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289. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 и член 82 став 1 

од Уставот на Република Македонија, вршителот на 
функцијата претседател на Република Македонија и 
претседател на Собранието на Република Македонија, 
изд ва а 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО 
ЗАЕМ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНО-
ВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКАТА БАНКА ПО ДОГОВОР 
ЗА ЗАЕМ  ЗА ПРОЕКТОТ ЗА  МОДЕРНИЗАЦИЈА  

НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
 
Се прогласува Законот за задолжување на Републи-

ка Македонија со заем кај Меѓународната банка за об-
нова и развој - Светската банка по Договорот за заем за 
Проектот за модернизација на образованието, 
што  Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 22 март 2004 година. 
 

       Бр. 07-1252/1       Вршител на функцијата 
22 март 2004 година      Претседател 
           Скопје     на Република Македонија, 

               Претседателот 
   на Собранието на Република 
                Македонија, 
 
 

               д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА СО ЗАЕМ КАЈ  МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБ-
НОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКАТА БАНКА ПО ДОГО-
ВОР ЗА ЗАЕМ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА  

НА ОБРАЗОВАНИЕТО  
Член 1 

Република Македонија се задолжува кај Меѓуна-
родната банка за обнова и развој - Светската банка со 
заем во износ од 5 милиони (5.000.000,00) американски 
долари, наменет за реализација на Проектот за модер-
низ ција на образованието.  а

 
Член 2 

Условите и начинот на користење на заемот од чле-
нот 1 на овој закон, се утврдуваат со Договор за заем за 
Проектот за модернизација на образованието, кој ќе се 
склучи меѓу Владата на Република Македонија и Меѓу-
народната банка за обнова и развој - Светската банка.  
Од името на Република Македонија, Договорот за 

заем од ставот 1 на овој член ќе го потпише министе-
рот  финансии или од него овластено лице.   за

 
Член 3 

Рокот за отплата на заемот од членот 1 на овој за-
кон е 17 години, со вклучен грејс период   од пет годи-
ни и каматна стапка од ЛИБОР +  0,75% годишно. 
Заемот ќе се отплаќа на 24 полугодишни ануитети 

од кои почнувајќи од 15 мај 2009 година до 15 мај 2020 
година, ќе се отплаќаат 23 еднакви полугодишни ануи-
тети во износ од 210.000 американски долари и на 15 
ноември 2020 година ќе се отплати последниот ануитет 
во износ од 170.000 американски долари.  
Во грејс периодот од пет години, што претставува и 

период на реализација на проектот, ќе се плаќа само 
кам тата на заемот. а 

Член 4 
На или веднаш по датумот на влегувањето во сила 

на Договорот за заем од членот 2 став 1 на овој закон, 
се плаќа еднократна провизија-трошок во износ од 1% 
од износот на заемот.  

На износот на неповлечените средства од заемот се 
плаќа провизија во висина од 0,75% годишно пропиша-
на од страна на Меѓународната банка за обнова и раз-
вој - Светската банка.  
Провизијата од ставот 2 на овој член се плаќа полу-

годишно и тоа на 15 мај и на 15 ноември секоја година.  
 

Член 5 
Корисник на средствата од заемот за Проектот за 

модернизација на образованието е Министерството за 
обр зование и наука. а 

Член 6 
Република Македонија заемот од членот 1 на овој за-

кон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македонија.  
 

Член 7 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Република Македонија". 
___________  

L I GJ I 
PËR NGARKIMIN E REPUBLIKËS SË  
MAQEDONISË ME HUA NË BANKËN 

NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE 
ZHVILLIM – BANKËN BOTËRORE SIPAS 

MARRËVESHJES PËR HUA PËR PROJEKTIN PËR 
MODERNIZIMIN E ARSIMIT 

 
Neni 1 

Republika e Maqedonisë ngarkohet në Bankën 
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Bankën 
Botërore me hua në shumë prej 5 milionë (5.000.000,00) 
dollarë amerikan, dedikuar për realizimin e Projektit për 
modernizimin e arsimit.  

Neni 2 
Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huasë nga neni 1 i 

këtij ligji, përcaktohen me Marrëveshje për hua sipas 
Projektit për modernizimin e arsimit, e cila do të lidhet 
ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe 
Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – 
Bankës Botërore. 

Në emër të Republikës së Maqedonisë, Marrëveshjen 
për hua nga paragrafi 1 i këtij neni do ta nënshkruajë 
ministri i Finanacave ose personi i autorizuar prej tij. 

 
Neni 3 

Afati për pagesën e huasë nga neni 1 i këtij ligji është 
17 vjet, duke përfshirë grejs periudhën prej 5 vitesh dhe 
shkallën e kamatës prej LIBOR + 0.75% në vit. 

Huaja do të paguhet në 24 anuitete gjysmëvjetore prej 
të cilave duke filluar nga 15 maji i vitit 2009 deri më 15 
maj të vitit 2020 do të paguhen 23 anuitete të barabarta në 
shumë prej 210.000 dollarë amerikan dhe më 15 nëntor të 
vitit 2020 do të paguhet anuiteti i fundit në shumë prej 
170.000 dollarë amerikan. 

Në grejs periudhën prej 5 vitesh, që paraqet edhe 
periudhën e realizimit të projektit,  do të paguhet vetëm 
kamata e huasë. 

Neni 4 
Në datën ose menjëherë pas datës së hyrjes në fuqi të 

Marrëveshjes për hua nga neni 2, paragrafi 1 i këtij ligji, 
paguhet provizioni i njëfishtë-shpenzimi prej 1% nga 
shuma e huasë. 

Në shumën e mjeteve të patërhequra të huasë paguhet 
provizioni në lartësi prej 0,75% në vit i përcaktuar nga 
Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka 
Botërore. 

Provizioni nga paragrafi 2 i këtij neni paguhet në 
gjashtë muaj, më 15 maj dhe 15 nëntor për çdo vit.  

Neni 5 
Shfrytëzues i mjeteve të huasë për Projektin për 

modernizimin e arsimit është Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës. 

Neni 6 
Republika e Maqedonisë huanë nga neni 1 i këtij Ligji 

do ta paguajë nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.  
Neni 7 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e shpalljes në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.  
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290. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 и член 82 став 1 

од Уставот на Република Македонија, вршителот на 
функцијата претседател на Република Македонија и 
претседател на Собранието на Република Македонија, 
изд ва а 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ  

СЛУЖБЕНИЦИ  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње  на Законот за државните службеници, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 19 март 2004 година. 
 

      Бр. 07-1228/1                     Вршител на функцијата 
19 март 2004 година                       Претседател 
          Скопје                  на Република Македонија, 
             Претседателот 

                 на Собранието на Република 
                              Македонија,       
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
     

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

 
Член 1 

Во Законот за државните службеници (�Службен вес-
ник на Република Македонија� број 59/2000, 112/2000, 
34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003 и 
85/2003), во членот 3 ставот (5) се менува и гласи: 

�(5) Одредбите на овој закон не се однесуваат на 
воените и граѓанските лица на служба во Армијата на 
Република Македонија, на униформираните лица во 
Министерството за внатрешни работи, во казнено-по-
правните и воспитно-поправните установи, шумската 
полиција, судската полиција, финансиската полиција и 
Царинската управа, на лицата со посебни должности и 
овластувања вработени во Министерството за одбрана, 
Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за 
разузнавање, Царинската управа, овластените државни 
ревизори и лицата кои вршат работи  и работни задачи 
на државна ревизија во Државниот завод за  ревизија, 
како и на вработените во Управата за цивилна-воздуш-
на пловидба кои вршат работи и задачи на воздухопло-
вен и стручен персонал од значење за безбедноста на 
воздушната пловидба, освен ако со друг закон поинаку 
не е утврдено.�   

Член 2 
В о членот 36 во ставот 2 табелата се менува и гласи: 

Група Звање Бодови 
I Генерален секретар 660 
I Државен секретар 625 
I Државен советник 470 
I Раководител на сектор 450 
I Помошник раководител на сектор 360 
I Раководител на одделение 300 
II Советник 235 
II Виш соработник 200 
II Соработник 185 
II Помлад соработник 155 
III Самостоен референт 150 
III Виш референт 135 
III Референт 120 
III Помлад референт 100        
Ставовите (3) и (4) се бришат. 

