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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

955. 
Врз основа на член 52, став 2, алинеја 6 од Законот 

за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија" 
бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 21.04.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА 
СТВАР СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА АМБА-
САДАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ 
ДРЖАВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука дел од недвижна ствар со површина 

од 33 м² евидентирана во Поседовен лист бр. 12620, на 
Катастарска парцела 7687/1, Катастарска општина Би-
тола, со адреса на ул. „Ленинова" - Битола, се дава под 
закуп со услов за користење за изведување културни 
проекти од интерес за Република Македонија.  

 
Член 2 

Недвижната ствар од членот 1 на оваа одлука се да-
ва во закуп на Амбасадата на Соединетите Американ-
ски Држави во Република Македонија - Скопје за пери-
од од 3 години од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, со месечна закупнина од 1 евро, пресметана во 
денарска противвредност, според средниот курс на На-
родна банка на Република Македонија. 

 
Член 3 

Склучувањето договор за закуп на недвижната ст-
вар од членот 1 на оваа одлука, со закупнина во висина 
определена во членот 2 на оваа одлука, да се изврши 
помеѓу Министерството за култура и Амбасадата на 
Соединетите Американски Држави во Република Ма-
кедонија - Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 
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977. Решение за конверзија на податоците 
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Член 4 

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

 
 Бр.19-1174/1                    Заменик на претседателот 

21 април 2009 година             на Владата на Република 
     Скопје                            Македонија,  

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
______________ 

956. 
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 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7.04.2009 година, донесе    
    

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТА-

РИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за образование и наука му престанува правото 
на користење на движните ствари, учебник од реноми-
ран странски автор од областа на природните науки, во 
вкупна количина од 850 примероци од кои 500 приме-
роци преведени на македонски јазик и 350 примероци 
на албански јазик и тоа: 
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Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава на 

трајно користење без надоместок на Секретаријат за 
европски прашања. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со заменик-претседателот на Владата на Република 
Македонија задолжен за европски прашања со кој ќе се 
уредат правата и обврските за користењето на движна-
та ствар од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.19-1414/1                       Заменик на претседателот 

7 април 2009 година                на Владата на Република 
   Скопје                           Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_____________ 

957. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 7.04.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТА-

РИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за образование и наука му престанува правото 
на користење на движните ствари, учебник од реноми-
ран странски автор од областа на природните науки, во 
вкупна количина од 850 примероци од кои 500 приме-
роци преведени на македонски јазик и 350 примероци 
на албански јазик и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава на 

трајно користење без надоместок на Секретаријатот за 
европски прашања. 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со заменикот на претседателот на Владата на Ре-
публика Македонија задолжен за европски прашања, 
со кој ќе се уредат правата и обврските за користењето 
на движната ствар од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.19-1415/1                     Заменик на претседателот 

7 април 2009 година               на Владата на Република 
     Скопје                            Македонија, 

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_____________ 

958. 
Врз основа на член 20 став 1, а во врска со член 16 

став 2 од Законот за користење и располагање со ства-
рите на државните органи („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.8/05 и бр.150/07), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
21.04.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕ-
НО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ БЕЗ 

НАДОМЕСТ НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
недвижни ствари – 5 (пет) објекти бр. 3, 4, 5, 6 и 7 на 
караулата Герман - с. Герман, Општина Ранковце, со 
вкупна површина од 373 м², лоцирани на КП.бр.4420 за 
КО Герман, евидентирани во Имотен лист бр.81, сопс-
твеност на Република Македонија. 

Недвижните ствари од став 1 на овој член, сопстве-
ност на Република Македонија, се даваат на времено 
користење без надомест за период од 15 години на Оп-
штина Ранковце. 

 
Член 2 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши комисиски во рок од 30 
дена помеѓу Министерството за одбрана и Општината 
Ранковце.  

 
Член 3 

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

  
 Бр. 19-1460/1                    Заменик на претседателот 

21 април 2009 година              на Владата на Република 
      Скопје                             Македонија, 

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник  на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 21.04.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерство за одбрана му престанува користењето на движ-
ните ствари, книги/учебници на мајчин јазик од реномирани странски автори од областа на одбраната, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Секретарија-

тот за европски прашања. 
                                                                

Член 3 
Министерот за одбрана склучува договор со заменик-претседателот на Владата на Република Македони-

ја задолжен за европски прашања, со кој се уредуваат правата и обврските на движните ствари од член 1 на 
оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
  Бр.19-1637/1                                                   Заменик на претседателот 

21 април 2009 година                                         на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија,  

                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

959. 
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960. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 21.04.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТА-

РИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
му престанува користењето на движните ствари два 
учебника на македонски јазик од реномирани странски 
автори од областа на земјоделството во вкупна количи-
на од 450 примероци, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука му се 

даваат на трајно користење на Секретаријатот за европ-
ски прашања без надомест. 

 
Член 3 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство склучува договор со заменикот на претседате-
лот на Владата на Република Македонија задолжен за 
европски прашања за правата и обврските за движните 
ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно 
користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр.19-1650/1                      Заменик на претседателот 

21 април 2009 година              на Владата на Република 
    Скопје                                      Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

961. 
Врз основа на  член 55 од Закoнoт за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 21.04.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерство за одбрана, му престанува користењето на на-
ведените движни ствари – моторни возила и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Движните ствари од став 1 на овој член, се даваат 

на трајно користење на Општината Ѓорче Петров, без 
надомест. 

           
Член 2 

Министерот за одбрана склучува договор со Градо-
началникот на Општина Ѓорче Петров, за правата и 
обврските на движните ствари од член 1 на оваа одлу-
ка, кои се даваат на трајно користење. 

                                                                   
Член 3 

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

 
  Бр.19-1687/1                    Заменик на претседателот 

21 април 2009 година             на Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија,  

                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_____________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
962. 

Врз основа член 89-г став 2 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на РМ” бр.50/97, 16/2000, 
17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005, 40/2007, 98/2008 и 
161/2008), член 205 став 1 од Законот за општа управна 
постапка („Службен весник на РМ” бр.38/2005) и член 
6 од Правилникот за формата, содржината и начинот 
на водење на регистар на здруженија на граѓани од об-
ласта на социјалната заштита („Службен весник на 
РМ” бр.10/2005), министерот за труд и социјална поли-
тика, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРА-
ЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА 
ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА 

ЗАШТИТА 
 
1. Барањето на Здружението на граѓани – ,,ХЕРА“ 

Асоцијација за здравствена едукација и истражување 
од Скопје, се уважува. 

2. Здружението на граѓани – „ХЕРА“ Асоцијација 
за здравствена едукација и истражување со седиште во 
Скопје, на ул. „Коле Неделковски“, бр.50-1/24 се впи-
шува во Регистарот на здруженија на граѓани од обла-
ста на социјалната заштита, што се води при Мини-
стерството за труд и социјална политика. 

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на 
ова решение се објавува во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - ,,ХЕ-
РА“ Асоцијација за здравствена едукација и истражу-
вање со седиште во Скопје, на ул. „Коле Неделковски“ 
бр. 50-1/24 ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на 
објавувањето на Решението во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
Бр. 10-4975/3 

28 април 2009 година                           Министер, 
           Скопје                        Џељаљ Бајрами, с.р. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

963. 
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за заштита 

на природата („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 67/04, 14/06 и 84/07), министерот за животна 
средина и просторно планирање донесе 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕД-
БАТА ЗА ЗАБРАНА ЗА СОБИРАЊЕ ЗАРАДИ КО-
РИСТЕЊЕ И ТРГОВИЈА НА АВТОХТОНИ СА-
МОНИКНИ ГАБИ-СМРЧКИ ОД РОДОВИТЕ 

MORCHELLA, VERPA И PTICHOVERPA 
 

Член 1 
Во Наредбата за забрана за собирање заради кори-

стење и трговија на  автохтони самоникни габи-смрчки 
од родовите Morchella, Verpa и Ptichoverpa („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 161/08), во чле-
нот 2 броевите „01.04.2009“, се заменуваат со броевите 
„31.08.2009“. 

