 
                                               Махмут Јусуфи, с.р. 

1319. 
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 јули 2006 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
 
1. СЕ УКИНУВА Законот за дополнување на Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 84/2005). 

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 на Стамен Филипов, Марјан Калима-
носки и Велимир Јовановски, сите од Скопје, Младен 
Веселинов, Љубомир Јанев, Михаил Протоѓеров, Фи-
лип Јованов и Александар Гарвански, сите од Штип, со 
решение У. бр. 193/2005 од 19 април 2006 година пове-
де постапка за оценување на уставноста на Законот оз-
начен во точката 1 од оваа одлука бидејќи основано се 
постави прашањето за неговата согласност со Уставот 
на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 1 од 
Законот за дополнување на Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување во Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 80/1993, 3/1994, 14/1995, 
71/1996, 32/1997, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 
85/2003, 50/2004 и 4/2005) во членот 17 се додава нов 
став 3, кој гласи: 

“Осигуреникот избран на непосредни избори во 
претставничкиот дом, како и членовите на неговото се-
мејство можат да стекнат право на пензија по преста-
нување на мандатот под услови, на начин и постапка 
утврдени со посебен закон“. 

Во членот 2 од Законот е предвидено овој закон да 
влезе во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Службен весник на Република Македонија“. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 1, 3 и 8 од Уставот, 
основните слободи и права на човекот и граѓанинот 
признати во меѓународното право и утврдени во Уста-
вот, владеењето на правото и хуманизмот, социјалната 
правда и солидарноста се темелни вредности на устав-
ниот поредок на Република Македонија. 

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

Според член 32 став 1 од Уставот, секој има право 
на работа, слободен избор на вработување, заштита 
при работењето и материјалната обезбеденост за време 
на привремена невработеност. 

Според член 32 став 5 од Уставот, остварувањето 
на правата на вработените и нивната положба се уреду-
ваат со закон и со колективен договор. 

Според член 34 од Уставот, граѓаните имаат право 
на социјална сигурност и социјално осигурување утвр-
дени со закон и со колективен договор. 

Според член 35 став 1 од Уставот, Републиката се 
грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност 
на граѓаните согласно со начелото на социјална пра-
ведност. 

Според член 112 став 3 од Уставот, одлуките на 
Уставниот суд се конечни и извршни. 

Со Законот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње, како системски закон, се уредува задолжителното 
пензиско и инвалидско осигурување на работниците во 
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работен однос, основите на капиталното финансиско 
пензиско осигурување, како и посебните услови под кои 
одделни категории на осигуреници ги остваруваат 
правата од пензиското и инвалидското осигурување. 

Од наведените уставни одредби произлегува дека 
уставна обврска на законодавецот при уредување на 
односите во врска со остварувањето на правото на ста-
росна пензија како основно право од правото на соци-
јално осигурување, е граѓаните да ги стави во еднаква 
правна положба. 

Според оспорениот закон се предвидува условите, 
начинот и постапката за остварување на ова право за 
пратениците и членовите на нивните семејства да се 
утврдат со посебен закон што несомнено укажува дека 
определена категорија граѓани само поради нивната 
општествена положба, се издвојува од единствениот 
систем на пензиското и инвалидското осигурување. 
Всушност, со оспорениот закон е дадена можност во 
системот на пензиското осигурување да се воспостави 
нов систем за остварување право на пензија на опреде-
лена категорија граѓани, при што со посебен закон ќе 
се утврдат условите, начинот и постапката за оствару-
вање на правото на пензија. 

Поаѓајќи од ваквата дадена можност, законодавецот 
со Законот за пратениците (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 84/2005), утврдил посебни усло-
ви и начин на остварување на право на пензија на пра-
тениците и членовите на нивните семејства. 

Меѓутоа, Уставниот суд, поаѓајќи од уставните 
принципи за еднаквост на граѓаните, владеење на пра-
вото и социјалната праведност, со Одлука У. бр. 
191/2005 од 12 април 2006 година ги укина одредбите 
од Законот за пратениците, кои се однесуваа на оства-
рување на правата од пензиското и инвалидското оси-
гурување под посебни услови. 

Со оглед на овој факт, според Судот, оспорениот 
закон со кој се дава можност за уредување на правата 
на пратениците од областа на пензиското и инвалид-
ското осигурување под посебни услови не може и по-
натаму да опстојува во правниот поредок на Република 
Македонија затоа што се доведува во прашање начело-
то на владеење на правото. 

Воедно, Судот смета дека оспорениот закон не е во 
согласност со начелото на владеење на правото, имајќи 
предвид дека во истиот се употребени термини непоз-
нати за Уставот на Република Македонија (“осигуре-
ник избран на непосредни избори“, “претставнички 
дом“ и други), што го прави нејасен и неприменлив. 

Исто така, оспорениот закон не е во согласност со 
член 112 став 3 од Уставот, од причина што при него-
вото донесување, законодавецот немал предвид дека 
Уставниот суд со Одлука У. бр. 23/2001, У. бр. 24/2001 
и У. бр. 48/2001 од 21 ноември 2001 година (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 97/2001), меѓу 
другото го укинал членот 1 став 6 од Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 5/2001 година), кој во основа бил 
со истоветна содржина како сега оспорениот, што зна-
чи дека за истоветна содржина на закон Судот конста-
тирал неуставност. 

Оттаму, бидејќи со оспорениот закон, повторно се 
уредуваат исти прашања какви што биле во укинатиот 
закон, Судот оцени дека законодавецот не постапил во 
согласност со одлуките на Уставниот суд кои се конеч-
ни и извршни. 

Според тоа, со натамошното опстојување на оспо-
рениот закон се нарушува принципот на конечност и 
извршност на одлуките на Уставниот суд, од причина 
што ваквата поставеност не дозволува нивно толкува-
ње, пролонгирање или пак оневозможување на нивното 
извршување. 

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 Махмут Ју-
суфи и судиите д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ин-
гилизова-Ристова, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера 
Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани и 
Игор Спировски. 

