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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
929. 

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09 и 99/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 10.04.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРА-
ЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕ-
ТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ  

„СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА 
 
1. Со ова одлука се утврдува бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни 

установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
– Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за 
информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во учебната 2010/2011 година, и тоа: 

 

 



14 април 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 51 - Стр. 3 



Стр. 4 - Бр. 51 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 април 2010 
 



14 април 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 51 - Стр. 5 



Стр. 6 - Бр. 51 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 април 2010 
 



14 април 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 51 - Стр. 7 



Стр. 8 - Бр. 51 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 април 2010 
 



14 април 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 51 - Стр. 9 

 



Стр. 10 - Бр. 51 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 април 2010 
 



14 април 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 51 - Стр. 11 



Стр. 12 - Бр. 51 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 април 2010 
 



14 април 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 51 - Стр. 13 

 



Стр. 14 - Бр. 51 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 април 2010 
 



14 април 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 51 - Стр. 15 



Стр. 16 - Бр. 51 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 април 2010 
 

Бр. 51-2019/1                          Претседател на Владата 
10 април 2010 година                             на Република Македонија, 

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

 

2. Бројот на студенти припадници на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со 
Законот за посебни права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите 
на нивните семејства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/02), кои се запишуваат во посебна 
квота на јавните високообразовни установи во состав на универзитетите од точка 1 на оваа одлука (без 
поднесување на трошоци за студирање), може да изнесува најмногу 10% од вкупниот број на студенти на 
ниво на студиска програма. 

 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 
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930. 
Врз основа на член 110 став 6 од Законот за високо-

то образование („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09 и 99/09), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на  
30.03.2010 година,  донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ КВОТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 
СТУДЕНТИ ПРИПАДНИЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ 
НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ВО ПРВА ГОДИНА НА ЈАВНИТЕ ВИСОКОО-
БРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. 
КИРИЛ И МЕТОДИЈ" - СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - БИТОЛА, УНИВЕР-
ЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - ШТИП И ДРЖАВНИ-
ОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО ВО УЧЕБНАТА 

2010/2011 ГОДИНА 
 
1.  За обезбедување правична и соодветна застапе-

ност на студенти припадници на заедниците кои не се    
мнозинство во Република Македонија, високообразов-
ните установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил   
и Методиј" - Скопје, Универзитетот „Св. Климент   
Охридски" - Битола, Универзитетот „Гоце Делчев" - 
Штип и Државниот универзитет во Тетово, во учебната 
2010/2011 година, дополнително ќе се запишат студен-
ти припадници на овие заедници, чиј број да не е пови-
сок од 10% од вкупниот број студенти кои се запишу-
ваат во прва година на ниво на факултет. При тоа, во 
рамките на овој процент, соодветно да бидат застапени   
припадниците на сите заедници до процентот со кој со-
одветната заедница е застапена во вкупното население 
на Република Македонија. 

2. На високообразовните установи во состав на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" - Скопје, Уни-
верзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола и на Уни-
верзитетот „Гоце Делчев" - Штип каде постојат студи-
ски програми кои се застапени и на Државниот универ-
зитет во Тетово, припадниците на албанската заедница 
ќе се запишуваат само во редовните квоти. 

Процентот на студентите припадници на овие заед-
ници заедно во државната и во дополнителната квота, 
треба да биде до процентот на застапеноста на соодвет-
ната заедница во вкупното население на Република Ма-
кедонија.  

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

 
Бр.51-2020/1                       Претседател на Владата 

30 март 2010 година               на Република Македонија, 
   Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

931. 
Врз основа на член 19 од Законот за државното пра-

вобранителство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.87/2007), а во врска одредбите на Одлуката 
за определување на бројот на државните правобраните-
ли во Државното правобранителство на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 3/2008), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 16 март 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО  
ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ПРИЛЕП 
 
1. Се огласува именување државен правобранител 

во Државното правобранителство на Република Маке-
донија за подрачјето на Прилеп. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 20 од Законот за држав-
ното правобранителство (да е државјанин на Република 
Македонија, да е дипломиран правник со работно 
искуство на правни работи најмалку пет години по по-
ложен правосуден испит и да ужива углед за вршење 
на функцијата), пријавите со потребните документи во 
оригинал или копија заверена на нотар, да ги поднесат 
до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ и во дневниот печат. 