  
Член 2 

Во членот 4, точката на крајот од реченицата се за-
менува со запирка и се додаваат зборовите: „а ќе се 
применува од 01.07.2009 година“. 

  
Член 3 

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

 
Бр. 02-3884/1 

30 април 2009 година                        Министер, 
     Скопје                              д-р Неџати Јакупи, с.р. 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
964. 

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 15 април 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 8 став 2 од Законот за по-

стапување по претставки и предлози („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.82/2008). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод 
иницијативата на Стамен Филипов од Скопје, со Реше-
ние У.бр.169/2008 од 18 февруари 2009 година, поведе 
постапка за оценување на уставноста на членот 8 став 2 
од Законот означен во точката 1 од оваа одлука.  

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порената одредба од Законот со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека во членот 8 став 
1 од Законот е предвидено органот кој постапува по 
претставките и предлозите не постапува по анонимна 
претставка, односно предлог, освен ако се работи за 
прашање од јавен интерес утврден со закон. 

Според оспорениот став 2 од овој член од Законот, 
органот нема да постапува по претставки и предлози и 
кога претставката, односно предлогот е со навредлива 
содржина.  

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

Согласно членот 9 став 2 од Уставот, граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 

Според членот 16 став 1 од Уставот, се гарантира 
слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното 
изразување на мислата. 

Според членот 24 од Уставот, секој граѓанин има 
право да поднесува претставки до државните органи и 
други јавни служби и на нив да добие одговор. 

Граѓанинот не може да биде повикан на одговор-
ност, ниту да трпи штетни последици за ставовите из-
несени во претставките, освен ако со нив не сторил 
кривично дело. 

Според членот 51 од Уставот, во Република Маке-
донија 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.  

Законот за постапување по претставки и предлози, 
во членот 1 определил дека со овој закон се уредува 
постапувањето по претставките и предлозите поднесе-
ни до Претседателот на Република Македонија, Собра-
нието на Република Македонија, Владата на Република 
Македонија, судовите, органите на државната управа, 
единиците на локалната самоуправа, јавните установи 
и служби и други органи и организации што вршат јав-
ни овластувања (во натамошниот текст: органи кои по-
стапуваат по претставките и предлозите). 
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Според одредбите од Законот, секое физичко или 
правно лице може да биде подносител на претставка 
или предлог.  

Во членот 3 став 2 од Законот, јасно е определено 
дека подносителот на претставката, односно предлогот 
не смее да биде повикан на одговорност, ниту да трпи 
какви било штетни последици поради поднесувањето 
на претставката, односно предлогот и изнесувањето на 
ставови и мислења, освен ако со тоа не е сторено кри-
вично дело. 

Според Судот, имајќи ги предвид изнесените устав-
ни и законски одредби, а поаѓајќи од содржината на ос-
порената одредба од членот 8 став 2 од Законот, произ-
легува дека наспроти правото определено со Уставот и 
Законот, граѓаните да поднесуваат претставки до др-
жавните органи и јавни служби и на нив да добиваат 
одговор, со оспорената одредба од Законот се дава пра-
во на органот да не постапува по претставките или 
предлозите кои имале навредлива содржина.  

Анализирајќи ја оспорената одредба од Законот, 
произлегува дека одредбата дава право на органот сло-
бодно да цени што претставува навредлива, а што не е 
тоа, и во зависност од слободната проценка да не по-
стапува по претставката односно да не дава одговор за-
ради карактерот на содржината која ја оценил како на-
вредлива надвор од постоењето на нормирани објекти-
визирани критериуми за тоа и само во рамки на инди-
видуалните оценки на органот како го сфатил тек-
стот на претставката. Со оглед на тоа, а имајќи 
предвид дека оспорената одредба е непрецизна, не-
доволно дефинирана и недоволно определива се соз-
дава простор за арбитрерност и различно и не-
конзистентно постапување кон поднесените прет-
ставки и предлози, а со тоа граѓаните да добиваат 
или да не добиваат одговор врз основа на тоа што 
содржината или ставовите во претставката се сме-
тале за навредливи од страна на органот.  

Имајќи ја предвид уставната позиција за слободите 
и правата на граѓаните која се однесува на слободата 
на уверувањата, мислата и јавното изразување на мис-
лата и правото да се поднесуваат претставки и на нив 
да се добие одговор, а граѓанинот да не трпи штетни 
последици за ставовите освен ако со нив не сторил 
кривично дело, Судот утврди дека оспорената одредба 
од Законот не е во согласност со наведените уставни 
определби. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите 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.169/2008                           Претседател  
15 април 2009 година    на Уставниот суд на Република 

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

965. 
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 15 април 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 109 од Законот за еле-

ктронските комуникации („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 
98/2008). 

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 иницијатива на Стамен Филипов од Скопје со ре-
шение У.бр.180/2008 од 18 февруари 2009 година, по-
веде постапка за оценување на уставноста на член 109 
од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што основано се постави прашањето за неговата сог-
ласност со член 8 став 1 алинеја 3, член 32 став 5 и 
член 38 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека, според содржи-
ната на оспорениот член 109 (Обезбедување на универ-
зална услуга за време на штрајк) од Законот, даватели-
те и/или операторите на универзални услуги се должни 
да донесат одлука со која ќе одредат вработени кои за 
време на штрајк мораат да обезбедат непречено обезбе-
дување на универзална услуга или исполнување на об-
врските на операторот согласно со членот 106 од овој 
закон. 

5. Според членот 8 алинеја 3 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, владеењето на правото е една од те-
мелните вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија.  

Според членот 32 став 5 од Уставот, остварувањето 
на правата на вработените и нивната положба се уреду-
ваат со закон и со колективни договори.  

Согласно членот 38 од Уставот, се гарантира право-
то на штрајк. Со закон може да се ограничат условите 
за остварување на правото на штрајк во вооружените 
сили, полицијата и органите на управата. 

Оспорениот член 109 од Законот ја уредува долж-
носта на давателите и операторите на универзални ус-
луги да донесат одлука, односно подзаконски акт, со 
кој ќе одредат вработени кои за време на штрајк мораат 
да обезбедат непречено обезбедување на универзална 
услуга или исполнување на обврските на операторот. 
Донесувањето на ваква одлука, според оцена на Судот, 
остава простор за арбитрерност, бидејќи со законски 
определената должност за донесување на таква одлука 
се уредува самото право на штрајк со подзаконски акт, 
наместо со закон и со колективен договор како што ба-
ра членот 32 став 5 од Уставот. Ова уште повеќе ако се 
има предвид дека во оспорениот член 109 од Законот 
не е содржано поблиско упатување за тоа кои се и каде 
се содржани критериумите врз основа на кои ќе се 
определат вработените кои за време на штрајк ќе мора-
ат да го обезбедат функционирањето на јавната кому-
никациска мрежа и давањето на јавната комуникациска 
услуга за време на воена и вонредна состојба. 
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Имајќи го предвид изнесеното Судот одлучи дека 
оспорениот член 109 од Законот не е во согласност со 
член 8 став 1 алинеја 3, член 32 став 5 и член 38 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.180/2008                           Претседател  
15 април 2009 година    на Уставниот суд на Република 

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

_______________ 
966. 

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 22 април 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 134-л од Законот за супер-

визија на осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 
79/2007, 18/2008 и 88/2008). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, со ре-
шение У.бр.218/2008 од 25 февруари 2009 година, по 
иницијатива на Валеријан Моневски од Скопје поведе 
постапка за оценување на уставноста на член 134-л од 
Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за неговата согласност 
со член 8 став 1 алинеи 2, 6 и 7, член 30 став 3, член 55 
став 3 и член 112 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека оспорениот член 
134-л од Законот е со наслов „Забрана за вршење на ра-
боти на застапување, посредување и продажба на поли-
си во станиците за технички преглед“ и гласи: 

„Се забранува подготовка и склучување на догово-
ри за осигурување, посредување и застапување при 
склучување на договори за осигурување, како и каков 
било облик на рекламирање на друштва за осигурува-
ње во кругот на станиците за технички преглед на мо-
торните возила.“ 

5. Според членот 8 став 1 алинеи 3, 6 и 7 од Уста-
вот, владеењето на правото, правната заштита на сопс-
твеноста и слободата на пазарот и претприемништвото 
се едни од темелните вредности на уставниот поредок 
на Република Македонија.  