 
    У. бр. 193/2005                              Претседател 
12 јули 2006 година       на Уставниот суд на Република 

     Скопје                                     Македонија, 
                                               Махмут Јусуфи, с.р. 

__________ 
1320. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 70/1992), на седницата одржана на 6 и 12 јули 
2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на 

уставноста и законитоста на Одлуката за воведување 
на местен самопридонес за изградба на објекти од заед-
нички интерес на граѓаните од месните заедници од 
градот и месните заедници од населените места Ваташа 
и Глишиќ за периодот од 1 јули 2003 година заклучно 
со 30 јуни 2008 година, под бр. 07-760/2 донесена од 
Советот на општина Кавадарци на седница одржана на 
27 јуни 2003 година („Службен гласник на општина 
Кавадарци“ бр. 24/2003). 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Ило Змејковски од Кавадарци на Уставниот суд 
на Република Македонија му поднесе иницијатива за 
поведување постапка за оценување на уставноста и за-
конитоста на Одлуката означена во точката 1 од ова ре-
шение. 

Според подносителот на иницијативата, оспорената 
одлука била донесена врз основа на Законот за општи-
те начела на самопридонесот („Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“ бр. 27/1978), кој 
е укинат со Одлуката на Уставниот суд У. бр. 104/2005 
од 23 ноември 2005 година. 

Оттаму, во услови на целосно укинат закон, оспоре-
ната одлука требало да биде преиспитана по однос на 
нејзината законитост, како и по однос на нејзината сог-
ласност со член 51 став 1 и 2 од Уставот на Република 
Македонија. 

Врз основа на наведеното, подносителот на иници-
јативата бара Судот да поведе постапка за оценување 
на уставноста и законитоста на оспорената одлука, а 
потоа истата да ја укине. 

4. Судот на седницата утврди дека врз основа на 
член 17 од Законот за општите начела на самопридоне-
сот („Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија“ бр. 27/1978), член 28 став 4 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/2002), член 37 од Статутот на оп-
штината Кавадарци и Одлуката за распишување на ре-
ферендум за воведување на местен самопридонес за из-
градба на објекти од заеднички интерес на граѓаните од 
месните заедници од градот и месните заедници од на-
селените места Ваташа и Глишиќ на референдум одр-
жан на 15 јуни 2003 година, Советот на општина Кава-
дарци на седница одржана на 27 јуни 2003 година ја 
донел оспорената одлука. 

Во член 1 од Одлуката е определено дека се воведу-
ва местен самопридонес за град Кавадарци, населените 
места Ваташа и Глишиќ и повеќе набројани месни за-
едници. 
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Во член 2 од Одлуката е определено дека самопри-
донесот се воведува во пари и се дефинира кој се е об-
врзан за плаќање на самопридонесот. 

Во член 3 од Одлуката е определена висината на са-
мопридонесот и тоа на 2% од точно определени осно-
вици за пресметување и уплатување (нето исплатена 
плата, пензија, лични примања од стопанска, нестопан-
ска и занаетчиска дејност и друго). 

Во член 4 од Одлуката е определен начинот на кој ќе 
се врши плаќањето, како и органите што имаат обврска 
да даваат извештај за прибирањето на средствата. 

Во член 5 од Одлуката е определено кој е ослобо-
ден од плаќање на самопридонесот. 

Според член 6 од Одлуката, самопридонесот се во-
ведува за временски период од 5 години и тоа од 1 јули 
2003 година до 30 јуни 2008 година. 

Во член 7 од Одлуката е дефинирано за која намена 
ќе се користат прибраните средства од самопридонесот 
(водоснабдување, колектор за отпадни води, градска 
капела и друго), чиј вкупен износ е планиран на 
70.000.000 денари според членот 8 од Одлуката. 

Во членовите 9 до 13 од Одлуката се определува 
органот што е надлежен за надзорот на наплатата и 
употребата на средствата, надлежниот депонент, жиро 
сметката и надлежните органи за стручно администра-
тивните и финансиски потреби на посебно формирана-
та Комисија за реализација на самопридонесот. 

Во член 14 од Одлуката е определено дека за обло-
гот, наплатата, жалбената постапка, застареноста на 
побарувањето по основ на местен самопридонес и дру-
ги ќе се применува Законот за даноците на граѓаните. 

Во член 15 од Одлуката е определено дека истата 
влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се при-
менува од 1 јули 2003 година и ќе се објави во „Служ-
бен гласник на општина Кавадарци“. 

Одлуката е заведена под број 07-760/2 од 27 јуни 
2003 година и е објавена во „Службен гласник на оп-
штина Кавадарци“ бр. 24/2003 година. 

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

Според член 112 од Уставот, Уставниот суд ќе уки-
не или поништи закон ако утврди дека не е во соглас-
ност со Уставот. Уставниот суд ќе укине или поништи 
друг пропис или општ акт, колективен договор, статут 
или програма на политичка партија или здружение, ако 
утврди дека тие не се во согласност со Уставот и со за-
кон. Одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни. 

Со точката 1 на Амандманот XVII на Уставот се за-
менува ставот 1 на членот 115 од Уставот на Република 
Македонија. Според наведената точка на Амандманот, 
во единиците на локалната самоуправа граѓаните непо-
средно и преку претставници учествуваат во одлучува-
њето за прашања од локално значење, а особено во об-
ластите на јавните служби, урбанизмот и руралното 
планирање, заштитата на околината, локалниот еко-
номски развој, локалното финансирање, комуналните 
дејности, културата, спортот, социјалната и детската 
заштита, образованието, здравствената заштита и во 
други области утврдени со закон. 

Според член 73 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија, при одлучувањето дали закон, 
пропис или општ акт ќе го поништи или ќе го укине 
Уставниот суд, ќе ги земе предвид сите околности што 
се од значење за заштитата на уставноста и законито-
ста, а особено тежината на повредата и нејзината при-
рода и значењето за остварувањето на слободите и пра-
вата на граѓаните или за односите што се воспоставени 
врз основа на тие акти, правната сигурност и други 
околности од значење за одлучувањето. 