3. Оваа одлука ќе се објави во: „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Нова Македо-
нија“, „Време“ и „Лајм“. 

 
Бр. 22–1844/1             Заменик на претседателот 

16 март 2010 година            на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 
932. 

Врз основа на член 30 став 1, алинеа 4 од Законот за 
трговија („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09 и 
105/09), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.04.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ  
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

 
Член 1 

На правни и физички лица кои вршат трговија на 
нафтени деривати на мало им се забранува да вршат 
промет на масло за горење Екстра лесно масло за дома-
ќинство ЕЛ-1 со содржина на сулфур најмногу до 0.1% 
(m/m), на бензинските станици за временскиот период 
од 15 април 2010 година до 15 октомври 2010 година. 
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На производителите, трговците на големо и увозни-
ците со нафтени деривати им се забранува да вршат 
продажба на масло за горење Екстра лесно масло за до-
маќинствата ЕЛ-1 со содржина на сулфур најмногу до 
0.1% (m/m), на трговците на мало (бензинските стани-
ци), во периодот од 15 април до 15 октомври 2010 го-
дина. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 51-2008/1                      Претседател на Владата 

10 април 2010 година             на Република Македонија,  
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
933. 

Врз основа на член 26 став 1 од Законот за управу-
вање со кризи („Службен весник на Република Македо-
нија “ бр. 29/2005), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7 април 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР 
НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 

 
1. Се разрешува д-р Панде Лазаревски од должно-

ста директор на Центарот за управување со кризи. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
       Бр. 22-2124/1                     Претседател на Владата 
7 април 2010 година              на Република Македонија, 

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

934. 
Врз основа на член 26 став 1 од Законот за управу-

вање со кризи („Службен весник на Република Македо-
нија “ бр. 29/2005), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7 април 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ  
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 

 
1. За  директор на Центарот за управување со кризи  

се именува Тони Јакимовски, дипл. правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
       Бр. 22-2125/1                     Претседател на Владата 
7 април 2010 година              на Република Македонија, 

    Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

935. 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за државна-

та статистика („Службен весник на Република Македо-
нија “ бр. 54/97 и  21/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 7 април 2010 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА 

СТАТИСТИКА 
  
1. Се разрешува Славица Станковска од должноста 

заменик на директорот на Државниот завод за стати-
стика. 

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

 
       Бр. 22-2129/1                    Претседател на Владата 
7 април 2010 година             на Република Македонија, 

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

936. 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за државна-

та статистика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 54/1997 и 21/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 7 април 2010 годи-
на, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
 
1. За заменик на директорот на Државниот завод за 

статистика се именува Анита Стамнова. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
       Бр. 22-2130/1                     Претседател на Владата 
7 април 2010 година              на Република Македонија, 

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

 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

937. 
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 седница одржана на 7 
април 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ членот 131 став 4 во делот: 

„условите“, членот 154 алинеја 5 и членот 176 став 1 
алинеја 4 во делот: „како и за кривично дело сторено 
во вршење или во врска со вршење на дејноста“ од За-
конот за социјалната заштита („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 79/2009). 
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2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Ре-
шение У.бр.165/2009 од 27 јануари 2010 година, поведе 
постапка за оценување на уставноста на дел од членот 
131 став 4, членот 154 алинеја 5 и дел од членот 176 
став 1 алинеја 4 од Законот за социјалната заштита, оз-
начен во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се 
постави прашањето за нивната согласност со одредби-
те од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека, според содржи-
ната на член 131 став 4 од Законот, министерот со 
општ акт поблиску ги уредува условите, начинот и по-
стапката за издавање, продолжување, обновување и од-
земање на лиценцата за работа на стручните лица во 
установите за социјална заштита, висината на трошо-
кот за издавање на лиценца, формата, содржината и 
образецот на лиценцата за работа. 