Член 3 
Членот 42 се менува и гласи: 
�Вредноста на бодот за платите на државните служ-

беници се утврдува секоја година со одлука на Владата 
на Република Македонија на предлог на министерот за 
финансии, која се донесува во рок од 15 дена од денот 
на влегувањето во сила на Буџетот на Република Маке-
донија, а врз основа на  вкупниот број на државни 
службеници распоредени по соодветните звања за те-
ковната година.�  

Член 4 
Одредбите од �Глава IV - Систем на плати и надо-

местоци на плати на државните службеници� ќе се 
применуваат од 31 март 2006 година, освен одредбите 
кои се однесуваат на основната компонента без додато-
кот на плата за кариера кои  ќе започнат да се примену-
ваат етапно од 1 април 2004 година, а нивната целосна 
примена ќе се реализира од 31 март 2006 година. 
Министерот за финансии со Упатство ќе го утврди 

начинот на пресметката и исплатата на платите од ста-
вот  на овој член.  1 

Член 5 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во �Службен весник на Република Македонија�. 
___________ 

 
L  I GJ I 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR NËPUNËSIT SHTETËROR 

 
Neni 1 

Në Ligjin për nëpunësit shtetëror (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 59/2000, 112/2000, 
34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003 
dhe 85/2003), në nenin 3 paragrafi (5) ndryshon si vijon: 

“(5) Dispozitat e këtij ligji nuk kanë të bëjnë me 
personat ushtarak dhe civil me shërbime në Armatën e 
Republikës së Maqedonisë, me personat e uniformuar në 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, në entet ndëshkuese-
përmirësuese dhe edukuese-përmirësuese, policinë pyjore, 
policinë gjyqësore, policinë financiare dhe Drejtorinë 
Doganore, me personat me obligime dhe autorizime të 
veçanta, të punësuar në Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë 
e Punëve të Brendshme, Agjencinë e Zbulimit, Drejtorinë 
Doganore, Revizorët e autorizuar Shtetëror dhe personat të 
cilët kryejnë punë dhe detyra të punës të Revizionit 
shtetëror në Entin shtetëror të Revizionit, si dhe me të 
punësuarit në Drejtorinë për Lundrim civil-ajror, të cilët 
kryejnë punë dhe detyra të personelit të aviacionit dhe 
profesional, me rëndësi për sigurinë e lundrimit ajror, 
përveç nëse me ligj tjetër nuk është caktuar ndryshe.” 

 
Neni 2 

Në nenin 36 paragrafi 2, tabela ndryshon si vijon: 
 
 

Grupi Titulli Pikë 
I Sekretar i përgjithshëm 660 
I Sekretar shtetëror 625 
I Këshilltar shtetëror 470 
I Udhëheqës sektori 450 
I Ndihmës i udhëheqësit të 

sektorit 360 
I Udhëheqës seksioni 300 
II Këshilltar 235 
II Bashkëpunëtor i lartë 200 
II Bashkëpunëtor 185 
II Bashkëpunëtor më i ri 155 
III Referent i pavarur 150 
III Referent i lartë 135 
III Referent 120 
III Referent më i ri 100 

 
Paragrafët (3) dhe (4) fshihen. 
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Neni 3 
Neni 42 ndryshon si vijon:  

“Neni 42 
Vlera e pikës për rrogat e nëpunësve shtetëror, 

përcaktohet çdo vit me Vendim të Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë, me propozim të ministrit të Financave, i 
cili merret në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të 
Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, në bazë të numrit të 
përgjithshëm të nëpunësve shtetëror, të sistemuar sipas 
titujve përkatës, për vitin në vijim.” 

 
Neni 4 

Dispozitat nga “Kapitulli IV – Sistemi i rrogave dhe 
kompensime të rrogave të nëpunësve shtetëror” do të 
zbatohen prej 31 marsi të vitit 2006, përveç dispozitave të 
cilat vlejnë për komponentën themelore, pa shtesën e 
rrogës për karrierë, të cilat do të fillojnë të zbatohen në 
mënyrë etapore prej 1 prilli të vitit 2004, ndërsa zbatimi i 
tërësishëm do të realizohet prej 31 marsi të vitit 2006. 

Ministri i Financave, me Udhëzim do ta përcaktojë 
mënyrën e përllogaritjes dhe pagesës së rrogave nga 
paragrafi 1 i këtij neni.  

Neni 5 
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
___________ 

291. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 и член 82 став 1 

од Уставот на Република Македонија, вршителот на 
функцијата претседател на Република Македонија и 
претседател на Собранието на Република Македонија, 
издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕИ ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ  

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за стечај, 
што  Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 19 март 2004 година. 
 

      Бр. 07-1235/1       Вршител на функцијата 
19 март 2004 година      Претседател 
           Скопје     на Република Македонија, 

               Претседателот 
   на Собранието на Република 
                Македонија, 
 
 

               д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ  

Член 1 
Во Законот за стечај ("Службен весник на Републи-

ка Македонија" број 55/97, 53/2000 и 37/2002), по чле-
нот 7 се додава нов наслов и нов член 7-а, кои гласат: 

 
"Изземање  
Член 7-а 

(1) Барање за изземање на судија со образложени 
причини, може да се поднесе најдоцна пет дена пред 
одржувањето на рочиштето за: испитување на условите 
за отворање на стечајната постапка, испитување и вери-
фикација на побарувањата и за поднесување извештај. 

(2) По барањето од ставот (1) на овој член, одлучу-
ва претседателот на судот во рок од три дена од подне-
сувањето на барањето. 

(3) Во текот на стечајната постапка, истиот подно-
сител има право да поднесе само едно барање за иззе-
мање. 

(4) Не е допуштено  да се бара изземање на сите су-
дии и претседателот на судот доколку тој не постапува 
по конкретен предмет.  

(4) Барањето поднесено спротивно на одредбите од 
ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член, претседателот 
на судот ќе го отфрли. Против решението за отфрлање 
не е допуштена посебна жалба."  

Член 2 
Во членот 20 став (2) зборовите: "со член 2 ставот 

(3) од" се бришат, а зборот "трговец" се заменува со 
зборовите: "е регистрирано како трговец - поединец". 
Ставот (3) се менува и гласи: 
"(3) Друштвото од ставот (1) на овој член може да 

добие дозвола за вршење работи на стечаен управник, 
ако има вработено најмалку еден овластен стечаен 
управник и најмалку еден дипломиран правник или 
дипломиран економист."  

Член 3 
Во членот 30 став (3) по зборот "Наградата" се ста-

ва запирка. 
Ставот (4) се менува и гласи: 
"(4) Решението од ставот (3) на овој член се доста-

вува до стечајниот управник, до одборот на доверители 
и до должникот и се  истакнува на огласната табла во 
судот." 

Член 4 
Во членот 33 став (2) во втората реченица по зборот 

"одборот" се додава зборот задолжително". "
 

Член 5 
Во членот 46 по ставот (1) се додаваат три нови ста-

ва (2), (3) и (4), кои гласат: 
"(2) Предлогот за поведување на стечајна постапка 

се доставува до Управата за јавни приходи во рок од 
три дена од приемот на предлогот. 