Согласно членот 30 став 3 од Уставот, никому не 
можат да му бидат одземени или ограничени сопстве-
носта и правата кои произлегуваат од неа, освен кога се 
работи за јавен интерес утврден со закон.  

Според членот 55 став 3 од Уставот, слободата на 
пазарот и претприемништвото можат да се ограничат 
со закон единствено заради одбраната на Републиката, 
зачувувањето на природата, животната средина или 
здравјето на луѓето. 

Според членот 112 став 1 од Уставот, Уставниот 
суд ќе укине или поништи закон ако утврди дека не е 
во согласност со Уставот. Одлуките на Уставниот суд 
се конечни и извршни. 

Уставниот суд на Република Македонија со Одлука 
У.бр. 154/2007 од 16 јануари 2008 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.8/2008 од 17 јану-
ари 2008 година), го укинал членот 134-з од Законот за 
супервизија на осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.27/2002 и 79/2007). 

По повод вака донесената одлука законодавецот 
пристапил кон измени и дополнувања на Законот и 
наместо укинатата содржина на тогашниот член 134-
з прашањето за вршење на работите поврзани со 
осигурувањето во станиците за технички преглед го 
уредил во сега оспорениот член 134-л од Законот и 
тоа на начин што изречно забранил во станиците за 
технички преглед да се вршат какви било актив-
ности поврзани со осигурувањето (подготовка и 
склучување на договори за осигурување, посреду-
вање и застапување при склучување на договори за 
осигурување, како и каков било облик на реклами-
рање на друштва за осигурување). 

Според оцена на Судот, вака уредената проблема-
тика во оспорената одредба, не е во согласност со изра-
зените правни гледишта во постапката по предметот 
У.бр.154/2007. Имено, во таа постапка Судот, меѓу 
другото, изразил гледиште дека според уставно судска-
та анализа на одредбите од оспорениот член 134-з од 
Законот законодавецот го лоцирал вршењето на две 
различни професионални дејности во еден објект кој е 
станица за вршење на технички преглед на возила, од-
носно со закон се диктирало на две правни лица од кои 
едното врши застапување во осигурувањето, а другото 
врши технички преглед на возила да ги поврзат одно-
сите меѓу себе по сила на закон, во однос на објектот и 
просторот за работа и техничките услови за тоа. При-
тоа, со ставовите 3 и 4 на наведениот член од Законот, 
правата на друштвата за застапување во осигурувањето 
се ставале над правата на субјектите кои вршат технич-
ки преглед на возилата. Ова затоа што се пропишувало 
дека сопственикот или носителот на други стварни 
права врз станицата за технички преглед (што значи 
правното лице кое врши технички преглед), треба да 
биде должен еднакво на сите друштва за застапување 
во осигурувањето кои имаат дозвола од Агенцијата за 
вршење работа во станица за технички преглед, да им 
обезбеди економски и други услови за вршење работи 
на застапување во осигурувањето, во објектот и про-
сторот наменет за технички преглед во станицата, а во 
спротивно Агенцијата да забрани во станицата за тех-
нички преглед да се врши дејност застапување во оси-
гурувањето. 

Според Судот не постоела уставна оправданост за 
нормирање на режимот на економското однесување на 
субјектите во правото како што тоа било уредено со на-
ведените одредби од Законот. Ова затоа што со дикти-



30 април 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 56 - Стр. 9 

рање на односи помеѓу субјектите од двете различни и 
независни професионални дејности со димензионира-
ње на обврски какви законодавецот сметал дека треба 
да ги воспостави во работењето, спротивно на слобод-
ните економски односи во функционирањето на паза-
рот и претприемништвото, се доведувале во прашање 
остварувањето на слободата на пазарот и претприем-
ништвото како темелна вредност на уставниот поре-
док, предвидена во членот 8 став 1 алинеја 7 од Уста-
вот, и основите на економските односи утврдени во 
членот 55 од Уставот, со кои тие вредности се гаранти-
раат, а слободата на пазарот и претприемништвото мо-
жат да се ограничат со закон единствено заради одбра-
ната на Републиката, зачувувањето на природата, жи-
вотната средина или здравјето на луѓето. 

Според Судот, одредбите од овие ставови на членот 
134-з од Законот го пропишувале режимот на работе-
њето на друштвата само за тие кои имале дозвола за за-
стапување во осигурувањето во станиците за технички 
преглед. Меѓутоа, поаѓајќи од уставните норми кои ги 
гарантират слободните економски односи се доведува-
ла во прашање уставноста и на работењето на друштва-
та со посебното застапување во осигурувањето во обје-
ктите на станиците за технички преглед. Ова особено 
поради тоа што тоа работење на друштвата се темели 
на односи поврзани по сила на закон со меѓусебни об-
врски и права за исклучиво „технички услови за рабо-
та“ на различни правни субјекти (вршителите на тех-
нички преглед и вршителите на застапување во осигу-
рувањето). 

Со наведените одредби од членот 134-з од Законот, 
според мислењето на Судот, се доведувале во прашање 
уставните вредности во членот 8 став 1 алинеја 7 и чле-
нот 55 од Уставот. Овие технички услови, според Су-
дот, правните лица требало меѓусебно да ги договорат, 
доколку сакаат во рамки на пазарот и претприемниш-
твото слободно да се поврзуваат и остваруваат.  

Од друга страна, членот 134-з од Законот не бил во 
согласност и со членот 30 од Уставот, според кој се га-
рантира правото на сопственост и правото на наследу-
вање, сопственоста создава права и обврски и треба да 
служи за добро на поединецот и на заедницата. Никому 
не можат да му бидат одземени или ограничени сопс-
твеноста и правата кои произлегуваат од неа, освен ко-
га се работи за јавен интерес утврден со закон. 

Судот утврдил дека со законската обврска предви-
дена во ставовите 3 и 4 од членот 134-з од Законот, 
сопственикот или носителот на стварни права врз ста-
ницата за технички преглед да обезбеди услови за ра-
бота на друштвата за застапување во осигурувањето во 
станицата за технички преглед, всушност се ограничу-
вало слободното располагање на сопственикот со нед-
вижноста во која врши технички преглед, во корист и 
за потребите на работењето на друштвата кои вршат 
застапување, спротивно на членот 30 од Уставот.  

Притоа, сопственоста се ограничувала на начин и 
во форма која Законот не ја прецизирал, туку препу-
штил согласно ставот 9 од оспорениот член од Законот 
„Агенцијата за супервизија на осигурување да ги про-
пишува потребните технички, организациски и еко-
номски услови за вршење работи на застапување во 
осигурувањето од ставовите 1 и 3 на овој член“. Со 

подзаконскиот акт на Агенцијата би се уредувале усло-
вите за работа потребни на едно правно лице, а како 
товар и како обврска тие услови требало да се овозмо-
жат од друго лице за да може во станицата да се врши 
друга дејност, односно да се врши застапување. Со ва-
квото законско овластување, според оцена на Судот, 
Агенцијата можела различно да ги димензионира усло-
вите по обем и во време кога таа ќе оцени дека има по-
треба да го менува својот акт.  

Оттука, со одредбите од оспорениот член 134-з од 
Законот се повредувал и принципот на владеењето на 
правото како темелна вредност на уставниот поредок 
на Република Македонија согласно членот 8 став 1 али-
неја 3 од Уставот. Ова особено што со закон се препу-
штало на Агенцијата со подзаконски акт да го опреде-
лува ограничувањето на сопственоста, што може само 
со закон да се ограничува и тоа кога се работи за јавен 
интерес утврден со закон, што во конкретниот случај 
не било тоа. 