Од оваа одредба делот: „условите“ беше ставен под 
сомнение по однос на неговата согласност со одредби-
те од Уставот. 

Согласно членот 8 став 1 алинеја 4 од Уставот, по-
делбата на државната власт на законодавна, извршна и 
судска е една од темелните вредности на уставниот по-
редок на Република Македонија. 

Според член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот, Собра-
нието на Република Македонија донесува закони и да-
ва автентично толкување на законите.  

Според член 91 алинеите 1 и 5 од Уставот, Владата 
на Република Македонија ја утврдува политиката на 
извршувањето на законите и донесува уредби и други 
прописи за извршување на законите, а според член 96 
од Уставот, органите на државната управа работите од 
својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и 
во рамките на Уставот и законите и за својата работа се 
одговорни на Владата.  

Од анализата на наведените уставни одредби произ-
легува дека со Уставот точно и прецизно се дефинира-
ни и утврдени носителите на законодавната, извршната 
и судската власт и јасно е направена разлика во подел-
бата на власта, при што со Уставот не е допуштено ме-
шање на една во друга власт, туку власта е поставена 
како структура на самостојни релативно поделени вла-
сти чии статус, надлежности и односи се утврдени и га-
рантирани со Уставот. 

Од анализата на членовите 110, 129, 130 и 131 од 
Законот за социјалната заштита произлегува дека точ-
но дефинирани високо-образовани стручни работници 
можат да вршат стручна работа во установите за соци-
јална заштита и тоа само доколку имаат лиценца за ра-
бота, согласно со наведениот закон. Организирањето и 

спроведувањето на облиците на едукација на стручните 
работници, изготвувањето на стандардите и нормати-
вите за работа на кадрите, изготвувањето на методоло-
шкото упатство за работа на стручните лица, според за-
конските одредби е надлежност на Заводот за социјал-
ни дејности, кој се основа од Владата на Република 
Македонија и кој има статус на јавна установа.  

Заводот, исто така е надлежен да дава и одзема ли-
ценци за работа на стручните лица, да води регистар на 
издадени и одземени лиценци, да спроведува контину-
ирана едукација и да врши проверка на стручното знае-
ње. Истиот формира Комисија за лиценцирање која е 
составена од претставници на Заводот за социјални деј-
ности, Министерството, Институт за социјална работа 
и социјална политика и други соодветни факултети и 
институции. Против одлуката на Комисијата за лицен-
цирање за издадена, односно одземена лиценца за ра-
бота може да се изјави жалба до министерот. Комиси-
јата за лиценцирање носи свои акти како што се: Про-
грама и Деловник за работа и Кодекс за стручните лица 
во установите за социјална заштита. Во останатите за-
конски одредби не е содржано друго поблиско уреду-
вање по однос на условите за издавање, продолжување, 
обновување и одземање на лиценцата за работа на 
стручните лица во установите за социјална заштита. 

Имајќи ги во вид наведените уставни и законски 
одредби во корелација со содржината на оспорениот 
дел: „условите“ од членот 131 став 4 од Законот, спо-
ред оцена на Судот, овластувањето на министерот со 
општ акт да ги уреди условите за издавање, продо-лжу-
вање, обновување и одземање на лиценцата за работа 
на стручните лица во установите за социјална заштита, 
нема уставна и законска основа. Ваквата констатација 
се заснова, пред се врз фактот што во Законот не е со-
држано уредување по однос на тоа под кои услови 
стручните лица ја добиваат, односно под кои услови се 
одзема лиценца за работа, за колкав временски период 
се издава истата и под кои услови се продолжува. Спо-
ред тоа, даденото овластување министерот со општ акт 
да ги уреди условите, за издавање, продолжување, об-
новување и одземање на лиценцата за работа на струч-
ните лица во установите за социјална заштита, според 
оцена на Судот, значи навлегување во надлежност на 
законодавната власт. 

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека оспо-
рениот дел од членот 131 став 4 од Законот не е во сог-
ласност со членот 8 став 1 алинеи 3 и 4, член 68 став 1 
алинеја 2, член 91 алинеи 1 и 5 и член 96 од Уставот на 
Република Македонија.  