Според член 28 став 4 од Законот за локалната са-
моуправа („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/2002), одлуката донесена на референдум е задол-
жителна за советот. 

Во конкретниот случај во поднесената иницијатива 
како единствена причина за оспорување на уставноста 
на оспорената одлука се наведува дека истата била до-
несена врз основа на Законот за општите начела на са-
мопридонесот кој е укинат со Одлуката на Судот У. бр. 
104/2005 од 23 ноември 2005 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 112/2005 од 21 декември 
2005 година). 

Правниот ефект од донесување на укинувачка одлу-
ка се состои во тоа што истата произведува правно 
дејство од моментот на нејзиното објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“ (21 де-
кември 2005 година) и од тој момент по правило наста-
пува правната забрана за примена како на укинатиот, 
така и на останатите прописи што биле донесени за из-
вршување на неуставниот, односно незаконитиот акт. 

Меѓутоа, според Судот во овој случај оспорената 
одлука нема карактер на акт донесен во функција на 
извршување на сега укинатиот Закон, туку има кара-
ктер на акт што произлегол од уставното и законско 
овластување на граѓаните да одлучат на референдум за 
прашање од заеднички интерес. 

Од друга страна, Одлуката како законски основ за 
донесување, покрај сега укинатиот Закон, како основ 
го има и членот 28 став 4 од Законот за локалната са-
моуправа, кој е во сила, а правото на граѓаните по пат 
на референдум да одлучуваат за прашањата од областа 
на локалното финансирање произлегува и од точката 1 
на Амандманот XVII на Уставот. 

Исто така, во конкретниот случај е неспорно дека 
Законот за општите начела на самопридонесот во пери-
одот на неговото долгогодишно правно егзистирање од 
1978 до 2005 година, претставуваше основа за донесу-
вање на неопределив број одлуки за воведување на са-
мопридонеси од кои некои се уште беа во фаза на неза-
вршена реализација во моментот на неговото отстрану-
вање од правниот поредок, како што е случај со сега 
оспорената одлука. 

Понатаму, во конкретниот случај станува збор за 
Одлука што е донесена врз основа на тогаш важечки 
одредби од Законот за општите начела на самопридо-
несот, чија законитост по однос на спроведената по-
стапка од која произлегла не се доведува во прашање 
со поднесената иницијатива. Истата е резултат на спро-
ведено позитивно изјаснување на граѓаните, чии леги-
тимни очекувања биле врз основа на издвоените средс-
тва да ги користат изградените објекти што се од заед-
нички интерес. Станува збор за темпорална Одлука чи-
ја реализација е започната сметано од 1 јули 2003 годи-
на и досега според предвидената динамика треба да е 
реализирана за повеќе од половина и нејзината конечна 
реализација по однос на прибирање на средствата завр-
шува на 30 јуни 2008 година, што значи по истекот на 
овој датум истата ќе престане да важи, сама по себе, за-
ради исцрпување на нејзината примена. 

Оттаму, заради карактерот на оспорената одлука, це-
лосна реализација на легитимните очекувања на граѓа-
ните од воведениот местен самопридонес за изградба на 
објекти од заеднички интерес, заради можноста од на-
станување на правен хаос, опасноста од нарушување на 
настанатите правни односи кои не се во целост реализи-
рани, Судот оцени дека нема уставен основ за отстрану-
вање на оспорената Одлука од правниот поредок. 

Впрочем, целосно остварување на легитимните оче-
кувања на граѓаните врз основа на законски спроведе-
но позитивно изјаснување за воведување на референ-
дум е една од компонентите на владеењето на правото 
како темелна вредност на уставниот поредок на Репуб-
лика Македонија, согласно член 8 став 1 алинеја 3 од 
Уставот. 
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6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение. 

7. Ова решение Судот го донесе во состав од пре-
тседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р 
Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, д-р Бајрам Положани и Игор Спировски.  

 
      У. бр. 59/2006                     Претседател 
6 и 12 јули 2006 година      на Уставниот суд на Република 
            Скопје                                 Македонија, 
                                           Махмут Јусуфи, с.р. 

___________ 
1321. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 70/1992), на седницата одржана на 6 и 12 јули 
2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на 

уставноста на член 30 став 1 точка 4 од Законот за Суд-
скиот совет на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 60/2006). 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Стамен Филипов од Скопје на Уставниот суд на 
Република Македонија му поднесе иницијатива за пове-
дување постапка за оценување на уставноста на одред-
бата од Законот означен во точката 1 од ова решение. 

Според подносителот на иницијативата, оспорената 
законска одредба не била во согласност со Уставот на 
Република Македонија, затоа што правните последици 
од осудата не можеле да се утврдуваат со закон и да 
настапуваат автоматски по сила на закон, туку тоа мо-
жело да се прави само со конкретна правосилна судска 
одлука. Тоа, според подносителот на иницијативата, 
значело дека казнено-правниот однос се исцрпувал на 
релација на казнивото дело и судски изречената казна 
за неговиот сторител и дека натамошни последици од 
неговото извршување, односно од осудата за тоа дело, 
кои се состоеле во ограничување на правата на граѓа-
ните не биле допуштени. 

Подносителот на иницијативата посебно смета дека 
делот од оспорената точка на членот 30 од Законот за 
судскиот совет што гласи: „или друго кривично дело 
кое го прави недостоен да ја врши функцијата член на 
Судскиот совет“, бил нејасен, бидејќи од истиот не мо-
жело да се утврди на која казна и за кое кривично дело 
бил осуден членот на Советот. 

Поради наведените причини, подносителот на ини-
цијативата смета дека оспорената законска одредба не 
била во согласност со член 8 став 1 алинеја 1 и 3, член 
9, член 13 став 1, член 14 став 1, член 23, член 32 став 1 
и 2, член 51 и член 54 став 1 и 3 од Уставот на Репуб-
лика Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека во членот 30 од 
Законот за Судскиот совет на Република Македонија е 
предвидено дека на член на Советот му престанува 
мандатот: 

1) со истекот на времето за кое е избран, 
2) по негово барање, 
3) со исполнување на условите за старосна пензија 

согласно со законот, 
4) ако е осуден со правосилна судска пресуда за 

кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку 
шест месеца или друго кривично дело кое го прави не-
достоен да ја врши функцијата член на Судскиот совет, 
(оспорен дел), 

5) ако на член на Советот му се утврди трајна нес-
пособност за вршење на функцијата и 

6) ако е избран на друга јавна функција или профе-
сија. 