(3) Управата за јавни приходи е должна во рок од 
30 дена од приемот на предлогот да поднесе извештај 
до судот по однос на обврските и имотот на стечајниот 
должник.  

(4) Судот нема да ја заклучи стечајната постапка 
согласно со членот 64 од овој закон до истекот на ро-
кот за произнесување на Управата за јавни приходи." 
Во ставот (8) точката на крајот се брише и се дода-

ваат зборовите: "и со предлогот да достави податоци за 
имотната состојба и ненамирените обврски по однос на 
даноци и придонеси од надлежен орган." 
Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) станува-

ат ставови (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12). 
 

Член 6 
Во членот 60 по ставот (1) се додава нов став (2), 

кој гласи: 
"(2) Стечајниот совет е должен да донесе решение 

по предлогот за отворање на стечајна постапка, најдоц-
на во рок од 90 дена од приемот на предлогот." 
Ставовите (2), (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови 

(3), (4), (5), (6) и (7).  
Член 7 

По членот 80 се додава нов член 80-а, кој гласи:  
"Член 80-а 

(1) За земјоделското земјиште во државна сопстве-
ност што го користел стечајниот должник, кое во ката-
старската евиденција се води како земјиште во Репуб-
лика Македонија, судот што ја води стечајната постап-
ка, согласно со членот 30-б став (3) од Законот за зем-
јоделско земјиште донесува решение за престанок на 
правото на користење на стечајниот должник и го вра-
ќа во владение на Република Македонија, во рок од 
осум дена од правосилноста на решението за отворање 
на стечајната постапка. 

(2) Во случај кога е отворена стечајна постапка, а 
не е донесено решението од ставот (1) на овој член, су-
дот ќе го донесе решението во рок од 30 дена, но нај-
доцна до заклучувањето на стечајната постапка." 
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Член 8 
Во членот 86 по ставот (1) се додава нов став (2), 

кој гласи: 
"(2) По намирување на трошоците на стечајната по-

стапка се намируваат неплатените придонеси од плата 
за пензиско и инвалидско осигурување за времето до 
отворањето на стечајната постапка, пресметани на нај-
ниската основица за плаќање придонеси." 
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4). 

 
Член 9 

Насловот пред членот 165 се менува и гласи: "Де-
понирање во стечајното досие". 
Во членот 165 по зборот "доверителите" се става за-

пирка и се додаваат зборовите:"извештајот за економ-
ско-финансиската состојба на должникот". 

 
Член 10 

Во членот 167 ставот (2) се менува и гласи: 
"(2) На рочиштето за поднесување на извештај од 

ставот (1) на овој член, ќе им се даде можност на сте-
чајниот управник, на должникот, на одборот на довери-
телите и на претставниците на вработените, да се про-
изнесат за извештајот на стечајниот управник за еко-
номско-финансиската состојба на должникот."   

Член 11 
Во членот 170 зборовите: "веднаш ќе ги ликвидира, 

односно ќе ги претвори во пари" се заменуваат со збо-
ровите: "во рок од осум дена ќе започне постапка за 
претворање во пари на". 
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
"(2) Постапката за претворање на имотот од ставот 

(1) на овој член во пари, тра  најмногу 90 дена." е
 

Член 12 
По членот 170 се додаваат три нови наслова и три 

нови члена 170-а, 170-б и 170-в, кои гласат: 
 

"Начин и постапка на претворање на 
имотот од стечајната маса во пари  

Член 170-а 
(1) Претворањето на имотот од стечајната маса во 

пари, се врши по пат на продажба со јавен оглас за 
прибирање на понуди, со јавно наддавање или со непо-
средна спогодба. 

(2) Продажбата на имотот од стечајната маса по пат 
на јавен оглас за прибирање на понуди или со јавно 
наддавање, се објавува во најмалку два дневни весни-
ка, а по потреба и во странски весник. 

(3) Со непосредна спогодба имотот од ставот (1) на 
овој член, може да се продаде, доколку по две последо-
вателно спроведени постапки на јавен оглас за прибира-
ње на понуди или на јавно наддавање не е извршена 
продажба на имотот од стечајната маса. Одлуката за 
продажба со непосредна спогодба ја донесува стечајни-
от совет, а по предлог на стечајниот управник и по при-
бавено писмено мислење од одборот на доверители. 

(4) Начинот, постапката и роковите за продажба на 
имотот од стечајната маса, поблиску ќе ги пропише 
министерот за правда. 

 
Начин на претворање на имотните права 

од стечајната маса во пари   
Член 170-б 

Претворањето на имотните права од стечајната ма-
са во пари, се врши согласно со одредбите од членот 
170-а на овој закон, доколку со друг закон поинаку не е 
определено.  

Продаж а цена н 
170-в 

(1) Имотот од стечајната маса се продава по проце-
нета вредност. 

(2) Доколку при продажбата на недвижниот имот 
по пат на јавен оглас за прибирање на понуди е понуде-
на пониска цена од проценетата вредност, на предлог 

на стечајниот управник, а по претходно прибавено пис-
мено мислење од одборот на доверители, собранието 
на доверителите може да одлучи имотот од стечајната 
маса да се продаде и по цена пониска од проценетата 
вредност.  

(3) Заради донесување на одлуката од ставот (2) на 
овој член, собранието на доверителите ќе се свика во 
рок од 15 дена од денот на отворањето на понудите. 

(4) Доколку не се одржи собранието на доверители-
те во рокот од ставот (3) на овој член, одлуката од ста-
вот (2) на овој член ја донесува стечајниот совет во рок 
од осум дена од денот определен за одржување на со-
бранието на доверителите. 

(5) На одлуката од ставот (4) на овој член, довери-
телите имаат право на посебна жалба. 

(6) Доколку при првото јавно наддавање за продаж-
ба на недвижниот имот не се постигне цена во висина 
на проценетата вредност, јавното наддавање се повто-
рува, при што продажната цена не може да биде пома-
ла од две третини од проценетата вредност. 

(7) Доколку недвижниот имот од стечајната маса се 
продава по пат на непосредна спогодба, продажната 
цена не може да биде пониска од една половина од 
проценетата вредност. 

(8) На предлог на стечајниот управник, со одлука на 
одборот на доверителите, по пониска цена од проценета-
та вредност, може да се врши продажба на подвижни 
предмети (опрема, репроматеријали, недовршени произ-
води, инвентар, отпадни мат ријали и слично)." е

 
Член 13 

Во членот 176 став (1) по зборовите: "стечајната 
маса" зборовите: "дури и" се бришат. 

 
Член 14 

Во членот 182 став (3) во првиот ред зборовите: "на 
промет" се заменуваат со зборовите: "пропишан со за-
кон", а на крајот на реченицата зборовите: "на промет" 
се бришат.  

Член 15 
Насловот пред членот 217 се менува и гласи: "До-

полнително вклучување на доверители на стечајната 
маса". 
Во членот 217 точка 3) зборовите: "за кои побарува-

ња стечајниот управник доз ал" се бришат. н
 

Член 16 
Во членот 220 во ставот (1) се додава нова точка 3), 

која гласи: 
"3) по намирување на трошоците на стечајната по-

стапка, се намируваат неплатените придонеси од плата 
за пензиско и инвалидско осигурување за времето до 
отворањето на стечајната постапка, пресметани на нај-
ниската основица за плаќање придонеси;" 
Точката 3) станува точка 4). 

 
Член 17 

Во членот 229 став (3) по зборот "основан" запирка-
та се брише и се додава сврзникот "и", а по зборот 
"вработените" запирката и зборовите до крајот на рече-
ницата се бришат.  

Член 18 
Во членот 243 став (1) точка 1) по зборот "основан" 

запирката се брише се додава сврзникот "и", а по збо-
рот "вработените" зборовите до крајот на реченицата 
се бришат. 
Ставот (2) се брише. 
Ставот (3) станува став (2). 