5. Судот на седницата утврди дека, според оспоре-
ниот член 154 алинеја 5 од Законот, во регистарот се 
впишува здружението, кое покрај условите предвидени 
со Законот за здруженијата на граѓани и фондациите и 
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членот 153 на овој закон, го исполнува и условот-да 
има потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци и други јавни давачки. 

Според член 32 став 2 од Уставот, секому, под ед-
накви услови, му е достапно секое работно место. 

Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа 
данок и други јавни давачки и да учествува во намиру-
вањето на јавните расходи на начин утврден со закон. 

Од изнесените уставни одредби јасно произлегува 
дека Уставот го гарантира правото на работа, слобод-
ниот избор на вработување и го промовира принципот 
за достапност секому, под еднакви услови на секое ра-
ботно место. Исто така, граѓаните се должни да плаќаа-
ат данок, при што, начинот на плаќање се уредува со 
закон, од каде секој има уставна обврска да ги намиру-
ва јавните давачки и дека во рамките на начинот на 
плаќање на јавните давачки постојат законски механиз-
ми за нивно исполнување.  

Според мислење на Судот, а поаѓајќи од наведената 
уставна одредба, содржината на оспорените член како 
и наводите од иницијативата, пропишувањето на усло-
вот во регистарот да се впише здружението, кое покрај 
условите предвидени со Законот за здруженијата на 
граѓани и фондациите и членот 153 на овој закон, го 
исполнува и условот да има потврда од Управата за 
јавни приходи за платени даноци и други јавни давачки 
излегува надвор од соодветните законски механизми. 
Тоа доведува до состојба исполнувањето на обврската 
на лицето од одреден статус да влијае на остварување-
то на право од друг статус што е уставно недопуштено, 
а секако тоа води кон стеснување на обемот на правото 
на работа и достапноста на секое работно место секому 
под еднакви услови.  

Врз основа на наведеното, Судот оцени дека оспо-
рениот член 154 алинеја 5 од Законот не е во соглас-
ност со член 32 став 2 и член 33 од Уставот. 

6. Судот на седницата, исто така, утврди дека, спо-
ред содржината на оспорениот член 176 став 1 алинеја 
4 од Законот, дозволата на физичкото лице за самостој-
но вршење на работи од социјална заштита како профе-
сионална дејност престанува да важи по сила на закон, 
ако со правосилна судска пресуда е осуден за кривично 
дело на казна затвор над шест месеца или му е изрече-
на санкција за забрана за вршење на професија, дејност 
или должност, како и за кривично дело сторено во вр-
шење или во врска со вршење на дејноста. 

Од оваа одредба делот: „како и за кривично дело 
сторено во вршење или во врска со вршење на дејно-
ста.“ беше ставен под сомнение по однос на неговата 
согласност со одредбите од Уставот. 

Согласно членот 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот, 
владеењето на правото и поделбата на државната власт 
на законодавна, извршна и судска се едни од темелните 
вредности на уставниот поредок на Република Македо-
нија. 

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 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето 
за казниво дело ќе се смета за невино се додека негова-
та вина не биде утврдена со правосилна судска одлука, 
а според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да 
биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било 
утврдено со закон или со друг пропис како казниво де-
ло и за кое не била предвидена казна. 

Според член 25 од Уставот на секој граѓанин му се 
гарантира почитување и заштита на приватноста на не-
говиот личен и семеен живот, на достоинството и угле-
дот.  

Според членот 54 став 1 од Уставот, слободите и 
правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат 
само во случаи утврдени со Уставот, а според став 3 на 
истиот член, ограничувањето на слободите и правата 
не може да биде дискриминаторско по основ на пол, 
раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјал-
но потекло, имотна или општествена положба.  

Со Амандманот XXV на Уставот се заменува чле-
нот 98 од Уставот на Република Македонија. Според 
наведениот Амандман, судската власт ја вршат судови-
те. Судовите се самостојни и независни. Судовите су-
дат врз основа на Уставот и законите и меѓународните 
договори ратификувани во согласност со Уставот. За-
бранети се вонредни судови. Видовите, надлежноста, 
основањето, укинувањето, организацијата и составот 
на судовите, како и постапката пред нив се уредуваат 
со закон, што се донесува со двотретинско мнозинство 
гласови од вкупниот број пратеници. 