Во случајот од ставот 1 точка 2 на овој член манда-
тот престанува кога Советот, односно Собранието на Ре-
публика Македонија на седница ќе ја усвои оставката. 

Во случајот од ставот 1 точка 4 на овој член манда-
тот престанува со денот на правосилноста на пресудата. 

Во случајот од ставот 1 точка 5 на овој член манда-
тот престанува кога Советот на седница ќе утврди ис-
полнување на условот врз основа на претходно прове-
дена постапка, односно кога Собранието на Република 
Македонија по предлог на Советот ќе утврди и ќе изг-
ласа исполнување на услов престанок на мандатот за 
член на Советот избран од Собранието. 

Во случај од ставот 1 точка 6 на овој член мандатот 
престанува со изборот на друга функција или професија. 

5. Согласно членот 8 став 1 алинеите 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 23 од Уставот, секој граѓанин има пра-
во да учествува во вршењето на јавни функции. 

Според член 32 став 1 од Уставот, секој има право 
на работа, слободен избор на вработување, заштита 
при работењето и материјална обезбеденост за време 
на привремена невработеност. Според ставот 2 на 
истиот член од Уставот, секому, под еднакви услови 
му е достапно 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. 

Согласно Амандман XXVIII со кој е заменет членот 
104 од Уставот на Република Македонија, Судскиот со-
вет на Република Македонија е самостоен и независен 
орган на судството. Советот ја обезбедува и ја гаранти-
ра самостојноста и независноста на судската власт. 

Советот го сочинуваат петнаесет члена. 
По функција членови на Советот се претседателот 

на Врховниот суд на Република Македонија и министе-
рот за правда. 

Осум члена на Советот ги избираат судиите од свои-
те редови. Тројца од избраните членови се припадници 
на заедниците кои не се мнозинство во Република Маке-
донија, при што ќе се запази соодветната и правична за-
стапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници. 

Тројца членови на Советот избира Собранието на Ре-
публика Македонија со мнозинство гласови од вкупниот 
број пратеници, при што мора да има мнозинство гласо-
ви од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедни-
ците кои не се мнозинство во Република Македонија. 
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Двајца членови на Советот предлага претседателот 
на Република Македонија, а изборот го врши Собрани-
ето на Република Македонија, од кои еден е припадник 
на заедниците кои не се мнозинство во Република Ма-
кедонија. 

Членовите на Советот што ги избира Собранието на 
Република Македонија, односно што ги предлага пре-
тседателот на Република Македонија се од редот на 
универзитетските професори по право, адвокатите и 
други истакнати правници. 

Мандатот на избраните членови на Советот трае 
шест години, со право на уште еден избор. 

Условите и постапката за избор, како и основите и 
постапката за престанок на функцијата и разрешување 
на член на Советот се уредува со закон. 

Функцијата избран член на Советот е неспојлива со 
членување во политичка партија или со вршење на 
други јавни функции и професии утврдени со закон. 

Во членот 1 од Законот за Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија, се утврдува дека со овој закон се уре-
дуваат постапката за изборот на Судскиот совет на Ре-
публика Македонија, начинот на остварување на него-
вите функции и начинот на работа и одлучување. 

Во членот 2 од истиот закон е содржана целта на 
основањето, односно дека Судскиот совет на Републи-
ка Македонија е самостоен и независен орган на судс-
твото кој ја обезбедува и гарантира независноста на 
судската власт, преку остварување на своите функции 
согласно со Уставот и законите. 

Во Глава III со наслов „Постапка за избор на член 
на советот“ е содржан и оспорениот член 30 од Законот 
со поднаслов „Престанок на мандат на член на 
Советот“, во кој меѓу другите основи за престанок е со-
држан и основот (сега оспорен) дека на член на Сове-
тот му престанува мандатот ако е осуден со правосилна 
судска пресуда за кривично дело на безусловна казна 
затвор од најмалку шест месеци или друго кривично 
дело кое го прави недостоен да ја врши функцијата 
член на Судскиот совет. 

Според Судот од оспорената законска одредба про-
излегува дека со неа не се дозволува членот на Судски-
от совет да ја врши својата (јавна) функција доколку е 
осуден со правосилна судска одлука, што имало за пос-
ледица, односно предизвикува престанок на мандатот 
на членот на Судскиот совет. 

Во оспорената законска одредба конкретно се наве-
дени условите, односно основите за престанок на ман-
датот на член на Судскиот совет, што е во согласност 
со Амандманот XXVIII од Уставот на Република Маке-
донија во кој е предвидено дека основите и постапката 
за престанок на функцијата и разрешувањето на член 
на Советот се уредуваат со закон. Според тоа интенци-
јата на законодавецот била со оспорената законска 
одредба да се уредат основите и постапката за преста-
нок на функцијата член на Судскиот совет. 

Основот, односно условот за престанок на мандатот 
на член на Советот кога истиот е осуден со правосилна 
судска пресуда за кривично дело на безусловна казна за-
твор од најмалку шест месеца или друго кривично дело 
кое го прави недостоен да ја врши функцијата член на 
Судскиот совет, произлегува од потребата со закон да 
бидат уредени прашањата за постоење на подобност на 
лицето за ефикасно вршење на функцијата член на Суд-
скиот совет. Според Судот, предвидениот основ ја иск-
лучува можноста да се јават елементи на сомнение што 
би го направиле членот на Судскиот совет недостоен за 
вршење на оваа мошне важна функција дотолку повеќе 
што тоа би било основ со кој членот на Судскиот совет 
би го изгубил кредибилитетот за вршење на функцијата 
член на Судскиот совет, а во конкретниот случај и фа-
ктичка неможност да ја извршува функцијата. 