 
Член 19 

Во членот 246 став (2) зборовите: "судскиот реги-
стар" се заменуваат со зборовите: "стечајното досие". 
Во ставот (3) по зборот "должникот" запирката се 

заменува со сврзникот "и", а зборовите: "и претставни-
ците на Министерството за стопанство и Министерс-
твото за финансии" се бришат. 
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Член 20 
Прописот од членот 170-а став (4) на овој закон ќе 

се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

 
Член 21 

Одредбите на овој закон ќе се применуваат на сте-
чајните постапки отворени по влегувањето во сила на 
овој закон, како и на стечајните постапки кои се во тек, 
а по кои до денот на влегувањето во сила на овој закон 
не е одржано извештајно рочиште. 

 
Член 22 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за стечај. 

 
Член 23 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

___________ 
 

L I GJ I 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN  

E LIGJIT PËR FALIMENTIM 
 

Neni 1 
Në Ligjin për falimentim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” numër 55/97, 53/2000 dhe 37/2002), pas nenit 7 
shtohet titulli i ri dhe neni i ri 7-a, si vijojnë: 

 
“Përjashtimi  

Neni 7-a 
(1) Kërkesa për përjashtimin e gjykatësit për shkaqe të 

arsyeshme, mund të paraqitet më së voni pesë ditë para 
mbajtjes së seancës për: shqyrtimin e kushteve për hapjen e 
procedurës falimentuese, shqyrtimin dhe verifikimin e 
kërkesave dhe për paraqitjen e raportit. 

(2) Për kërkesën nga paragrafi (1) i këtij neni, vendos 
kryetari i gjyqit, në afat prej tri ditëve nga paraqitja e 
kërkesës. 

(3) Gjatë procedurës falimentuese, paraqitësi i njëjtë ka 
të drejtë të paraqesë vetëm një kërkesë për përjashtim. 

(4) Nuk lejohet të kërkohet përjashtimi i të gjithë 
gjykatësve dhe kryetarit të gjyqit nëse ai nuk vepron për 
lëndën konkrete.  

(4) Kërkesën e paraqitur në kundërshtim me dispozitat 
nga paragrafët (1), (2), (3) dhe (4) të këtij neni, kryetari i 
gjyqit e hedh poshtë. Kundër Vendimit për refuzim nuk 
lejohet ankesë e veçantë.”  

Neni 2 
Në nenin 20 në paragrafin (2) fjalët “me nenin 2 

paragrafi (3) nga”  fshihen, ndërsa fjala “tregtar”, 
zëvendësohet me fjalët “është regjistruar si tregtar-
individ”. 

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
“(3) Shoqëria nga paragafi (1) i këtij neni, mund të 

marrë leje për kryerjen e punëve të drejtorit falimentues, 
nëse ka të punësuar së paku një drejtor falimentues të 
autorizuar dhe së paku një jurist të diplomuar ose 
ekonomist të diplomuar.”  

Neni 3 
Në nenin 30 në paragrafin (3) pas fjalës “Shpërblimi”, 

vihet presje. 
Paragrafi (4), ndryshohet si vijon: 
“(4) Vendimi nga paragrafi (3) i këtij neni i dorëzohet  

drejtorit falimentues,  Këshillit të kreditorëve dhe  debitorit 
dhe vendoset në tabelën e shpalljeve të Gjykatës.” 

 
Neni 4 

Në nenin 33 në paragrafin (2), në fjalinë e dytë pas 
fjalës “këshilli”, shtohet  fjala “obligativisht”. 

 
Neni 5 

Në nenin 46 pas paragrafit (1), shtohen tre paragrafë të 
rinj (2), (3) dhe (4), si vijojnë: 

“(2) Propozimi për hapjen e procedurës falimentuese, 
paraqitet në Drejtorinë e të Hyrave Publike, në afat prej tri 
ditëve nga  pranimi i propozimit. 

(3) Drejtoria e të Hyrave Publike, është e obliguar që 
në afat prej 30 ditëve nga pranimi i propozimit, të paraqesë 
raport në Gjykatë lidhur me obligimet dhe pronën e 
debitorit falimentues.  

(4) Gjyqi nuk do ta mbyllë procedurën falimentuese 
sipas nenit 64 të këtij ligji, deri në skadimin e afatit për 
prononcimin e Drejtorisë të të Hyrave Publike.” 

Në paragrafin (8), pika në fund fshihet dhe shtohen 
fjalët “ dhe me propozimin të paraqesë të dhëna për 
gjendjen pronësore dhe obligimet e papërmbushura ndaj 
tatimeve dhe kontributeve nga organi kompetent.” 

Paragrafët (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9), bëhen 
paragrafë (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) dhe (12). 

 
Neni 6 

Në nenin 60 pas paragrafit (1), shtohet paragrafi i ri (2), 
si vijon: 

“(2) Këshilli falimentues është i obliguar të marrë 
Vendim ndaj propozimit për hapjen e procedurës 
falimentuese, më së voni në afat prej 90 ditëve nga marrja 
e  propozimit.” 

Paragrafët (2),  (3), (4), (5) dhe (6),  bëhen paragrafë 
(3), (4), (5), (6) dhe (7).  

Neni 7 
Pas nenit 80, shtohet neni i ri 80-a, si vijon: 

 
“Neni 80-a 

(1) Për tokën bujqësore në pronësi shtetërore, të cilën e 
ka shfrytëzuar debitori falimentues, e cila në evidencën 
kadastrale evidentohet si tokë në Republikën e Maqedonisë, 
Gjykata, e cila e udhëheq procedurën falimentuese sipas 
nenit 30-b paragrafi (3) të Ligjit për tokën bujqësore, merr 
Vendim për shuarjen e të drejtës për shfrytëzim të debitorit 
falimentues dhe e kthen në qeverisje të Republikës së 
Maqedonisë, në afat prej tetë ditëve nga plotfuqishmëria e 
Vendimit për hapjen e procedurës falimentuese. 

(2) Në rastin kur është hapur procedura falimentuese, 
ndërsa nuk është marrur Vendimi nga paragrafi (1) i këtij 
neni, Gjykata do të marrë Vendimin në afat prej 30 ditëve, 
por më së voni deri në mbylljen e procedurës 
falimentuese.”  

Neni 8 
Në nenin 86 pas paragrafit (1), shtohet paragrafi i ri (2), 

si vijon: 
“(2) Pas përmbushjes së shpenzimeve të procedurës 

falimentuese, përmbushen kontributet e papaguara nga 
paga për sigurimin pensional dhe invalidor, gjatë kohës 
deri në hapjen e procedurës falimentuese, të përllogaritura 
sipas  bazës më të ulët për pagesën e kontributeve.” 

Paragrafët (2) dhe (3), bëhen paragrafë (3) dhe (4). 
 

Neni 9 
Titulli para nenit 165, ndryshohet si vijon: “Depozitimi 

në dosjen falimentuese”. 
Në nenin 165 pas fjalës “kreditorët”, vihet presje dhe 

shtohen fjalët “raporti për gjendjen ekonomike-financiare 
të debitorit.”  

Neni 10 
Në nenin 167 paragrafi (2), ndryshohet si vijon: 
“(2) Në seancën gjyqësore për paraqitjen e raportit nga 

paragarfi (1) i këtij neni,  drejtorit falimentues, debitorit, 
këshillit të kreditorëve dhe përfaqësuesve të të 
punësuarve,do t’u jepet mundësia të prononcohen për 
raportin e drejtorit falimentues,lidhur me gjendjen 
ekonomike-financiare të debitorit.”  