Тргнувајќи од анализата на членовите 165 до 180 од 
Законот за социјалната заштита, произлегува дека зако-
нодавецот ги уредил условите под кои физичко лице 
може самостојно да врши работи од социјална заштита 
како професионална дејност, кои се однесуваат на со-
ветувалишна работа, домашна нега и помош на поеди-
нец и семејство и сместување лица во згрижувачко се-
мејство. По повод поднесено барање за вршење на деј-
ност, а врз основа на прибавените потребни мислења 
дозволата за вршење на работите ја издава министерот, 
по што лицето склучува договор со месно надлежниот 
центар за вршење на самостојната професионална деј-
ност, во кој поблиску се уредуваат начинот, видот и 
обемот на услугите кои им се обезбедуваат на корисни-
ците на социјалната заштита, упатени преку центарот. 
Според одредбите од Законот наведените лица, меѓу 
другото, (член 173 алинеја 2) се должни да ја почитува-
ат личноста на корисникот, неговото достоинство и не-
повредливоста на личниот и семејниот живот и да ја 
чуваат службената и професионалната тајна. 
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Дозволата на физичкото лице за самостојно вршење 
на социјалната заштита како професионална дејност 
престанува да важи по сила на закон поради децидно 
наведени причини, меѓу кои и поради причините од ос-
порената одредба, за што согласно член 176 став 2 од 
Законот министерот донесува решение за престанок на 
важење на дозволата, против кое е дозволена жалба до 
Комисијата на Владата, а конечното решение се доста-
вува до Централниот регистар заради бришење од со-
одветниот регистар. 

По однос на законското решение за престанување 
на важењето на дозволата на физичкото лице за само-
стојно вршење на работи од социјална заштита како 
професионална дејност поради кривично дело сторено 
во вршење или во врска со вршење на дејноста, Судот 
оцени, дека не се во согласност со уставните одредби 
на кои се повикува подносителот на иницијативата. 
Имено, делот: „како и за кривично дело сторено во вр-
шење или во врска со вршење на дејноста“ од членот 
176 став 1 алинеја 4 од Законот, според оцена на Су-
дот, преставува недоволно јасно, непрецизно нормира-
ње, со недоволен опис за каков вид на кривично дело 
станува збор, каква казна треба да биде изречена и да-
ли одземањето на дозволата треба да настане во судска 
постапка, со донесена правосилна пресуда во која ќе 
биде утврдено дека лицето сторило дело во врска со 
вршење на дејноста или одземањето на дозволата сле-
дува непосредно по извршување на делото. 

Со оглед на тоа што означениот дел од одредбата 
не е доволно јасно нормиран и со него се предвидува 
правна последица на осудата што настапувала по сила 
на закон, што е недозволиво, бидејќи казнено-поправ-
ниот однос се исцрпува на релацијата на казнивото де-
ло и судски изречената казна за неговиот сторител, а 
натамошни последици од неговото извршување, однос-
но осудата кои се состојат во ограничување на правата 
на граѓаните не се дозволени, освен ако тоа не е изреч-
но утврдено со Уставот, Судот оцени дека не е во сог-
ласност со одредбите од Уставот на кои се повикува 
подносителот на иницијативата. 

Врз основа на изнесеното Судот оцени дека оспоре-
ниот дел од одредбата не е во согласност со член 8 став 
1 алинеи 3 и 4, член 13 став 1 и член 14, член 54 и 
Амандманот XXV на 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 д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр.165/2009                          Претседател 

7 април 2010 година      на Уставниот суд на Република 
     Скопје                            Македонија, 

         д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

938. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 
7 април 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за забрана за поставува-

ње антени и антенски столбови за мобилна телефонија 
и други намени и дислокација на веќе поставените во 
централното градско подрачје во Радовиш, број 07-
991/1 од 29 мај 2009 година („Службен гласник на оп-
штина Радовиш“ број 10/2009), донесена од Советот на 
општина Радовиш. 