Според Судот, во оспорената одредба не станува 
збор за повреда ниту на принципот на презумпција на 
невиноста на лицето утврден во член 13 став 1 од Уста-
вот, ниту на начелото на законитост во казненото пра-
во изразено преку забраната за казнување утврдена во 
член 14 став 1 од Уставот. Ова од причина што оспоре-
ниот член 30 став 1 точка 4 од Законот, се однесува на 
лице кое веќе ја врши функцијата член на Судски совет 
и според која мандатот му престанува заради неговото 
осудување во периодот додека ја врши таа функција, а 
не како правна последица од правосилна судска пресу-
да. Оттука, според Судот, ова претставува класичен ус-
лов за престанок на мандатот поради осуда со право-
силна судска пресуда, бидејќи такво лице не може да 
дава гаранција дека Судскиот совет на Република Ма-
кедонија успешно ќе функционира. Имено, според Су-
дот оспорената одредба е во функција на гаранција на 
успешно обавување на функцијата на институцијата 
Судски совет на Република Македонија. Од овие при-
чини не може да се прифати наводот во иницијативата 
дека оспорената законска одредба не е во согласност со 
утврдените принципи во членовите 13 и 14 од Уставот 
на Република Македонија. 

Судот утврди дека во конкретниот случај не се ра-
боти за правна последица од осудата кои настапуваат 
по сила на законот, од која претпоставка се раководел 
подносителот на иницијативата оспорувајќи го овој дел 
од законската одредба. 

Имено, според Судот условот да на членот на Суд-
скиот совет му престанува мандатот во случај кога е 
осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело 
на безусловна казна затвор од најмалку шест месеци 
или за друго кривично дело кое го прави недостоен за 
вршење на оваа функција всушност произлегува од 
правното дејство на самата правосилна судска одлука 
со која е изречена оваа казна. Тоа со други зборови 
значи дека лицето во овој случај наведената функција 
не може да ја врши не како правна последица од осуда-
та по сила на законот, туку како последица од казната 
што со правосилна судска одлука ја изрекол судот, на 
што упатува и ставот 3 од член 30 од Законот. 

Оттука, Судот оцени дека во овој случај не се рабо-
ти за правни последици од осудата кои настапуваат по 
сила на законот, за што нема уставен основ, туку за ус-
лов кој во секоја конкретна ситуација треба да биде зе-
мена предвид од страна на надлежниот орган при одлу-
чувањето. 

Тргнувајќи од овластувањето дадено во Амандманот 
XXVIII точка 1 став 9 од Уставот на Република Македо-
нија, право на законодавецот е со закон да ја обезбеди и 
гарантира самостојноста и независноста на судската 
власт, преку издигање на кредибилитетот на Судскиот 
совет со состав на членови кои би можеле законито и 
квалитетно да ги извршуваат своите функции согласно 
со Уставот и законите, уредувајќи ги за таа цел основите 
поради кои на член на Советот му престанува мандатот. 
Ваквата законска одредба, според Судот е во согласност 
со одредбите од Уставот и истата ги афирмира уставно 
определените вредности и начела. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение. 

7. Ова решение Судот ја донесе во состав од пре-
тседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р 
Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, д-р Бајрам Положани и Игор Спировски.  

 
      У. бр. 109/2006                   Претседател 
6 и 12 јули 2006 година      на Уставниот суд на Република 
            Скопје                            Македонија, 
                                    Махмут Јусуфи, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1322. 

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

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА  

НА ПРИХОДИТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за класификација на приходите 

(“Службен весник на РМ” бр. 100/01, 45/03, 7/04, 85/04, 
42/05, 68/05 и 30/06), во Класификацијата на приходите 
на синтетичките конта од класата 7-Приходи, во потка-
тегоријата 71-Даночни приходи, ставка 711- Данок од 
доход, од добивка и од капитални добивки, во анали-
тичката ставка 7111- Персонален данок на доход, пот-
ставката 711127 се менува и гласи: 

 
“711127 данок на доход утврден со годишно решение

на органот за јавни приходи, освен од даноч-
ни обврзници кои се занимаваат со занаетчи-
ска дејност” 

 
По потставката 711136, се додаваат две нови пот-

ставки 711137 и 711138 кои гласат: 
  

“711137 данок на доход утврден со годишно решение
на органот за јавни приходи, од даночни об-
врзници кои се занимаваат со занаетчиска
дејност 

 711138 данок на доход од неоданочни или нецелос-
но оданочени приходи”. 

 
Член 2 

Во поткатегоријата 71-Даночни приходи, ставка 
718-Такси за користење или дозволи за вршење на деј-
ност, во аналитичката ставка 7181-Дозволи за вршење 
дејност, по потставката 718136, се додава една нова 
потставка 718137 која гласи: 

   
“718137 надоместок што го плаќаат правните лица

кои што произведуваат или увезуваат тутун-
ски производи за финасирање на примарно-
то тутунско производство, за дополнително
финансирање на примарното земјоделско
производство и за промоција на извозот”. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македонија”.   

 
   Бр. 08-22718/1                       Министер, 
11 јули 2006 година             м-р Никола Поповски, с.р. 

   Скопје 
___________ 

1323. 
Врз основа на член 38 став 2 од Законот за буџетите 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
64/05),  министерот за финансии донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ, РАС-
ПОРЕДУВАЊЕ И ПОВРАТ НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ   

 
1. Во Упатството за начинот на евидентирање, рас-

поредување и поврат на јавните приходи (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 8/06 и 42/06) во 
шифрарникот на уплатни сметки за јавни приходи, во 

делот I. Приходи на Републиката и единиците на ло-
калната самоуправа, во точката 2 - Персонален данок 
на доход, поточката 2.10 се менува и гласи: 

“ 2.10. Данок на доход утврден со годишно решение 
на органот за јавни приходи: 

 
1. 840-14193 данок на доход утврден со годишно 

решение на органот за јавни приходи, 
освен од даночни обврзници кои се за-
нимаваат со занаетчиска дејност 

711127 

2. 840-14200 данок на доход утврден со годишно 
решение на органот за јавни прихо-
ди, од даночни обврзници кои се за-
нимаваат со занаетчиска дејност 

711137 

 
2. По поточката 2.11 се додава нова потточка 2.12 

која гласи: 
“2.12 Данок на доход остварен од неоданочени или 

нецелосно оданочени приходи. 
 