 
Neni 11 

Në nenin 170 fjalët “menjëherë do t’i likuidojë, 
respektivisht do t’i shndërrojë në para”, zëvendësohen me 
fjalët “në afat prej tetë ditëve do të fillojë procedura për 
shndërrimin në para të”. 

Pas paragrafit (1), shtohet paragrafi i ri (2), si vijon: 
“(2) Procedura për shndërrimin në para të pronës nga 

paragrafi 1 i këtij neni, zgjat më së shumti 90 ditë.” 
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Neni 12 
Pas nenit 170, shtohen tre tituj të rinj dhe tre nene të 

reja 170-a, 170-b dhe 170-v si vijojnë: 
 

“Mënyra dhe procedura e shndërrimit të 
pronës nga masa falimentuese në para  

Neni 170-a 
(1) Shndërrimi i pronës të masës falimentuese në para, 

bëhet përmes shitjes me shpallje publike për grumbullimin 
e ofertave, me ankand publik, ose me marrëveshje të 
drejtpërdrejtë. 

(2) Shitja e pronës nga masa falimentuese përmes 
shpalljes publike për pranimin e ofertave, ose me ankand 
publik, shpallet në së paku dy gazeta ditore, ndërsa sipas 
nevojës edhe në gazetë të huaj. 

(3) Me marrëveshje të drejtpërdrejtë, prona nga 
paragrafi (1) i këtij neni mund të shitet, nëse pas dy 
procedurave të njëpasnjëshme, të zbatuara në shpalljen 
publike për pranimin e ofertave, ose në ankand publik nuk 
është kryer shitja e pronës nga masa falimentuese. 
Vendimin për shitje me marrëveshje të drejtpërdrejtë e 
merr Këshilli falimentues, me propozimin e drejtorit 
falimentues dhe pas marrjes së mendimit me shkrim nga 
këshilli i kreditorëve. 

(4) Mënyrën, procedurën dhe afatet për shitjen e pronës 
nga masa falimentuese, më për së afërmi i përcakton 
ministri i Drejtësisë. 

 
Mënyra e shndërrimit të të drejtave pronësore 

nga masa falimentuese në para  
Neni 170-b 

Shndërrimi i të drejtave pronësore nga masa 
falimentuese në para, bëhet sipas dispozitave të nenit 170-a 
të këtij ligji, nëse me ligj tjetër nuk është përcaktuar 
ndryshe. 

Çmimi i shitjes 
 

Neni 170-v 
(1) Prona nga masa falimentuese shitet me vlerë të 

përcaktuar. 
(2) Nëse gjatë shitjes së pronës së patundshme përmes 

shpalljes publike për grumbullimin e ofertave, është ofruar 
çmimi më i ulët nga vlera e përcaktuar, me propozimin e 
drejtorit falimentues, e me marrjen paraprakisht të mendimit 
me shkrim nga këshilli i kreditorëve, Kuvendi i kreditorëve 
mund të vendosë që prona nga masa falimentuese të shitet 
edhe me çmim më të ulët nga vlera e përcaktuar.  

(3) Për shkak të marrjes së Vendimit nga paragraf (2) i 
këtij neni, Kuvendi i kreditorëve do të konvokohet në afat 
prej 15 ditëve nga dita e hapjes së ofertave.  

(4) Nëse nuk mbahet Kuvendi i kreditorëve në afatin nga 
paragrafi (3) i këtij neni, Vendimin nga paragrafi (2) i këtij 
neni, e merr Këshilli falimentues në afat prej tetë ditëve, nga 
dita e caktuar për mbajtjen e Kuvendit të kreditorëve. 

(5) Ndaj Vendimit nga  paragrafi (4) i këtij neni, 
kreditorët kanë të drejtë  ankese të veçantë. 

(6) Nëse gjatë ankandit të parë publik për shitjen e 
pronës së patundshme nuk arrihet çmimi në lartësinë e 
vlerës së përcaktuar, ankandi publik përsëritet, gjatë kësaj 
çmimi i shitjes nuk mund të jetë më i vogël se dy të tretat e 
vlerës së përcaktuar. 

(7) Nëse prona e patundshme nga masa falimentuese, 
shitet përmes marrëveshjes së drejtpërdrejtë, çmimi i 
shitjes nuk mund të jetë më i vogël se gjysma e vlerës së 
përcaktuar. 

(8) Me propozim të drejtorit falimentues, me Vendim të 
këshillit të kreditorëve, me çmimin më të ulët se vlera e 
përcaktuar, mund të bëhet shitja e sendeve të tundshme 
(pajisjet, lëndët  riprodhuese, prodhimet e papërfunduara, 
inventari, hedhurinat dhe ngjashëm).”  

 
Neni 13 

Në nenin 176 në paragrafin (1) pas fjalëve “masa 
falimentuese”,   fjalët “madje edhe”, fshihen. 

 
Neni 14 

Në nenin 182 në paragrafin (3), në rreshtin e parë fjalët 
"në qarkullim", zëvendësohen me fjalët "të përcaktuara me 
ligj”, ndërsa në fund të fjalisë fjalët “në qarkullim” fshihen. 

Neni 15 
Titulli para nenit 217, ndryshohet si vijon: “Përfshirja 

plotësuese e kreditorëve të masës falimentuese”. 
Në nenin 217 në  pikën 3) fjalët “  kërkesa, për të cilat 

drejtori falimentues ka pasur njohuri”, fshihen. 
 

Neni 16 
Në nenin 220 në paragrafin (1), shtohet pikë e re 3), si 

vijon: 
“(3) Pas përmbushjes së shpenzimeve të procedurës 

falimentuese, përmbushen kontributet e papaguara nga 
paga për sigurimin pensional dhe invalidor, gjatë kohës 
deri në hapjen e procedurës falimentuese, të përllogaritura 
në bazën më të ulët për pagesën e kontributeve.” 

Pika 3), bëhet pikë 4). 
 

Neni 17 
Në nenin 229 në paragrafin (3), pas fjalës “i themeluar” 

presja fshihet dhe shtohet lidhëza “dhe”, ndërsa pas fjalës 
“të punësuarit” presja dhe fjalët deri në fund të fjalisë 
fshihen. 

Neni 18 
Në nenin 243 në paragrafin (1), në pikën 1) pas fjalës “i 

themeluar”, presja fshihet, shtohet lidhëza “dhe”, ndërsa pas 
fjalës “të punësuarit”, fjalët deri në fund të fjalisë fshihen. 

Paragrafi (2) fshihet. 
Paragrafi (3), bëhet paragraf (2).  

Neni 19 
Në nenin 246 në paragrafin (2), fjalët “regjistri 

gjyqësor”, zëvendësohen me fjalët “dosja falimentuese”. 
Në paragrafin (3) pas fjalës “debitori”, presja 

zëvendësohet me lidhëzën “dhe”, ndërsa fjalët “edhe 
përfaqësuesit e Ministrisë së Ekonomisë dhe Ministrisë së 
Financave”, fshihen.  

Neni 20 
Dispozita e nenit 170-a paragrafi (4) i këtij ligji, do të 

miratohet në afat prej 30 ditëve, nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji.  

Neni 21 
Dispozitat e këtij ligji do të zbatohen në procedurat 

falimentuese, të hapura pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, si 
dhe në procedurat falimentuese në vijim, e për të cilat deri 
në hyrje në fuqi të këtij ligji nuk është mbajtur seancë 
raportuse.  

Neni 22 
Autorizohet Komisioni juridiko-ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë, të verifikojë tekstin e spastruar 
të Ligjit për falimentim.  