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за за-
пирање на извршувањето на поединечните акти или 
дејствија преземени врз основа на Одлуката означена 
во точката 1 од оваа одлука. 

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

4. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива поднесена од Страхил Гавритов од Ра-
довиш, со Решение У.бр.169/2009 од 3 февруари 2010 
година поведе постапка за оценување на законитоста 
на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, за-
тоа што основано се постави прашањето за нејзината 
согласност со закон. 

5. Судот на седницата утврди дека врз основа на 
членот 36 од Законот за локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија бр.5/2002) и чле-
нот 21 од Статутот на општината Радовиш, Советот на 
општина Радовиш на седница одржана на 29 мај 2009 
година, донел Одлука за забрана за поставување анте-
ни и антенски столбови за мобилна телефонија и други 
намени и дислокација на веќе поставените во централ-
ното градско подрачје во Радовиш. 

Според членот 1 од оваа одлука, се забранува по-
ставување антени и антенски столбови за мобилна те-
лефонија и други намени како и дислокација на веќе 
поставените антени во централното градско подрачје 
во Радовиш. 

Со членот 2 од оваа одлука е утврдено дека таа тре-
ба да се достави до Министерството за транспорт и вр-
ски и Министерството за екологија и заштита на жи-
вотната средина на Република Македонија за донесува-
ње решенија за дислокација на веќе поставените анте-
ни во централното градско подрачје и неиздавање на 
нови дозволи за поставување на истите.  

Со членот 3 е утврдено дека оваа одлука влегува во 
сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Радовиш“. 
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6. Според членот 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот 
на Република Македонија, владеењето на правото и по-
делбата на државната власт на законодавна, извршна и 
судска, се темелни вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија. 

Законот за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.5/2002) во членот 36 ги 
определил надлежностите на советот на општината, во 
кои не е пропишана надлежност на советот да решава 
за поставувањето на телекомуникациони системи или 
да уредува со свои акти односи во врска со издавање на 
одобренија или забрани за поставување на антени и ан-
тенски столбови за мобилна телефонија и други наме-
ни, како што е тоа определено со оспорената одлука на 
Советот на општината Радовиш. 

Законот за градење („Службен весник на Република 
Македонија“ број 130/2009), со одредбите во дел 
V„Одобрение за градење“, ги уредил прашањата за ка-
тегоризација на градби каде телекомуникациските цен-
три за прием на сателитски сигнали се градби од значе-
ње за Републиката и одобрение за градење издава орга-
нот на државната управа надлежен за вршење на рабо-
тите од областа на уредувањето на просторот, а еле-
ктронските комуникациски мрежи и средства се во де-
лот на градби од локално значење и одобрение за гра-
дење издава градоначалникот на општината односно 
градоначалниците на општините во градот Скопје. 
Имено, за овие градби не одлучува советот на општи-
ната, ниту тој има законско овластување со свои акти 
да ги уредува правата и обврските за поставување и ко-
ристење на телекомуникациските градби и уреди. 

Тргнувајќи од наведеното Судот оцени дека оспо-
рената одлука не е во согласност со наведените закони. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука.  

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите 
д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, 
Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р 
Зоран Сулејманов. 

 
У.бр.169/2009                          Претседател 

7 април 2010 година      на Уставниот суд на Република 
     Скопје                            Македонија, 

         д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
____________ 

939. 
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 
31 март 2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
 
1. СЕ УКИНУВА член 49 став 2 алинеја 8 од Законот 

за радиодифузната дејност („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.100/2005, 19/2007 и 103/2008). 

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 иницијативата на Стамен Филипов од Скопје, со 
Решение У.бр.191/2009 од 10 февруари 2010 година, 
поведе постапка за оценување на уставноста на членот 
од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што пред Судот основано се постави прашањето за не-
говата согласност со одредбите од Уставот на Републи-
ка Македонија.  

4. Судот на седницата утврди дека според член 49 
став 2 алинеја 8 од Законот, кон пријавите, кандидати-
те, меѓу другото, ја доставуваат следнава документаци-
ја и податоци: документ од надлежните институции за 
платени даноци и за бонитетот на подносителот. 