1. 840-01396 данок на доход од неоданочени или 
нецелосно оданочени приходи 

711138 

 
3. Во точката 3 Данок на промет на производи и ус-

луги, данок на додадена вредност и акцизи, по поточ-
ката 3.4 се додава нова потточка 3.4.1 која гласи: 

3.4.1 Споредни даночни давачки 
 

1. 840-02720 паричен додаток за задоцнето под-
несување на даночна пријава 

 

2. 840-02736 паричен додаток за ненавремено 
плаќање по опомена 

 

3. 840-02799 еднократна посебна такса во при-
силна наплата на даночни долгови 

 

  
При плаќање на јавни приходи на овие уплатни 

сметки приходното конто се пополнува зависно од ви-
дот на данокот, односно каматата за кој се однесува 
утврдената давачка.  

4. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
   Бр. 08-22719/1                     Министер, 
11 јули 2006 година             м-р Никола Поповски, с.р. 

   Скопје 
___________ 

 
ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА  

НА МАКЕДОНИЈА 
99. 

Врз основа на член 153 - ѓ од Законот за здравстве-
на заштита („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 
38/91, 46/93, 55/95, 10/04 и 84/05) и член 17 од Стату-
тот на Фармацевтската комора на Македонија, Собра-
нието на комората на седницата одржана на ден 
3.11.2005 година донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБУКА И 
ПРОВЕРКА НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И СПО-
СОБНОСТИ, СОСТАВОТ НА ИСПИТНАТА КОМИ-
СИЈА  И НАЧИНОТ  НА СПРОВЕДУВАЊЕТО  НА  

ПРОВЕРКАТА 
 

1. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на 

програмата за дополнителна обука и проверка на 
стручните знаења и способности, составот на испитна-
та комисија, и начинот на спроведување на проверката 
на здравствени работници со високо образование од 
областа на фармацијата, во натамошниот текст: дипло-
мирани фармацевти. 
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Член 2 
Дополнителната обука и проверка на стручните 

знаења и способности се врши заради стекнување на 
услови за издавање на лиценца за работа на дипломи-
рани фармацевти - странски државјани кои го заврши-
ле образованието во странство или се стекнале со ли-
ценца за работа во странство, и дипломирани фармаце-
вти на кои им е времено одземена лиценцата за работа. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПРОГРАМАТА  

Член 3 
Дополнителната обука се спроведува според след-

ната програма: 
1. Основни методи и современи практични при-

стапи за припрема на фармацевтски форми во усло-
ви на не-индустриско производство (смалл сцале) 

- Видови на дозирани форми кои актуелно се пре-
пишуваат 

- Вештини во фармацевтски пресметки при составу-
вање и издавање на фармацевтски препарати со пра-
ктични примери 

- Основни операции во припрема на фармацевтски 
форми според начелата на ГПП и др. (добра пракса во 
припрема) со практични примери 

1.1. Издавање на лекови на рецепт 
- Постапка за прием, изработка и издавање на ре-

цепт 
- Означување на издадени лекови; препораки, пре-

дупредувања 
- Контрола и работа со лекови под посебен режим 
- Водење на досие за пациент 
2. Вештини во комуникација фармацевт-паци-

ент, фармацевтски совети, едукација на пациент и 
професионална одговорност на фармацевт 

- Општ водич за советување на пациент 
- Советување на пациент за правилна и соодветна 

примена на лекови во болнички и домашни услови 
- Улога на фармацевт во обезбедување на лекови и 

медицински материјали 
3. Користење на објективни и евалуирани изво-

ри на информации за лекови 
- Способност за користење и работа со основни из-

вори на информации за лекови 
- Користење на бази на податоци и евалуирање на 

информации 
- Улога на фармацевт во обезбедување на лекови и 

медицински материјали 
4. Клиничка фармацевтска пракса 
- Следење на терапија кај хоспитализирани пациен-

ти; ГЦП. Поставување, пресметување и оценување на 
дозажен режим кај хоспитализирани пациенти. 

- Тераписки листи - практични примери 
- Парентерална исхрана (тотална парентерална ис-

храна) 
- Труења со лекови (суицидни, медицински, случајни..) 
5. Прописи од областа на здравствената заштита: 
- Закон за здравствена заштита 
- Закон за здравствено осигурување 
- Закон за лекови, помошни лековити средства и 

медицински помагала 
- Правилник за начинот на препишување и издава-

ње на лекови и медицински помагала на рецепт. 
 

3. ИСПИТНА КОМИСИЈА 
 

Член 4 
По завршувањето на дополнителната обука се врши 

проверка на стручните знаења и способности преку по-
лагање на испит. 

Полагањето на испитот го спроведува Комората 
преку Испитна комисија. 

Испитната комисија од став 2 на овој член ја фор-
мира претседателот на Комората на почетокот на секој 
испитен рок утврден во овој правилник. 

Член 5 
Членови на испитната комисија се: 
1. Наставник од Фармацевтскиот факултет, со нау-

чен степен доктор на фармацевтски науки; 
2. дипломиран фармацевт специјалист со работно 

искуство повеќе од 5 години, и 
3. дипломиран правник со положен правосуден ис-

пит. 
 

4. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОВЕРКАТА 
 

Член 6 
Дипломиран фармацевт кому му е времено одземе-

на лиценцата за работа до Комората поднесува пријава 
за полагање на испитот кон која приложува: 

- Одлука за времено одземање на лиценцата; 
- Доказ за успешно завршена дополнителна обука, и 
- Доказ за уплатен износ на трошоци за полагање на 

испитот. 
 