Neni 23 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 

“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
___________ 

292. 
У К А З  БР. 87 

ОД 23.03.2004 ГОДИНА  
Врз основа на член 18 став 1  точка 11 од Законот за 

одбрана (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 42/2001) и член 74 од Законот за служба во Армијата 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лик  Македонија� бр. 62/2002) а 
С е поставува по мирновремена и воена Формација 
За командант на 2. пешадиска бригада во Коман-

дата на КОВ во Генералштабот на Армијата на Репуб-
лика Македонија 
полковникот Димов Панче Зоран 
ФЧ: полковник, по формација бригаден генерал, 
лична ВЕС: 31240 ЕМБГ: 3004958450083 
До сега: Упатен во школата за национална одбрана 

во Република Турција. 
О вој указ  да се изврши веднаш. 

        Бр. 07-326     Вршител на функцијата 
23 март 2004 година              Претседател  
           Скопје                        на Република Македонија, 
                                         д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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293. 
Врз основа на членовите 42 и 45 од Законот за су-

довите (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 19 март 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
ВРХОВНИОТ СУД  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на претседател на Врховниот суд 
на Република Македонија. 

2. Заинтересираните кандидати пријавите да ги под-
несат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на Одлуката во �Службен 
весник на Република Македонија�. 

3. Оваа одлука  ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија� и во весниците �Нова Македо-
нија� и �Утрински весник�.  
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
        Бр. 07-1225/1                            Претседател 
19 март 2004 година          на Собранието на Република 

      Скопје                                   Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
294. 
Врз основа на членовите 42 и 45 од Законот за су-

довите (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 19 март 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА  

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на претседател на Апелациониот 
суд во Битола. 

2. Заинтересираните кандидати пријавите да ги под-
несат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на Одлуката во �Службен 
весник на Република Македонија�. 

3. Оваа одлука  ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија� и во весниците �Нова Македо-
нија� и �Утрински весник�. 

 
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  Бр. 07-1224/1                              Претседател 

19 март 2004 година           на Собранието на Република 
       Скопје                                    Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
295. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 36/95 и 64/2003), а во врска со Одлуката за опреде-
лување на бројот на судиите во апелационите судови 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
53/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 19 март 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ  
НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ  

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на двајца судии на Апелациониот 
суд во Скопје. 

2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат 
условите предвидени во членот 43 од Законот за судо-
вите(државјанин на Република Македонија, кој ги ис-
полнува општите услови определени со закон за засно-
вање на работен однос во орган на државната управа, 
кој е дипломиран правник со положен правосуден ис-
пит, кој ужива углед за вршење на судиската функција 

и кој има работно искуство со потврдени резултати на 
правни работи по полагањето на правосудниот испит 
над девет години), пријавите со потребните документи 
да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во 
�Службен весник на Република Македонија�. 

3. Оваа одлука  ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија� и во весниците �Нова Македо-
ниј � и �Утрински весник�. а

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

      Бр. 07-1223/1                             Претседател 
19 март 2004 година          на Собранието на Република 

     Скопје                                    Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
296. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 36/95 и 64/03), а во врска со Одлуката за определу-
вање на бројот на судиите во основните судови 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 6/96), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одр ана на 19 март 2004 година, однесе ж

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА 
ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ  

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на еден судија на Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во членот 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија, кој ги ис-
полнува општите услови определени со закон за засно-
вање на работен однос во орган на државната управа, 
кој е дипломиран правник со положен правосуден ис-
пит, кој ужива углед за вршење на судиската функција 
и кој има работно искуство со потврдени резултати на 
правни работи по полагањето на правосудниот испит 
над пет години), пријавите со потребните документи да 
ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на Одлуката во �Служ-
бен весник на Република Македонија�. 

3. Оваа одлука ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија� и во весниците �Нова Македо-
ниј � и �Утрински весник�. а 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Бр. 07-1222/1                 Претседател  

19 март 2004 година           на Собранието на Република 
      Скопје                  Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
297. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 36/95 и 64/03), а во врска со Одлуката за определу-
вање на бројот на судиите во основните судови 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 6/96), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одр ана на 19 март 2004 година, однесе ж 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА  

ОСНОВНИОТ СУД ВО ДЕБАР  
1. Собранието на Република Македонија огласува дека 

ќе врши избор на еден судија на Основниот суд во Дебар. 
2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во членот 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија, кој ги ис-
полнува општите услови определени со закон за засно-
вање на работен однос во орган на државната управа, 
кој е дипломиран правник со положен правосуден ис-
пит, кој ужива углед за вршење на судиската функција 
и кој има работно искуство со потврдени резултати на 
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правни работи по полагањето на правосудниот испит 
над пет години), пријавите со потребните документи да 
ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на Одлуката во �Служ-
бен весник на Република Македонија�. 

3. Оваа одлука ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија� и во весниците �Нова Македо-
нија� и �Утрински весник�.  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Бр. 07-1221/1                 Претседател  

19 март 2004 година           на Собранието на Република 
      Скопје                  Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
298. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 36/95 и 64/03), а во врска со Одлуката за определу-
вање на бројот на судиите во основните судови 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 6/96), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одр ана на 19 март 2004 година, однесе ж 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА 

ОСНОВНИОТ ВО ГЕВГЕЛИЈА  
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на еден судија на Основниот суд во 
Гевгелија. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во членот 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија, кој ги ис-
полнува општите услови определени со закон за засно-
вање на работен однос во орган на државната управа, 
кој е дипломиран правник со положен правосуден ис-
пит, кој ужива углед за вршење на судиската функција 
и кој има работно искуство со потврдени резултати на 
правни работи по полагањето на правосудниот испит 
над пет години), пријавите со потребните документи да 
ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на Одлуката во �Служ-
бен весник на Република Македонија�. 

3. Оваа одлука ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија� и во весниците �Нова Македо-
ниј � и �Утрински весник�. а

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Бр. 07-1220/1                 Претседател  

19 март 2004 година           на Собранието на Република 
      Скопје                  Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
299. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 36/95 и 64/2003), а во врска со Одлуката за опреде-
лување на бројот на судиите во основните судови 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 6/96), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одр ана на 19 март 2004 година, донесе ж

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИ-
ТЕ УДОВИ  ВО  ГОСТИВАР,  ДЕБАР И КАВАДАРЦИ С 

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на: 

- еден судија на Основниот суд во Гостивар; 
- еден судија на Основниот суд во Дебар и 
- еден судија на Основниот суд во Кавадарци. 
2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во членот 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија, кој ги ис-
полнува општите услови определени со закон за засно-
вање на работен однос во орган на државната управа, 
кој е дипломиран правник со положен правосуден ис-
пит, кој ужива углед за вршење на судиската функција 

и кој има работно искуство со потврдени резултати на 
правни работи по полагањето на правосудниот испит 
над пет години), пријавите со потребните документи да 
ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на Одлуката во �Служ-
бен весник на Република Македонија�. 

3. Оваа одлука ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија� и во весниците �Нова Македо-
ниј � и �Утрински весник�. а 
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 Бр. 07-1219/1                          Претседател 

19 март 2004 година        на Собранието на Република 
           Скопје                                 Македонија, 
               д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
300. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на 

Република Македонија и член 38 од Законот за судовите 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 36/95 и 
64/2003), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 19 март 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
1. Од функцијата судија на Врховниот суд на Ре-

публика Македонија, се разрешува Милојка Калкашли-
ева, поради исполнување услови за старосна пензија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 Бр. 07-1218/1                          Претседател 

19 март 2004 година        на Собранието на Република 
           Скопје                                 Македонија, 
               д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
301. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и членовите 38 и 45 став 1 од 
Законот за судовите (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 36/95 и 64/2003), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 19 март 
2004 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ 

СУД ВО ОХРИД  
1. За претседател на Основниот суд во Охрид е из-

бран Љубин Алексијевски. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 Бр. 07-1227/1                          Претседател 
19 март 2004 година        на Собранието на Република 
           Скопје                                 Македонија, 
               д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
302. 
Врз основа на член 68, став 1, алинеjа 15 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
36/95 и 64/03), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 19 март 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ  
1. За судија на Основниот суд во Битола, е избрана 

Славица Мирковска, самостоен советник во Основниот 
суд во Битола. 