Врз основа на изнесеното гледиште на Судот во 
Одлуката У.бр.154/2007 од 16 јануари 2008 година, 
произлегува дека гледиштето на Судот не било насоче-
но кон целосно забранување на активности поврзани со 
осигурувањето во станиците за технички преглед како 
што погрешно сметал законодавецот при креирањето 
на новиот, сега оспорен член 134-л од Законот. Напро-
тив, Судот застанал на гледиште дека осигурителните 
друштва и станиците за технички преглед треба меѓу-
себно да ги договараат условите на заедничкото рабо-
тење, доколку сакаат во рамки на пазарот и претприем-
ништвото слободно да се поврзуваат, што не се обезбе-
дува преку пропишаната забрана со оспорениот член 
134-л од Законот. 

Со новото уредување на наведената правна пробле-
матика повторно се доведува во прашање слободата на 
пазарот и претприемништвото и правната заштита на 
сопственоста. Ова од причина што на осигурителните 
друштва им се налага почитување на принципот на ек-
стериторијалност со забрана својата дејност да ја вр-
шат во кругот на станиците за технички преглед, а на 
станиците за технички преглед им се забранува да ста-
пат во било какви договорни односи со осигурителните 
друштва кои осигуруваат во врска со одговорност од 
употреба на моторни возила, што не е во духот на сло-
бодата на пазарните и економските односи во функци-
онирањето на пазарот и претприемништвото. Од друга 
страна, на станиците за технички преглед, како можни 
сопственици на објектите, со ваквото уредување им се 
ограничува и правото на располагање со сопственоста, 
бидејќи врз основа на утврдената забрана не се во мож-
ност, евентуално, да ја издаваат својата недвижност за 
потребите на работењето на осигурителните друштва. 
Ваквото уредување, според оцена на Судот, преставува 
трајна забрана за создавање на деловни релации помеѓу 
наведените субјекти на пазарот и ограничување на 
сопственоста без постоење на јавен интерес утврден со 
закон, а при состојба кога не се доведени во прашање 
одбраната на Републиката, зачувувањето на природата, 
животната средина или здравјето на луѓето. 

Конечно, заради погрешното толкување на гледи-
штата на Судот изразени во Одлуката У.бр.154/2007 од 
16 јануари 2008 година, што во крајна линија резулти-
рало со непочитување на конечната, извршна и интер-
вентна одлука на Судот, во конкретниот случај, оспо-
рениот член 134-л од Законот не е во согласност со 
членот 112 од Уставот. 
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Поаѓајќи од сето наведено Судот оцени дека оспо-
рениот член 134-л од Законот не е во согласност со 
член 8 став 1 алинеи 2, 6 и 7, член 30 став 3, член 55 
став 3 и член 112 од Уставот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Гзиме Старова и 
д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр. 218/2008                            Претседател  

22 април 2009 година    на Уставниот суд на Република 
            Скопје                                   Македонија, 

            д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
_____________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

967. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Гостивар 1 - Оп-
штина Гостивар. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-ти-
от ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Гостивар 1, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-6895/1      

27 април 2009 година                        Директор, 
             Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
968. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Звечан – Општина 
Македонски Брод. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за КО Звечан, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
 Бр. 09-6896/1                  

27 април 2009 година                        Директор, 
            Скопје                            Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
969. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на зем-

јиште во катастар на недвижности за дел од катастарската 
општина Горно Седларце – Општина Боговиње. 

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

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Горно Седларце, востановен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-6899/1                   

27 април 2009 година                          Директор, 
            Скопје                            Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________  
970. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Лисец – Општина Тетово. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 
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Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Лисец, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
 Бр. 09-6900/1                  

27 април 2009 година                         Директор, 
            Скопје                            Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
971. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската Општина Милетино – Општина Брвеница. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Милетино, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-6901/1      

27 април 2009 година                           Директор, 
             Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
972. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската Општина Долно Палчиште – Општина Бого-
виње. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Долно Палчиште, востановен според За-
конот за премер и катастар на земјиштето („Службен 
весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-6902/1      

27 април 2009 година                           Директор, 
            Скопје                            Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
973. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската Општина Горно Палчиште – Општина Бого-
виње. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Горно Палчиште, востановен според За-
конот за премер и катастар на земјиштето („Службен 
весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-6903/1      

27 април 2009 година                           Директор, 
             Скопје                     Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
974. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА 

 НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската Општина Камењане – Општина Боговиње. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 
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Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Камењане, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-6904/1      

27 април 2009 година                           Директор, 
            Скопје                            Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
975. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД 
КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР  

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Глоѓи - Општина Теарце. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Глоѓи, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-6905/1      

27 април 2009 година                          Директор, 
    Скопје         Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
976. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД 
КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР  

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Непроштено - Општина Теарце. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Непроштено, востановен според Законот 
за премер и катастар на земјиштето („Службен весник 
на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-6906/1      

27 април 2009 година                           Директор, 
    Скопје              Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
977. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Ларце – Општина Желино. 

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

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Ларце, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-6907/1      

27 април 2009 година                         Директор, 
           Скопје                            Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
978. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ" бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Добарце – Општина Желино. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија". 
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Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Добарце, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ" бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-6908/1      

27 април 2009 година                          Директор, 
            Скопје                            Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
 
АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ 

ОБВИНИТЕЛИ 
979. 

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за Акаде-
мија за обука на судии и јавни обвинители („Службен 
весник на Република Македонија“ број 13/06) и члено-
вите 64, 65, 66, 67 и 68 од Статутот на Академијата за 
обука на судии и јавни обвинители („Службен весник 
на Република Македонија“ број 99/06), Управниот од-
бор на Академијата, на седницата одржана на 27 април 
2009 година донесе одлука за распишување на  

  
Ј А В Е Н  О Г Л А С 

ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА ПОЧЕТНА ОБУКА ВО АКАДЕ-
МИЈАТА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИ-
НИТЕЛИ  НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ЗА 

2009/2010 ГОДИНА 
 

I.  Број на слободни места за судии и јавни обвини-
тели во основните судови, односно основните 

 јавни обвинителства 
 
Академијата за обука на судии и јавни обвинители 

на Република Македонија огласува прием на кандидати 
за следење на Програмата за почетна обука, за вкупно 
17 (седумнаесет) места за судии и јавни обвинители, 
врз основа на одлуките за бројот на слободни места за 
судии и јавни обвинители во основните судови, однос-
но основните јавни обвинителства, донесени од страна 
Судскиот совет на Република Македонија и Советот на 
јавни обвинители, согласно член 33, став 2 од Законот 
за Академија.  

 
II. Основни судови и основни јавни обвинителства 

за кои се распишува јавниот оглас за прием  
на кандидати 

 
Јавниот оглас се распишува за прием на кандидати 

за вкупно 10 (десет) слободни места за судии во след-
ниве основни судови: 

Основен суд Скопје 1 Скопје 
Основен суд Скопје 2 Скопје  
Основен суд Велес 
Основен суд Дебар 
Основен суд Охрид 
Основен суд Струга  
Основен суд Тетово  
Основен суд Штип 

Јавниот оглас се распишува за прием на кандидати 
за вкупно 7 (седум) слободни места за јавни обвини-
тели во следниве основни јавни обвинителства: 

Основно јавно обвинителство Велес  
Основно јавно обвинителство Куманово 
Основно јавно обвинителство Тетово  
Основно јавно обвинителство Струмица  
Основно јавно обвинителство Скопје  
Основно јавно обвинителство Битола  
Основно јавно обвинителство Штип  

 
III. Услови за прием 

 
Согласно член 34 од Законот за Академија, а во вр-

ска со член 4 став 1 од Правилникот за начинот и по-
стапката за полагање и оценување на квалификациски-
от тест во Академијата за обука на судии и јавни обви-
нители („Службен весник на Република Македонија“ 
број 68/08), заинтересираните кандидати треба да ги 
исполнуваат следниве услови: 

1) општите услови за вработување утврдени со 
закон за засновање на работен однос во суд, односно 
во јавно обвинителство: 

- да се државјани на Република Македонија, 
- активно да го владеат македонскиот јазик 
2) посебните услови: 
- да имаат стекнато универзитетска диплома за дип-

ломиран правник во Република Македонија или но-
стрифицирана диплома од правен факултет во странс-
тво, 

- да го познаваат англискиот или францускиот ја-
зик, 

- да имаат положено правосуден испит во Републи-
ка Македонија и 

- да имаат најмалку една година работно искуство 
на правни работи, од полагањето на правосудниот ис-
пит до денот на објавување на јавниот оглас за прием 
во Академијата. 