Член 7 
Дипломиран фармацевт - странски државјанин до 

Комората поднесува пријава за полагање на испитот 
кон која приложува:  

- Доказ за одобрен престој во Република Македони-
ја издаден од надлежен државен орган; 

- Одобрение за работа во Република Македонија из-
дадено од надлежен државен орган; 

-Нострифицирана диплома за завршено високо 
образование - Фармацевтски факултет; 

- Доказ за признаен положен стручен испит, а за 
определени работи и доказ за признена соодветна спе-
цијализација и субспецијализација; 

- Доказ за завршена дополнителна обука, и 
- Доказ за извршена уплата на износот на трошоци-

те за полагање на испитот. 
Документите од став 1 на овој член се поднесуваат 

во фотокопија заверена на нотар. 
 

Член 8 
Пријавата за полагање се поднесува до Комората во 

следните испитни рокови: 
1. Од 1 - 15 февруари за мартовскиот испитен рок; 
2. Од 1 - 15 мај за јунскиот испитен рок; 
3. Од 1 - 15 септември за октомврискиот испитен 

рок, и 
4. Од 1 - 15 ноември за декемврискиот испитен рок. 
 

Член 9 
Комората писмено го известува дипломираниот фар-

мацевт за времето и местото на полагање на испитот нај-
малку 15 дена пред денот определен за полагање. 

 
Член 10 

Испитот се состои од практичен и теоретски дел. 
Практичниот дел од испитот се состои во практич-

на проверка на вештините и се изведува во два дена. 
Ако кандидатот го положи практичниот дел од ис-

питот, преминува на полагање на теоретскиот дел од 
испитот кој се состои од писмен тест. 

 
Член 11 

За полагањето на испитот комисијата води запис-
ник. 

Записникот го води записничар. 
Во записникот се забележуваат резултатите од пола-

гањето на практичниот и теоретскиот дел од испитот. 
 

Член 12 
Испитот се смета за положен доколку кандидатот ги 

положи и практичниот и теоретскиот дел од испитот. 
 

Член 13 
Кандидатот кој нема да го положи испитот може да 

поднесе пријава за повторно полагање по две испитни 
сесии.    
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Член 14 
На кандидатите кои го положиле испитот Комората 

им издава Уверение за положен испит за дополнителна 
проверка на стручните знаења и способности на обра-
зец бр. 1 кој е составен дел на овој правилник. 

Уверението за положен испит за дополнителна обука 
и проверка на стручните знаења и способности се издава 
на образец во правоаголна форма со димензии 21 х 29,5 
сантиметри и со следната содржина од горе надолу: 

1. Република Македонија, 
2. Фармацевтска комора на Македонија, 
3. Број, 
4. Датум, 
5. Место, 
6. Врз основа на член 11 од Правилникот за програ-

мата за дополнителна обука и проверка на стручните 
знаења и способности, составот на испитната комисија 
и начинот на спроведувањето на проверката, Фарма-
цевтската комора на Македонија го издава следново, 

7. Уверение, 
8. Име, татково име и презиме, 
9. Роден-а: ден, месец, година, во 
10. Република, 
11. Полагаше испит за дополнителна проверка на 

стручните знаења и способности на (датум) пред испит-
на комисија на Фармацевтската комора на Македонија, 

12. Според оценката на испитната комисија канди-
датот го положи испитот, 

13. Претседател на  Фармацевтска комора, и 
14. Претседател на испитна комисија. 
 

5. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се објави по добиена согласност од 
министерот за здравство.                                                                                                                                                                                     

 
3 ноември 2005 година       
            Скопје         Фармацевтска комора на Македонија 

    Претседател, 
             проф. д-р Лидија Петрушевска Този, с.р. 

___________ 
100. 

Врз основа  на член 155 став 4 и 5 од Законот за здрав-
ствена заштита („Сл. весник на РМ” бр. 38/91, 46/93, 
55/95, 10/04 и 84/05, и член 17 од статутот на Фармацев-
тската комора на Македонија, Собранието на комората на 
седницата одржана на ден 3.11.2005 година,  донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ, ПРО-
ДОЛЖЕНИ, ОБНОВЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕН-
ЦИ ЗА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ  
СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА 

ФАРМАЦИЈАТА 
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува формата, содржината и 

начинот  на водење на регистарот на издадени, продол-
жени, обновени и одземени лиценци за работа, во ната-
мошниот текст: Регистар на лиценци, на здравствени ра-
ботници со високо образование од областа на фармаци-
јата, во натамошниот текст: дипломирани фармацевти. 

 
Член 2 

Регистарот на лиценци е евиденција на издадени, 
продолжени, обновени и одземени лиценци за работа 
на дипломирани фармацевти. 

Евиденцијата ја води на Фармацевтската комора на 
Македонија, во натамошниот текст: Комора. 

 
2. ФОРМА НА РЕГИСТАРОТ 

 
Член 3 

Регистарот на лиценци се води рачно како посебна 
книга - уписник во правоаголна форма со димензии 40 
х 30 сантиметри. 

Пред почетокот на водењето на Регистарот се забе-
лежува вкупниот број на страници и се потврдува со 
печат на комората и потпис на лицето овластено за во-
дење на Регистарот. 

Регистарот на лиценци се води и во електронска 
форма. 

  
3. СОДРЖИНА НА РЕГИСТАРОТ 

 
Член 4 

Регистарот на лиценци се води на образец бр.1 кој е 
составен дел на овој правилник и ги содржи следните 
податоци: 

1. реден број; 
2. подносител на барањето и неговиот регистарски 

број; 
3. подброеви; 
4. датум на прием на барањето; 
5. организациона единица; 
6. број и датум на издадена лиценца и потпис на ли-

цето што ја подигнало лиценцата; 
7. број и датум на продолжена лиценца и потпис на 

лицето што ја подигнало лиценцата; 
8. број и датум на обновена лиценца и потпис на 

лицето што ја подигнало лиценцата; 
9. број, датум и временски период на одземена ли-

ценца за работа. 
 

4. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ 
 

Член 5 
Регистарот на лиценци го води Комората. 
Комората врши запишување на податоците во реги-

старот врз основа на поднесено барање со приложени 
докази согласно одредбите од општите акти на Комо-
рата за начинот на издавање, продолжување, обновува-
ње и одземање на лиценца за работа и формата и содр-
жината на обрасците на лиценца за работа на здрав-
ствен работник со високо образование  од областа на 
фармацијата, и за стручното усовршување на дипломи-
раните фармацевти. 