5. Според член 32 ставовите 1 и 2 од Уставот, секој 
има право на работа, слободен избор на вработување, 
заштита при работењето и материјалната обезбеденост 
за време на привремена невработеност. Секому под ед-
накви услови, му е достапно секое работно место. 

Согласно член 33 од Уставот, секој е должен да 
плаќа данок и други јаввни давачки и да учествува во 
намирувањето на јавните расходи на начин утврден со 
закон.  

Според член 3 став 1 од Законот, радиодифузната 
дејност е емитување и пренос на радио и/или телевизи-
ски програмски сервиси независно од техничките 
средства за пренесување, во кодиран или некодиран 
облик, наменети за прием од страна на јавноста.  

Во член 41 од Законот се уредува дека дозволата за 
вршење радиодифузна дејност се издава за емитување 
и пренос на одреден радио или телевизиски програм-
ски сервис независно од техничките средства за пренос 
под услови, на начин и по постапка утврдени со овој 
закон (став 1). Забрането е вршење на радиодифузна 
дејност без дозвола (став 2). 

Според член 43 став 1 од Законот, за издавање доз-
вола Советот за радиодифузија распишува конкурс.  

Имајќи ги предвид изнесените уставни и законски 
одредби и наводите во иницијативата, според Судот, со 
оспорената одредба се оневозможува на кандидатите за 
доделување дозволи за вршење на радиодифузна деј-
ност да учествуваат на конкурсот доколку не биле пла-
тени даноците. 

Тргнувајќи од тоа дека секој има уставна обврска 
да ги намирува јавните давачки и дека во рамките на 
начинот на плаќање на јавната давачка постојат за-
конски механизми за нивно исполнување, Судот оце-
ни дека пропишувањето на овој ограничувачки услов, 
значи пречекорување на дозволениот праг и излегува-
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ње надвор од соодветните законски механизми. Ва-
квото ограничување на можноста за јавување на кон-
курсот за добивање дозвола за вршење на радиоди-
фузна дејност води до состојба исполнувањето на об-
врските на лицето во еден статус да влијае на оства-
рувањето на неговите права во друг статус, што 
уставно не е дозволено, како и до намалување на обе-
мот на правото на работа и достапноста на секое ра-
ботно место секому под еднакви услови, поради што 
Судот утврди дека оспорениот член 49 став 2 алинеја 
8 од Законот не е во согласност со член 8 став 1 али-
неја 3 и член 32 став 2 од Уставот.  

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите 
д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, 
Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р 
Зоран Сулејманов. 

 
У.бр.191/2009                          Претседател 

31 март 2010 година      на Уставниот суд на Република 
     Скопје                              Македонија, 

         д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
____________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
940. 

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-
тите во Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 
26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/2008 и 92/09), Мини-
стерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

  
Просечната месечна плата по работник за месец  

март 2010 година не може да изнесува помалку од 
утврдената на ниво на оддел и тоа: 

 
Оддел. Назив на одделот Износ 
01. Земјоделство, лов и соодветни ус-

лужни дејности 10.031 
02. Шумарство, искористување на 

шуми и соодветни услужни  деј-
ности  

  
13.760 

05. Улов на риба, одгледување на ри-
би и услужни активности во ри-
барството 

  
8.731 

10. Вадење на камен, јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 

  
14.400 

13. Вадење на руди на метал 17.067 
14. Вадење на други руди и камен 14.003 
15. Производство на прехранбени 

производи и пијалоци     12.469 
16. Производство на тутунски произ-

води и ферментација на тутун 
  

14.433 
17. Производство на текстилни ткае-

нини       6.967 
18. Производство на облека; дорабо-

тка и боење на крзно       6.889 
19. Штавење и доработка на кожа, 

производство на куфери, рачни 
торби, седла, сарачки производи 
и обувки     6.517 

20.  Преработка на дрво, производи 
од дрво и плута, освен мебел, 
производство на предмети од сла-
ма и плетарски материјал 