 
IV. Содржина на пријавата и потребни документи 

 
Кандидатите до Академијата поднесуваат пријава 

на образец изготвен од Академијата, во која се содржа-
ни податоци за исполнување на условите за прием спо-
ред јавниот оглас.  

Образецот на пријавата, заинтересираните кандида-
ти можат да го подигнат лично во просториите на Ака-
демијата за обука на судии и јавни обвинители, на 
адреса булевар „Јане Сандански“ број 12, ламела 2, 
1000 Скопје, во работни денови, од 08:30 до 16:30 ча-
сот или да го извадат од интернет страницата на Акаде-
мијата www.jpacademy.gov.mk.  

Кон пријавата се приложуваат следниве документи 
во форма на копии заверени кај нотар: 

- уверение за државјанство, 
- уверение и диплома за завршен правен факултет, 
- уверение за положен правосуден испит во Репуб-

лика Македонија, 
- потврда за работно искуство со податок за должи-

на на стажот, и 
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- уверение за познавање на англиски или француски 
јазик (уверение за положен меѓународен тест по англи-
ски јазик, уверение од Правен факултет со оценка за 
положен испит по предметот  англиски јазик, стекната 
диплома за завршен курс по англиски јазик во школа за 
странски јазици), 

- уплатница за платени трошоци за тест и испит во из-
нос од 1.000,00 денари на жиро сметка на Академијата. 

 
V.  Рок и начин на пријавување 

 
Рокот за пријавување изнесува 15 (петнаесет) дена, 

сметано од денот на објавувањето на јавниот оглас 
во „Службен весник на Република Македонија“.  

Јавниот оглас, покрај во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“се објавува и во „Нова Македо-
нија“, „Факти“, на огласна табла на Академијата и на 
Интернет страницата на Академијата. 

Образецот на пријавата, како и потребните доку-
менти, заинтересираните кандидати ги доставуваат 
лично до лицето овластено за прием во Академијата 
во работни денови, од 08:30 до 16:30 часот.  

Навременоста на доставувањето и потполноста на 
пријавите ги оценува Комисијата за квалификација и 
прием на кандидати. 

Се напоменува дека неблаговремените и нецелос-
ните пријави нема да бидат земени во разгледување. 

 
VI. Време и место на одржување 

на квалификацискиот тест 
 
Квалификацискиот тест ќе се одржи најмалку 30 

(триесет) дена од денот на објавување на овој јавен ог-
лас во „Службен весник на Република Македонија“. 

Денот, часот и местото на полагање на квалифика-
цискиот тест ќе ги определи Комисијата за квалифика-
ција и прием на кандидати и ќе ги објави во „Службен 
весник на Република Македонија“ и во најмалку два 
дневни весника, и тоа, во еден од весниците што се из-
дава на македонски јазик и во еден од весниците што 
се издава на јазик што го зборуваат најмалку 20% од 
граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од ма-
кедонскиот. 

 
VII. Остварување на начелото на правична и соод-
ветна застапеност на сите заедници во Република 

Македонија 
 
При спроведувањето на приемниот испит за прием 

во Академијата за обука на судии и јавни обвинители, 
без да се нарушат критериумите предвидени со Зако-
нот за Академија за обука на судии и јавни обвините-
ли, ќе се обезбеди соодветна и правична застапеност на 
граѓаните кои им припаѓаат на сите заедници во Репуб-
лика Македонија. 

 
* * * 

 
Програмата за полагање на приемен испит во Ака-

демијата за обука на судии и јавни обвинители, соглас-
но која кандидатите можат да се подготвуваат за пола-
гање на квалификацискиот тест и приемниот испит е 

објавена во „Службен весник на Република Македони-
ја“ и на Интернет страницата на Академијата заедно со 
јавниот оглас за прием на кандидати за следење на 
Програмата за почетна обука во Академијата во ака-
демската 2009/2010 година. 

 
  Бр. 02-264/5                       Академија за обука на 

27 април 2009 година            судии и јавни обвинители 
    Скопје                                     Претседател  
                                         на Управен одбор, 
                                             Абдулаким Саљиу, с.р. 

__________ 
980. 

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 7 од Законот за 
Академија за обука на судии и јавни обвинители 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 13/06) 
и член 94, став 1 од Статутот на Академијата за обука на 
судии и јавни обвинители („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.99/06), Управниот одбор, на седни-
цата одржана на 27.4.2009 година, ја утврди следнава  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЕМЕН ИСПИТ ВО АКАДЕМИ-
ЈАТА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕ-
ЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА 2009 ГОДИНА 

 
Согласно со членовите 63, 78 и 86 од Статутот на 

Академијата за обука на судии и јавни обвинители, со 
програмата за полагање на  приемниот испит поблиску 
се уредени темите и областите, (имајќи ги предвид и 
најновите измени на законските текстови) од кои се из-
готвени прашањата за квалификацискиот тест и писме-
ните и усните прашања од приемниот испит од следни-
ве области: кривично право, граѓанско со трговско пра-
во, уставно право, управно право, меѓународно право, 
право на Европска унија и познавање на англискиот 
или францускиот јазик, по избор на кандидатот. 

  
КАЗНЕНО ПРАВО 

 
I. КАЗНЕНО ПРАВО - ОПШТ ДЕЛ 
 
1. Општи одредби за кривичното дело и кривичната 

одговорност: 
а) Нужна одбрана;  
б) Крајна нужда; 
в) Пресметливост; 
г) Умисла; 
д) Небрежност; 
ѓ) Стварна заблуда; 
е) Правна заблуда. 
 
2. Обид за кривично дело 
 
3. Соучесништво во кривично дело:  
- Соизвршителство;  
- Поттикнување;  
- Помагање.  
 
4. Кривична одговорност на правното лице: 
- Услови за кривична одговорност на правното лице. 
- Казни спрема правните лица. 
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5. Казни: 
- Цели на казнувањето; 
- Видови казни:  
- Затвор и извршување на казната затвор;  
- Парична казна и извршување на паричната казна; 
- Забрана за вршење професија, дејност или долж-

ност; 
- Забрана за управување со моторно возило; 
- Протерување странец од земјата. 
 
6. Одмерување на казната 
- Општи правила за одмерување на казната; Убла-

жување  и граници на ублажување на казната; 
- Ослободување од казна, општи и посебни основи 

за ослободување од казна; 
- Стек на кривични дела; 
- Продолжено кривично дело. 
 
7. Алтернативни мерки: 
- Цел на алтернативните мерки; 
- Видови алтернативни мерки. 
 
8.  Конфискација на имот и имотна корист; 
 
9.  Одземање предмети; 
 
10. Значење на изразите од Кривичниот законик.  
 
II. КАЗНЕНО ПРАВО - ПОСЕБЕН ДЕЛ 
 
-  Кривични дела против животот и телото 

(Убиство- квалификувани и привилегирани облици на 
убиство);  

- Семејното насилство како квалификуван облик од  
основните облици на кривичните дела против живо-
тот и телото;  

-  Кривични дела против слободите и правата на 
човекот и граѓанинот (Мачење и друго сурово, нечо-
вечно или понижувачко постапување и казнување; 
Малтретирање во вршењето на службата; Спречување 
пристап до јавен информатички систем; Повреда на 
авторското право и сродните права); 

- Кривични дела против изборите и гласањето 
(Поткуп при избори и гласање; Злоупотреба на средс-
твата за финансирање на изборната кампања);  

- Кривични дела против работните односи (По-
вреда на правата од работен однос; Повреда на правото 
од социјално осигурување);  

- Гонење на сторителите на  кривичните дела про-
тив честа и угледот;  

- Кривични дела против половата слобода и по-
ловиот морал (Силување; Посредување во вршење 
проституција; Полов напад врз малолетник кој не на-
полнил 14 години);  

- Кривични дела против бракот, семејството и 
младината – општо  

- Кривични дела против здравјето на луѓето (Не-
овластено производство и пуштање во промет  нарко-
тични дроги, психотропни супстанци и прекурсори; 
Овозможување  употреба на наркотични дроги); 