2. За судија на Основниот суд во Охрид, е избран Го-
це Јакшовски, претседател на Основниот суд во Дебар. 
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3. За судија на Основниот суд во Прилеп, е избрана 
Јованка Иваноска, самостоен судски советник во Ос-
новниот суд во Прилеп. 

4. За судија на Основниот суд во Струга, е избран 
Нуредин Лога, адвокат од Струга. 

5. За судија на Основниот суд во Велес, е избрана 
Биљана Јачева, советник во Основниот суд во Велес. 

6. За судија на Основниот суд во Дебар, е избран Оруч 
Абазовски, стручен соработник во Основниот суд во Дебар. 

7. За судија на Основниот суд во Неготино, е из-
бран Ацо Ангелковски, адвокат од Неготино. 

8. За судии на Основниот суд Скопје I - Скопје, се 
избрани: 

- Катерина Георгиевска, самостоен судски советник 
во Врховниот суд на Република Македонија, 

- Влатко Самарџиски, стручен соработник во Вр-
ховниот суд на Република Македонија, 

- Елизабета Дуковска, стручен соработник во Апе-
лациониот суд во Скопје и 

- Шазивар Исеини, адвокат од Гостивар. 
9. За судии на Основниот суд Скопје II - Скопје, се 

избрани: 
- Слободан Хаџи Христовски, советник во Апела-

циониот суд во Скопје и 
- Мујдин Бајрами, виш соработник во Министерс-

твото за правда - Подрачно одделение - Тетово. 
10. За судија на Основниот суд во Тетово, е избран 

Вела Ибраим, адвокат од Тетово. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

       Бр. 07-1230/1                              Претседател 
19 март 2004 година          на Собранието на Република                                           

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�.            Скопје                 Македонија, 

                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

303. 
Врз основа на член 34 и член 73 од Законот за вна-

трешни работи (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 19/95, 55/97, 38/02 и 33/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 23.03.2004 
год на, донесе и 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УПОТРЕБА 
НА ЕДСТВА НА ПРИСИЛБА И ОГНЕНО  ОРУЖЈЕ  СР 

Член 1 
Во Уредбата за употреба на средства на присилба и 

огнено оружје (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 22/98) во член 28, зборовите: �се формира 
комисија која� се заменуваат со зборовите: �организа-
ционата единица надлежна за вршење внатрешна кон-
тро а во Министерството за внатрешни работи�. л 

Член 2 
  Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето во �Службен весник на Република 
Мак донија�. е  
Бр. 23-902/1                        Претседател на Владата 

23 март 2004 година               на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
304. 
Врз основа на членовите 2, 3 и 4 од Законот за при-

годни ковани пари (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 11/95), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 23.03.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  ИЗРАБОТУ-
ВАЊЕ НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД 

100 ГОДИНИ ОД ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ  
1. Во Одлуката за изработување на пригодни кова-

ни пари по повод 100 години од Илинденското воста-
ние (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
29/03) точката 3 се менува и гласи: 

�3. Емисијата на пригодните ковани пари од точка 1 
потточки а) и б) на оваа одлука е по 1.000 парчиња, а 
на пригодните ковани пари од точка 1, потточка в) е 
500 парчиња.�  

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на  објавува-
њет  во �Службен весник на Република Македонија�. о

  
 Бр. 23-959/1                       Претседател на Владата 

23 март 2004 година               на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
305. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), член 21, став 2, 
алинеја 3 од Законот за рибарство (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 62/93) и член 50 од Законот 
за концесии (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 25/02 и 24/03), Владата на Република Македонија, 
на с дницата одржана на 23.03.2004 година, донесе е

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ ОД КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА 
РИБНИОТ ФОНД ОД РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ 

ОХРИДСКО ЕЗЕРО  
1. На АД �Охридска пастрмка� - Охрид му се одзе-

ма концесијата на рибниот фонд од риболовното по-
драчје Охридско Езеро. 

2. Правото на користење - концесија на рибниот 
фонд од риболовното подрачје - Охридско Езеро се од-
зема од концесионерот поради неплаќање надоместок 
за концесијата. 

а 
      Бр. 23-1040/1                      Претседател на Владата      
23 март 2004 година               на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
306. 
Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 

ветеринарното здравство (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр 28/98), министерот за земјоделс-
тво шумарство и водостопанство донесува , 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА И  ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ПТИ-
ЦИ, ЕДНОДНЕВНИ ПИЛИЊА, ЈАЈЦА ЗА НАСАД, 
СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ ОД ЖИ-
ВИНА, МЕСО ОД ЖИВИНА, ПРОИЗВОДИ ОД 
ЖИВИНА НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА, ЗЕМЈО-
ДЕЛСКА ИЛИ ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА ЗА-
РАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ НА КЛА-
СИЧНАТА ЧУМА КАЈ ЖИВИНАТА (АВИЈАРНАТА 
ИНФЛУЕНЦА ИЛИ ПТИЧЈИ ГРИП) ОД КАНАДА  

1. Заради спречување на внесување во Република 
Македонија на Класичната чума кај живината (Авијар-
ната инфлуенца или Птичји грип), се забранува увозот 
во Република Македонија и транзитот преку територи-
јата на Република Македонија на следните пратки: 

- живи птици;  
- еднодневни пилиња;  
- јајца за насад;  
- семе за вештачко осеменување од живина;  
- месо од живина;  
- производи од живина наменети за исхрана, земјо-

делска или индустриска употреба, кои потекнуваат од 
Канада. 

2. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се одне-
сува на месото и производите од месо од живина кои се 
заклани пред 17 февруари 2004 година. 

3. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се одне-
сува на производи од месо кои се третирани на начин 
кои ќе го осигураат уништувањето на вирусот на Кла-
сичната чума кај живината. 
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4. Условите утврдени со оваа наредба треба да би-
дат потврдени со меѓународното ветеринарно-здрав-
ствено уверение издадено од надлежната служба на 
земјата извозничка. 

5. Сите пратки кои се предмет на оваа наредба што 
се пренесуваат преку границата на Република Македо-
нија, се одземаат и нештетно се отстрануваат. 

6. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на 
увоз на пратки кои не се влезени во Република Македо-
нија, а чиј увоз е веќе одобрен врз основа на прописи 
кои важеле до влегувањето во сила на оваа наредба, ка-
ко и на увозот на пратките кои се веќе пратени од зем-
јата извозничка на денот на влегувањето во сила на 
оваа наредба или кои се веќе на пат. 

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
    Бр. 11-2942/1          Министер,  
22 март 2004 година               Славко Петров, с.р. 
         Скопје  

__________ 
307. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 70/1992), на седницата одржана на 24 
арт 2004 година, донесе м 

О Д Л У К А  
1. Се укинува член 24 во делот "и доколку истите 

бидат изградени до 31 декември 2003 година, а ќе би-
дат ставени во промет до 31 март 2004 година" од Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за   данок 
на додадена вредност" ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 21/2003). 

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 
поднесена иницијатива на Убавка Мицова од Скопје,  со 
решение У.бр. 189/2003 од 25 февруари 2004   година, 
поведе постапка за оценување на уставноста на член 24 
од Законот означен во точката 1 од оваа одлука. 
Постапката беше поведена затоа што пред Судот 

основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порениот член со начелото на владеење на правото и 
принципот на забрана на ретроактивно дејство на зако-
ните утврдено во Уставот. 