  
7.533 

21. Производство на целулоза, харти-
ја и производи од хартија  

  
13.179 

22. Издавачка дејност, печатење и ре-
продукција на  снимени медиуми 

  
14.070 

23. Производство на кокс, деривати 
на нафта и  нуклеарно гориво     24.202 

24. Производство на хемикалии и хе-
миски производи 

  
23.093 

25. Производство на производи од 
гума и производи од пластични 
маси 

  
8.205 

26. Производство на производи од 
други неметални минерали  16.217 

27. Производство на основни метали  14.538 
28. Производство на метални произ-

води во металопреработувачката 
фаза, освен машини и уреди   9.806 

29. Производство на машини и уре-
ди, неспомнати на друго место   11.133 

30. Производство на канцелариски 
машини и компјутери    19.918 

31.  Производство на електрични ма-
шини и апарати, неспомнати на 
друго место   11.932 

32. Производство на радио, телевизи-
ска и комуникациона опрема и 
апарати   8.847 

33. Производство на прецизни меди-
цински и оптички инструменти и 
часовници 

  
20.376 

34. Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки    10.045 

35. Производство на други сообраќај-
ни средства     14.621 
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36.  Производство на мебел и други 
разновидни производи, неспомна-
ти на друго место        7.800 

37. Рециклажа 8.694 
40. Снабдување со електрична енер-

гија, гас, пареа и топла вода 
  

27.515 
41.  Собирање, пречистување и ди-

стрибуција на вода 
  

13.601 
45. Градежништво 10.771 
50. Продажба, одржување и поправка 

на моторни возила и мотоцикли, 
продажба на мало на моторни го-
рива 

  
19.309 

51. Трговија на големо и посреднич-
ка трговија,  освен трговија со мо-
торни возила и мотоцикли     16.296 

52. Трговија на мало, освен трговија 
со моторни возила и мотоцикли; 
поправка на предмети за лична 
употреба и за домаќинствата 

  
10.194 

55. Хотели и ресторани 10.279 
60.  Копнен сообраќај, цевоводен 

транспорт 
  

13.927 
62. Воздушен сообраќај     29.343 
63.  Придружни и помошни активно-

сти во сообраќајот; активности на 
патничките агенции 

  
23.202  

64. Поштенски активности и телеко-
муникации 

  
23.756 

65. Финансиско посредување, освен 
осигурување и пензиски фондови 

  
26.378 

66. Осигурување и реосигурување,  
пензиски фондови, освен задол-
жителна социјална заштита 

  
25.690 

67. Помошни активности во финан-
сиското посредување 

  
32.296 

70. Активности во врска со недвижен 
имот 

  
19.039 

71.  Изнајмување на машини и опрема 
без ракувач и изнајмување на 
предмети за лична употреба и  за 
домаќинствата 

  
11.873 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72. Компјутерски и сродни активно-
сти 

  
21.837 

73. Истражување и развој 18.794 
74. Други деловни активности 13.157 
75. Јавна управа и одбрана; задолжи-

телна социјална заштита 
  

18.216 
80.  Образование 14.881 
85. Здравство и социјална работа 16.467 
90. Отстранување на отпадни води и 

ѓубре, санитарни и  слични актив-
ности 

  
12.674 

91. Дејност на организации врз база 
на зачленување  

  
20.764 

92. Рекреативни, спортски, културни 
и забавни активности 

  
13.655 

93. Други услужни дејности 9.335 
 
Месечно даночно ослободување  7.035                                                
 

     Министер, 
                                                    Џељаљ Бајрами, с.р. 

___________ 
941. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 
37/05, 121/07, 161/08 и 92/09), Министерството за труд 
и социјална политика  

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец март  

2010 година, во  однос на месец февруари 2010 година, 
е повисока за 0,5%. 

2. Правото на пораст на платите за месец март  2010 
година, во однос на месец февруари 2010 година, за ра-
ботодавачите  од  членот  3  став  1 од Законот за исп-
лата на платите во Република Македонија изнесува  
0,25 %. 

 
                                  Министер, 

                                       Џељаљ Бајрами, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