- Кривични дела против животната средина и 
природата - општо  

- Кривични дела против имотот (Кражба; Тешка 
кражба; Разбојништво; Разбојничка кражба; Оштетува-
ње и неовластено навлегување во компјутерски систем; 
Правење и внесување компјутерски вируси; Компју-
терска измама; Изнуда; Уцена, Бесправно градење, од 
измените на КЗ, „Сл. весник на РМ“ бр.7/2008);  

- Кривични дела против културното наследство 
и природните реткости – општо; 

- Кривични дела против јавните финансии, 
платниот промет и стопанството (Перење пари и 
други приноси од казниво дело; Криумчарење; Царин-
ска измама; Даночно затајување; Неовластена употреба 
на туѓа фирма; Неовластена употреба на туѓ пронајдок 
или софтвер); 
      - Кривични дела против државата - казнување за 
подготвување и казнување за најтешки форми;  

- Кривични дела против службената должност 
(Злоупотреба на службената положба и овластување; 
Примање поткуп; Давање поткуп; Прикривање на по-
теклото на несразмерно стекнат имот); 

- Кривични дела против правосудството (Спре-
чување на докажување; Незаконито влијание врз сведо-
ци; Присилба спрема правосуден работник; Неизвршу-
вање судска одлука); 

- Кривични дела против правниот сообраќај (по-
себни случаи на фалсификување исправа; Компјутер-
ски фалсификат); 

- Кривични дела против јавниот ред (Терори-
стичка организација-член 394-а; Тероризам-член 394-б, 
Финансирање на тероризам - член 394-в од измените на 
КЗ, сл. весник на РМ, бр.7/2008, Недозволено израбо-
тување, држење и тргување со оружје или распрскувач-
ки материи); 

- Кривични дела против човечноста и меѓуна-
родното право (Трговија со луѓе; Криумчарење ми-
гранти; Трговија со малолетно лице, член 418-г од из-
мените на КЗ, сл. весник на РМ, бр.7/2008); 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
 
Законски текстови: 
Кривичен законик на РМ („Службен весник на РМ“ 

бр.37/96); Закон за изменување и дополнување на Кри-
вичниот законик на РМ („Службен весник на РМ“ 
бр.80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 7/08 и 
139/2008); Закон за управување со конфискуван имот, 
имотна корист и одземени предмети во кривична и 
прекршочна постапка („Службен весник на РМ“ 
бр.98/08);  

 
III. КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 
 
- Јавен обвинител - општи одредби за надлежноста 

на јавниот обвинител; 
- Оштетениот  како тужител и приватен тужител;  
- Бранител;  
- Имотно – правни барања и привремено обезбеду-

вање и одземање предмети или имот; 
- Донесување и соопштување на одлуките;  
- Доставување писмена; 
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- Предистражна постапка  
- Посебни истражни мерки;  
- Истрага;  
- Заштита на сведоците, на соработниците на прав-

дата и на жртвите; 
- Мерки со кои се обезбедува присуството на обви-

нетиот  
- Обвинување - видови, приговор против обвините-

лен акт и одлуки по приговорот; 
- Главен претрес (раководење, претпоставки за одр-

жување на главниот претрес, одлагање и прекинува-
ње);  

- Пресуда –видови пресуди, писмена изработка и 
доставување на пресудата; 

- Жалба –основи поради кои може да се побива пре-
судата;  

- Одлуки на второстепен суд по жалба; 
- Жалба на пресуда на второстепениот суд;  
- Вонредни правни лекови – основи за нивно изја-

вување и надлежност за постапување по нив; 
- Донесување пресуда без главен претрес;  
- Постапка спрема правни лица;  
- Постапка за конфискација на имот и имотна ко-

рист и одземање предмети;  
- Постапка за давање меѓународна правна помош и 

извршување меѓународни договори во кривични пред-
мети;  

- Постапка за екстрадиција на обвинети и осудени 
лица.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 
 
Законски текстови: 
- Закон за кривичната постапка („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 15/1997); Закон за изме-
ни и дополнување на Законот за кривичната постапка 
(„Службен весник на РМ“ бр. 44/2002, 74/04 и 15/05);  

- Закон за кривичната постапка („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 15/1997); Закон за кри-
вичната постапка – пречистен текст („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 15/05); Закон за измени 
и дополнување на Законот за кривичната постапка 
(„Службен весник на РМ“ бр. 83/08); 

- Закон за прекршоците („Службен весник на РМ“ 
бр.62/2006); 

- Закон за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
58/2006), Закон за измени и подолнување на Законот за 
судовите („Службен весник на РМ“ бр. 35/2008); 

- Закон за Судскиот совет („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 60/2006); 

- Закон за јавното обвинителство („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.150/07); Закон за измену-
вање и дополнување на Законот за јавното обвинителс-
тво („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
111/08); 

- Закон за Совет на јавни обвинители („Службен 
весник на РМ“ бр.150/2007) 

- Закон за извршување на санкциите („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 2/06); Одлука на 
Уставен суд од 5.10.2006; 

- Збирки на судски одлуки; 

IV. ПРЕКРШОЧНО ПРАВО 
 
1. Материјално-правни одредби: 
- Прекршок и прекршочна одговорност; 
- Примена на одредбите од Кривичниот законик;  
- Видови прекршочни санкции. 
 
2. Посебни прекршочни мерки:  
- Конфискација на имот и имотна корист и одзема-

ње предмети. 
 
3. Постапка за порамнување и посредување; 
- Цел на постапката за порамнување и посредување 

и дејствија во постапката; 
 
4. Процесно-правни одредби: 
- Надлежност за прекршок; 
- Надлежност на прекршочен орган. 
 
5. Прекршочна постапка пред надлежен суд. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
 
Законски текстови: 
- Закон за прекршоците („Службен весник на РМ“ 

бр.62/2006); 
- Закон за извршување на санкциите („Службен вес-

ник на РМ“ бр.2/2006);  
Одлука на Уставен суд од 5.10.2006. 
 
ГРАЃАНСКО ПРАВО СО ТРГОВСКО ПРАВО 

 
А. ГРАЃАНСКО  МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО 

 
2. СТВАРНО ПРАВО 
1. Право на сопственост и видови сопственост; 
2. Сосопственост и заедничка сопственост; 
3. Стекнување имот во брачна и вонбрачна заедни-

ца; 
4. Стекнување право на сопственост (правни основи 

и начини); 
5. Заштита на правото на сопственост; 
6. Престанок на правото на сопственост; 
7. Заштита на владение;  
8. Службеност, видови и нивна заштита; 
9. Залог на недвижности, подвижни предмети и 

права; 
 
1. ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 
1. Правна и деловна способност на физичките и 

правните лица; 
2. Договор, начин на склучување на договорот – оп-

шти услови на договорот;  
3. Форми на договорот; 
4. Услов и рок; 
5. Застапувања – при склучување договор и полно-

мошно; 
6. Ништовност и рушливост на договори и правни 

последици; 
7. Причинување штета. 
- Основи на одговорност; 
- Штета; 
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- Видови одговорност (општо); 
- Надомест за штета и видови надомест (општо). 
8. Стекнување без основ;   
9. Дејство на обврските – доверителови права и 

должникови обврски; 
10. Договорна казна и казнена камата;  
11. Начини на престанување на обврските (општо);  
12. Застареност – поим, дејство, време на настапу-

вање на застареноста, застој и прекинување;  
13. Парични обврски - договорна камата; 
14. Договор за продажба; - општо. 
 
3. НАСЛЕДНО ПРАВО 
1. Законски наследници – наследни редови; 
2. Нужни наследници, исклучување и лишување од 

нужен дел; 
3. Видови наследување – законско и тестаментално; 
4. Здобивање со оставина и откажување од наследс-

тво; 
 
4. СЕМЕЈНО ПРАВО 
1. Склучување и престанок на брак – поништување 

и развод на брак; 
2. Семејно насилство според Законот за семејство – 

мерки за заштита на семејството и лицата кои се жртви 
на семејно насилство; 

3. Издржување – на брачниот другар, на децата, на 
родителите и на други роднини и определување издр-
шка. 