Запишувањето на податоците во Регистарот на ли-
ценци се врши и по службена должност. 

 
Член 6 

Исправката при погрешно запишување на податоци 
во Регистарот на лиценци се врши така што погрешно 
напишаниот текст се прецртува со црвено мастило и 
над него се пишува точниот текст. 

 
Член 7 

Регистарот на лиценци се води и електронски, врз 
основа на изготвен компјутерски програм. 

Внесените податоци се заштитени од неовластени 
измени согласно принципите на електронска заштита 
на податоци. 

 
Член 8 

Комората може да дава податоци од Регистарот на 
лиценци само врз основа на писмено барање од дипло-
мираниот фармацевт со лиценца за работа и надлежни 
државни органи во случаи утврдени во закон. 
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5. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавување во “Службен весник на Република 
Македонија,” а ќе се објави по добиена согласност од 
министерот за здравство. 

 
3 ноември 2005 година                                                        

    Скопје          Фармацевтска комора на Македонија 
        Претседател, 

                    проф. д-р. Лидија Петрушевска Този, с.р. 
___________ 

101. 
Врз основа на член 8 став 1 алинеја 8 и член 17 став 

1 алинеја 12 од Статутот на Фармацевтската комора на 
Македонија, Собранието на Комората на седницата 
одржана на ден 3.11.2005 година го донесе следниот 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВОДЕЊЕ РЕГИСТАР НА ДИПЛОМИРАНИ 
ФАРМАЦЕВТИ НА КОИ ИМ Е ИЗДАДЕНА ЛИ-
ЦЕНЦА ЗА РАБОТА ОД ФАРМАЦЕВТСКАТА 

КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува формата, содржина-

та и начинот на водење на Регистарот на дипломирани-
те фармацевти на кои им е издадена лиценца за работа. 

 
Член 2 

Регистарот претставува евиденција на сите реле-
вантни податоци на стручниот профил - фармацевт кои 
се потребни за вршење на дејноста и задачите на Комо-
рата, како и за задоволување на определени потреби на 
членовите на Комората. 

 
ФОРМА НА РЕГИСТАРОТ 

 
Член 3 

Регистарот на дипломираните фармацевти на кои 
им е издадена лиценца за работа се води во посебна 
книга - уписник во правоаголна форма со димензии 42 
х 32 сантиметри. 

Податоците се впишуваат рачно. 
Регистарот се води и во електронска форма. 
 

СОДРЖИНА НА РЕГИСТАРОТ 
 

Член 4 
Регистарот ги содржи следните податоци: 
1. Име, татково име и презиме; 
2. Ден, месец, година и место на раѓање, матичен 

број и регистарски број на лична карта; 
3. Живеалиште, престојувалиште и контакт - теле-

фон; 
4. Број и датум на дипломата; 
5. Податоци за вработување; 
6. Специјалност, субспецијалност; 
7. Специјализации, студиски престој  во странство; 
8. Научно, наставно и стручно звање; 
9. Магистерско и докторско звање; 
10. Носител на научно - истражувачки проекти; 
11. Членство во научни и стручни организации во и 

надвор од Република Македонија; 
12. Познавање на странски јазици; 
13. Издадени учебници, статии, монографии и сл. 
14. Активности во хуманитарни организации; 
15. Раководни функции; 
16. Награди; 
17. Изречени мерки од судот на честа при Комората; 
18. Број и датум на издадена лиценца; 
19. Време на важење на лиценцата; 
20. Датум на релиценцирање; 
21. Времено одземање на лиценцата, и 
22. Трајно одземање на лиценцата. 

НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ 
 

Член 5 
Регистарот на лиценци го води стручната служба на 

Комората. 
 

Член 6 
Секој дипломиран фармацевт по добивањето на ли-

ценца за работа должен е да поднесе Пријава за упис 
во Регистарот. 

Кон Пријавата ги поднесува сите докази во прилог 
на фактите наведени во истата. 

Фармацевтот е должен да ги пријави сите промени 
на податоците што ги дал со пријавата во рок од 15 де-
на од денот на настанатата промена. 

За веродостојноста на податоците во пријавата од-
говорен е подносителот. 

 
Член 7 

Во регистарот се внесуваат сите податоци внесени 
во пријавата како и промените на податоците што на-
станале по уписот во регистарот. 

 
Член 8 

Се гарантира сигурноста и тајноста на личните по-
датоци внесени во регистарот. 

Податоци од регистарот можат да се издаваат само 
по лично барање на регистрираниот фармацевт, и по 
барање на надлежен државен орган кога е тоа предви-
дено во закон. 

Комората обезбедува чување и заштита на подато-
ците од неовластени лица. 

 
Член 9 

Врз основа на податоците од регистарот Фармацев-
тската комора издава: уверенија, потврди препораки и 
други исправи. 

 
Член 10 

Издавањето на податоците од предходниот член се 
врши по поднесено барање на регистрираниот фарма-
цевт или на барање на надлежен државен орган во слу-
чаи предвидени во закон. 

Барањето од предходниот став содржи податоци за 
идентитетот на барателот, целта на барањето и други 
релевантни податоци. 

 
Член 11 

По поднесување на барањето, стручната служба на 
Комората врши проверка на бараните податоци во ре-
гистарот и ја издава бараната исправа во рок од 5 дена 
од денот на поднесување на барањето. 

 
Член 12 

Подносителот на барањето плаѓа надомест за изда-
дената исправа. 

Висината на надоместокот од предходниот став ја 
утврдува Управниот одбор на Комората. 

 
Член 13 

Членот на Комората се брише од Регистарот на 
фармацевти во случаите на престанување на членство 
во Комората. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 14 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на донесувањето.  

 
3 ноември 2005 година                                           
          Скопје        Фармацевтска комора на Македонија 

                                             Претседател, 
           проф.д-р. Лидија Петрушевска Този, с.р. 
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