 
5. ТРУДОВО ПРАВО 
1. Договор за вработување; 
2. Забрана на дискриминација и видови дискрими-

нација; 
3. Приправнички стаж, волонтерски стаж и пробна 

работа; 
4. Плаќање на работата – плати и надоместоци; 
5. Надомест на штета; 
6. Штрајк; 
7. Престанок на работниот однос и отказ на догово-

рот за вработување – редовен и вонреден.  
 
6. ЗАШТИТА НА АВТОРСКОТО И СРОДНИТЕ ПРА-
ВА И ПРАВОТО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

- Граѓанско - судска заштита. 
 

Б. ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО 
 
1. ПАРНИЧНА ПОСТАПКА 
1. Странки и нивен законски застапник; 
2. Полномошници; 
3. Доставување писмена; 
4. Тужба, видови тужби и одговор на тужба; 
5. Сопарничари; 
6. Докази, изведување и обезбедување докази; 
7. Законски претпоставки за одржување главна рас-

права; 
8. Пресуда, видови пресуди; 
9. Редовни правни лекови – основи за поднесување 

жалба и одлуки по жалба, вонредни правни лекови, ви-
дови и основи; 

10. Посебни постапки според Законот за парнична-
та постапка и Законот за семејството (бракоразводни и 
издршка). 

 
2. ВОНПРОЦЕСНА ПОСТАПКА 
1. Постапка за лишување од деловна способност и 

прогласување лица за деловно способни; 
2. Делба на заеднички предмети или имот. 
 
3. ПОСТАПКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУ-

ВАЊЕТО 
 –  општо (од член 1 до член 8 од Законот за обезбе-

дување на побарувањето („Службен весник на РМ“ 
бр.87/2007); 

- Средства за обезбедување на побарувања. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
 
Законски текстови: 
- Закон за облигационите односи („Службен весник 

на РМ" бр. 18/01, 4/02, 84/08); 
- Закон за сопственост и други стварни права 

(„Службен весник на РМ" бр. 18/2001), Одлука на 
Уставен суд од 20.02.2008, Закон за изменување и до-
полнување на Законот за сопственост и други стварни 
права („Службен весник на РМ“ бр. 92/08); 

- Закон за трговските друштва („Службен весник на 
РМ" бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08); 

- Закон за наследување („Службен весник на РМ" 
бр. 47/96); 

- Закон за семејството („Службен весник на РМ" бр. 
80/92, 9/96, 19/00, 79/01, 38/04, 60/05 и 33/06); 

- Закон за семејство – пречистен текст („Службен 
весник на РМ" бр. 157/08) 

- Закон за судовите („Службен весник на РМ" бр. 
58/06, 35/08); 

- Закон за парничната постапка („Службен весник 
на РМ" бр. 79/05, 110/2008); 

- Закон за обезбедување на побарувањето („Служ-
бен весник на РМ" бр. 87/07); 

- Закон за вонпарнична постапка („Службен весник 
на РМ" бр. 9/08); 

- Закон за работните односи („Службен весник на 
РМ" бр. 62/05, Одлуки на Уставен суд од 21.12.2005, 
29.03.2006, 10.05.2006, 24.01.2007, 04.04.2007 и 
06.06.2007); Закон за изменување и дополнување на За-
конот за работни односи („Службен весник на РМ“ бр. 
106/2008, 161/2008); 

- Делови од Законот за авторското право и сродните 
права („Службен весник на РМ“ бр. 23/05, пречистен 
текст, измени-бр.131/07) и од Законот за индустриската 
сопственост („Службен весник на РМ“ пречистен 
текст, бр.40/04, измени-бр. 39/06 и 79/07) Закон за ин-
дустриска сопственост („Службен весник на РМ“ бр. 
21/09) во делот кој се однесува на судската заштита. 

 
ТРГОВСКО ПРАВО 

 
А. ТРГОВСКИ ДРУШТВА 
1. Трговец, трговец поединец и видови трговски 

друштва - општо  
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2. Видови тужби: 
- Тужба за утврдување ништовност на трговско 

друштво; 
- Правото на содружникот, односно на акционерот 

за судска заштита и за оцена на законитоста; 
- Тужба за утврдување ништовност на упис; 
- Тужба за утврдување ништовност и побивање на 

одлука на собранието и на одлука донесена на собирот 
на содружниците или со одлучување преку допишува-
ње; 

- Судско испитување на одлуката за соодносот за 
размена при статусна промена. 

 
Б. СТЕЧАЈ 
1. Услови за отворање стечајна постапка (основи за 

утврдување на постоење стечајна постапка, иницирање 
стечајна постапка); 

2. Органи на стечајната постапка (видови, надлеж-
ности); 

3. Стечајна маса (оформување, проценка, обезбеду-
вање на имотот); 

4. Доверители на стечајната маса (видови, рангира-
ње, права); 

5. Разлачни и излачни доверители; 
6. Тужба во стечајна постапка (видови, рок за под-

несување); 
7. Заклучување и запирање на стечајната постапка. 
 
В. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. Поим и правна природа на хартиите од вредност; 
2. Видови хартии од вредност. 
 
Г. ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 
1. Договори во стопанскиот промет (осигурување, 

градење, превоз, лизинг).  
 
ЛИТЕРАТУРА: 
 
Законски текстови: 
- Закон за трговските друштва („Сл. весник на РМ“ 

бр.28/2004; измени и дополнувања – „Сл. весник на 
РМ“ бр.84/2005, 25/2007 и 87/08); 

- Закон за стечај („Сл. весник на РМ“ бр.34/2006; из-
мени и дополнувања, „Сл. весник на РМ“ бр.126/2006, 
84/07, Одлука на Уставен суд од 19.12.2007); 

- Закон за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ 
бр.95/2005; измени и дополнувања „Сл. весник на РМ“ 
бр.25/2007, Одлуки на Уставен суд од 04.07.2007, 
19.09.2007, 7.11.2007, 28.11.2007, измени и дополнува-
ња Сл. весник на РМ“ бр.7/08); 

- Закон за облигационите односи („Службен весник 
на РМ" бр. 18/01, 4/02, 84/08). 

 
УСТАВНО ПРАВО 

 
1. Темелни вредности на уставниот поредок на РМ; 
2. Слободи и права на човекот и граѓанинот; 
3. Статусот и правата на малцинските заедници; 
4. Поделба на власта; 
5. Уставната положба на судството во Република 

Македонија; 

6. Уставната положба на Јавното обвинителство во 
Република Македонија; 

7. Уставната положба на народниот правобранител; 
8. Уставната положба на адвокатурата; 
9. Уставност и законитост; 
10. Уставната положба на Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
 
- Устав на Република Македонија, со амандмани на 

Уставот I – XXX, („Службен весник на РМ“ бр. 52/91); 
амандман I-II („Службен весник на РМ“ бр. 1/92); 
амандман III („Службен весник на РМ“ бр. 31/98); 
амандмани IV-XVIII („Службен весник на РМ“ бр. 
91/01); амандман XIX („Службен весник на РМ“ бр. 
84/03); амандмани XX-XXX („Службен весник на РМ“ 
бр. 107/05); амандман XXXI („Службен весник на РМ“ 
бр. 3/09). 

 
УПРАВНО ПРАВО 

 
1. Органи на државната управа во Република Маке-

донија – општо; 
 
2. Управно-судска заштита. 
- Управниот суд и неговата надлежност; 
- Странки во управен спор; 
- Основи за покренување управен спор. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
 
Законски текстови: 
- Закон за организација и работа на органите на др-

жавната управа, („Сл. весник на РМ“ бр. 58/2000; 
44/2002; 82/08); 

- Закон за управните спорови („Сл. весник на РМ“ 
бр.62/06), Одлука на Уставен суд од 13.02.2008; 

- Закон за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
58/06, 35/08). 

 
МЕЃУНАРОДНО ПРАВО 

 
ИЗВОРИ НА МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО 
1. Меѓународни договори; 
2. Меѓународни обичаи; 
3. Општи принципи на правото, признати од циви-

лизираните народи. 
 
МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
1. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 
1. Структура и органи на ООН; 
2. Надлежности. 
  
2. СОВЕТ НА ЕВРОПА 
-  СТРУКТУРА И ОРГАНИ 
1. Генерален секретар; 
2. Комитет на министри; 
3. Парламентарно собрание. 
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- ВИДОВИ АКТИ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА 
 
- ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ 

ПРАВА 
 
1. Европска конвенција за човекови права 
- интерпретација на Конвенцијата; 
- Конвенцијата и националното право; 
- Конвенцијата и Европската унија. 
2. Право на живот - член 2; 
3. Забрана за мачење - член 3; 
4. Право на слобода и сигурност - член 5; 
5. Право на правично судење - член 6; 
6. Право на почитување на приватниот и семејниот 

живот - член 8; 
7. Слобода на уверување, совест и религија - член 9; 
8. Слобода на изразување - член 10; 
9. Слобода на собирање и здружување  - член 11; 
10. Право на ефективен лек - член 13; 
11. Забрана на дискриминација - член 14. 
 
3. ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
1. Надлежност на ЕСЧП; 
2. Меѓудржавни и индивидуални жалби; 
3. Конечност и дејство на пресудите на ЕСЧП. 
 
МЕЃУНАРОДНИ СУДСКИ ИНСТАНЦИ 
1. Меѓународен суд на правдата - надлежност и 

структура; 
2. Меѓународниот кривичен суд и Римскиот статут 

- надлежност и структура; 
3. Меѓународен кривичен суд за поранешна Југос-

лавија - надлежност и структура. 
 
МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО И МЕЃУ-

НАРОДНА ПРАВНА ПОМОШ 
1. Постапка за екстрадиција и трансфер на осудени 

лица; 
2. Признавање и извршување на странски судски 

одлуки; 
3. Соработка во областа на кривичната материја; 
4. Соработка во областа на граѓанската материја. 
 
ЛИТЕРАТУРА:  
 
- Европска конвенција за заштита на човековите 

права и основните слободи, изменета со Протоколот 
бр. 11, 13, 14 (заедно со протоколите бр. 1, 4, 6 и 7);  

- Закон за меѓународно приватно право (Службен 
весник на РМ бр.87/07);  

- Конвенција за трансфер на осудени лица, со про-
токолите; 

- Конвенција за екстрадиција, со протоколите; 
- Европска конвенција за меѓусебна правна помош 

во кривичната материја, со протоколите и  Вториот до-
полнителен протокол; 

- Статут на Меѓународниот кривичен суд (Римски 
статут). 

www.un.org 
www.icc-cpi.int 
www.coe.int 
http://www.un.org/law/icc/statute/romefra.htm 

ПРАВО НА ЕВРОПСКА УНИЈА 
 
Институции и тела на Европската унија: 
1. Европски совет; 
2. Институции: 
- Совет, 
- Комисија, 
- Европски парламент, 
- Тела основани од или врз основа на договорите на 

Европските заедници, 
- Советодавни комитети, Европска централна бан-

ка, Европски правобранител. 
3. Хиерархија на изворите на право:  
- Примарно право,  
- Секундарни прописи.  
4. Начела на правото на Европската унија, 
5. Судски систем на Европската унија: 
6. Европски суд за правдата: 
- Надлежност и постапка. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
 
www.europa.eu 
www.coe.int 
 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК 
- Граматика, 
- Читање и разбирање. 
Граматика:  
- present simple and continuous tense,  
- possessive pronouns and ‘s’, 
- adverbs of frequency (sometimes, always), 
- countable and uncountable nouns with some, any, 

much, many, 
- articles a, an, the, no article, 
- past simple and continuous tense,  
- irregular past simple verbs, 
- will future, 
- modal verbs: have to, should, could / can,  
- comparative and superlative adjectives, 
- this / that / these / those, 
- prepositions of time and place, 
- adverbs and adjectives. 
 
Читање/разбирање: 
- Извадоци од текстови со правна терминологија. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
 
- English for Law Students, Лазаревска Мери, При-

рачник по англиски јазик за Правен факултет, 
- Општа граматика на англискиот јазик. 
 

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 
 
1. МОРФОСИНТАКСИЧКИ СОДРЖИНИ  
 
ДЕТЕРМИНАНТИ: 
- член (определен,неопределен,партитивен,.....), 
- показни придавки, 
- присвојни придавки, 
- прашални придавки, 
- неопределени придавки,  
- броеви. 
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ЗАМЕНКИ   
- лични заменки (видови,употреба,место...), 
- показни заменки, 
- присвојни заменки, 
- прашални заменки, 
- неопределени заменки, 
- прилошки заменки, 
- односни заменки. 
 
 КАЧЕСТВЕНИ    ПРИДАВКИ 
- Образување женски род; множина кај придавките; 

место кај придавките;    придавки со две форми за ма-
шки род; 

- Степенување кај придавките.         
       
ИМЕНКИ 
- Род и број кај именките; изведување именки  од 

други видови зборови. 
    
ПРИЛОЗИ 
- Видови и степенување кај прилозите; место на 

прилозите; образување на   прилозите со  "ment". 
 
ПРЕДЛОЗИ 
- Видови и употреба. 
  
ГЛАГОЛИ 
- Начин: инфинитив, индикатив, субјонктив, импе-

ратив, партицип, кондиционал, герундив; 
- Времиња во индикативот: présent, passé composé, 

passé récent, imparfait, futur proche, futur; 
simple, plus-que –parfait, futur antérieur.  
   - Времиња во субјонктивот: subjonctif présent, sub-

jonctif passé; 
- Времиња во кондиционалот: conditionnel présent, 

conditionnel passé; 
- Негација (со прости и сложени времиња); 
- Согласување на времињата кај глаголите во инди-

катив; 
- Глаголски залог(актив и пасив); 
- Безлични глаголи и конструкции, дефектни  глаго-

ли, повратни глаголи; 
- Особености на глаголи од прва група (-cer; -ger; -

yer; -eler; -eter;...). 
       
РЕЧЕНИЦА 
     Видови реченици: 
   - прашални,    
   -  временски, 
   - причински, 
   - последични, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - условни, 
   - допусни, 
   - односни, 
   - целни. 
     
     Директен и индиректен говор. 

 
2. ТЕКСТОВИ НА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК СО ПРАВ-
НА ТЕРМИНОЛОГИЈА  

 
ЛИТЕРАТУРА: 
- Edita Horetzky: Précis de grammaire française, Skol-

ska knjiga, Zagreb, 1989. 
- Марко Папиќ: Граматика на францускиот јазик, 

Просветно дело, Скопје. 
- Maia Grégoire / Odile Thiévenaz: Grammaire pro-

gressive du français avec 500 exercices, niveau intermédia-
ire, CLE International. 

- J.-L. Penfornis: Le français du droit, CLE International 
 
ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНТЕРВЈУ-

ТО ОД УСНИОТ ДЕЛ НА ПРИЕМНИОТ ИСПИТ 
- Закон за Академија за обука на судии и јавни об-

винители на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр.13/06); 

- Закон за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
58/06, 35/08); 

- Закон за Судскиот совет („Службен весник на 
РМ“ бр.60/2006); 

- Закон за јавното обвинителство („Службен весник 
на РМ“ бр.150/07, 111/08);  

- Закон за Советот на јавни обвинители („Службен 
весник на РМ“ бр.150/07); 

- Кодекс на судиска етика (www.mja.org.mk); 
- Кодекс на јавнообвинителска етика (www.zjorm.org.mk); 
- Стратегија за реформа на правосудниот систем, со 

анекси од 2004 година (www.pravda.gov.mk); 
- Европска повелба за статусот на судиите 

(www.coe.int); 
- Препорака Р (94) 12 на Комитетот на министри до 

државите членки за независноста, ефикасноста и улога-
та на судиите (www.coe.int);  

- Препорака Р (2000) 19 на Комитетот на министри 
до државите членки за улогата на јавните обвинители 
во кривичниот систем на правдата (www.coe.int). 

 
  Бр. 01-264/8                       Академија за обука на 

27 април 2009 година              судии и јавни обвинители 
          Скопје                             Претседател 

                                                  на Управен одбор, 
                                              Абдулаким Саљиу, с.р. 
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