4. Во текот на постапката Судот утврди дека во 
член 23 од Законот за данокот на додадена вредност 
("Службен весник на РМ" бр. 44/1999) е предвидено 
дека од данокот на додадена вредност се ослободува,   
помеѓу  другото, и прометот на станбени згради и ста-
нови, во оној дел во кој истите се користат за станбени 
цели, со исклучок на првиот промет кој ќе се изврши 
во период до пет години по изградбата. 

Bo член 14 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за данокот на додадена вредност ("Службен 
весник на РМ" бр. 86/1999) било предвидено дека првиот 
промет на станбените згради и становите чие градење от-
почнало пред 1 април 2000 година се ослободуваат од да-
нок на додадена вредност до 31 декември 2000 година, а 
даночните обврзници за истиот период го задржуваат пра-
вото на одбиток на претходно платениот данок. 
Во член 1 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник 
на РМ" бр.8/2001) било предвидено дека во Законот за да-
нокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр. 
44/1999, 59/1999, 86/1999 и 11/2000), во членот 30, а кој се 
однесува на повластената стапка од 5%, се додава точка 12 
во која е предвидено дека повластената стапка ќе се приме-
нува и на првиот промет на станбени згради и станови во 
оној дел во кој истите се користат за станбени цели и кој ќе 
се изврши во период до пет години по изградбата. 
Според тоа, со наведените измени како материјално 

решение, со Законот се вовела повластена даночна стапка 
од 5% за првиот промет на станбени згради и станови кој 
ќе се изврши во период од 5 години по изградбата. 

Co член 5 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за данок на додадена вредност ("Службен 
весник на РМ" бр. 21/2003), членот 30 се менува на на-
чин што повластената стапка од 5% на првиот промет 
на станбени згради и станови за становање се укинува. 
Во оспорениот член 24 од наведениот закон е пред-

видено дека "Повластената даночна стапка од 5% ќе се 
применува и на првиот промет на станбени згради и 
станови во оној дел во кој истите се користат за станбе-
ни цели, но само доколку нивната изградба е започната 
пред денот на влегување во сила на овој закон и докол-
ку истите бидат изградени до 31 декември 2003 година, 
а ќе бидат ставени во промет до 31 март 2004 година". 
Судот, исто така, утврди дека според член 31 став 1 

точка 1 од Законот за данокот на додадена вредност, да-
ночниот долг настанува во моментот кога е извршен 
прометот на доброто, а според став 2, кога плаќањето е 
извршено пред извршувањето на прометот, време на на-
станување на даночниот долг е моментот кога е добиено 
плаќањето во висина на данокот за добиениот износ. 

5. Според член 8 од Уставот на Република Македонија 
темелна вредност на уставниот поредок на Република Ма-
кедонија, меѓу другото, е владеењето на правото. 
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. 
Според член 52 став 4 од Уставот, законите и другите 

прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по 
исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните. 

6. Од анализата на наведените законски одредби со 
кои се уредува режимот на плаќање на данокот на до-
дадена вредност, произлегува  дека  предмет  на  ода-
ночување  на  првиот  промет се становите наменети за 
станбени цели што се извршува во рок од пет години 
по изградбата како општо правило, независно од тоа за 
каква стапка ќе се определи законодавецот. 

Co член 1 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за данок на додадена вредност ("Службен 
весник на РМ" бр. 8/2001), со кој се менува членот 30, а 
кој се однесува на повластената стапка од 5%, се до до-
несување на оспорениот закон во правниот поредок на 
Република Македонија важело правилото дека овој 
промет се оданочува со повластена стапка на данок на 
додадена вредност доколку прометот се изврши во рок 
од пет години по изградбата. 
Според тоа, ова правило за сето време на неговото 

важење претставувало предвидлива рамка врз основа 
на која субјектите во правото можеле да ги донесуваат 
своите одлуки за влегување во правни односи насочени 
кон изградба и ставање во промет на становите. 
Меѓутоа, според мислењето на Судот, законодаве-

цот со оспорениот член ги менува роковите за завршу-
вање на изградбата и ставање во промет на становите 
односно се впушта во уредување на односи кои прет-
ходно биле уредени на начин со кој на субјектите во 
иднина им се гарантирала една воспоставена состојба. 
Имено, влегувањето на субјектите во односи за из-

градба, односно купување на станови со авансно плаќа-
ње во време на важење на претходниот правен режим 
со кој била пропишана стапка од 5% за првиот промет 
на становите по изградбата, според мислењето на Су-
дот претставува основ да се тврди дека тие субјекти 
имале легитимни на закон засновани очекувања дека 
правниот однос и последиците од него во поглед на да-
ночните обврски ќе се заврши така како што тоа било 
регулирано со претходниот закон. 

Co оспорениот член законодавецот не го почитувал тоа 
што првично го гарантирал и утврдил нови услови и роко-
ви под кои ќе се примени повластената даночна стапка. 

7. На подготвителната седница што Судот ја одржа по 
повод оценувањето на уставноста на оспорениот член, по-
крај подносителот на иницијативата, учествуваа и прет-
ставници на Министерството за финансии и научни ра-
ботници од Правниот и Економскиот факултет во Скопје. 
На подготвителната седница од страна на учесниците 

во основа беа изнесени две спротивставени мислења во 
поглед на повратното дејство на оспорената одредба и 
принципот на заштита на легитимните очекувања. 
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Според едното мислење оспорената одредба нема 
повратно дејство, затоа што како момент на настанува-
ње на даночната обврска се смета моментот на ставање 
на становите во промет и нејзината примена не се од-
несува на веќе извршен промет во минатото. 

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ  
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
12. 
Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 

10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалидско-
то осигурување (�Службен весник на РМ� бр. 80/93, 
3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01 и 
85/03), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седница-
та одржана на 17.03.2004 година, донесе,  

Според тоа, првиот промет на становите по влегување 
во сила на законот ќе се оданочува според стапката што 
тој ја предвидел, која изнесува 18%, а оспорениот член се 
појавува како погодност за оние кои ја започнале изград-
бата на становите пред неговото влегување во сила докол-
ку ги исполнат условите предвидени во него. 
Според другото мислење, оспорената одредба има 

повратно дејство без оглед на тоа што моментот на про-
метот ќе се случи за време на важење на новиот закон, 
имајќи го предвид фактот што претходниот закон веќе 
го регулирал идниот прв промет на станови како гаран-
тирана правна ситуација според кој субјектите го одре-
дувале своето однесување односно на субјектите им се 
гарантирало дека идниот прв промет на станбени згради 
и станови кои се користат за станбени цели во рок од 
пет години ќе се оданочува по повластена стапка од 5%. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА 

2004 ГОДИНА  
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат основиците на осигу-
рување според кои се пресметува и плаќа придонесот 
за пензиското и инвалидското осигурување за обврзни-
ците на данок од приход од земјоделска дејност на кои 
земјоделската дејност им е единствено занимање (во 
натамошниот текст: индивидуални земјоделци). 

Воедно, со оспорената одредба според ова мислење 
се повредува принципот на заштита на легитимните 
очекувања на субјектите како елемент на начелото на 
владеење на правото. 

8. Од наведените уставни одредби, од извршената ана-
лиза на одредбите од Законот за данок на додадена вред-
ност кои се однесуваат на стапката на данокот на додаде-
на вредност, како и фактот што законодавецот повласте-
ната стапка од 5% не ја врзува само со започнување на из-
градбата на становите пред влегување во сила на Законот, 
туку и со изградбата на становите до одреден временски 
период, односно нивно ставање во промет до одреден вре-
менски период, Судот оцени дека оспорената одредба од 
Законот има повратно дејство, без оглед на тоа што мо-
ментот на прометот ќе се случи во време на важење на За-
конот за изменување и дополнување на Законот за данок 
на додадена вредност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 21/2003). Ова од причини што претход-
ниот закон веќе го регулирал идниот промет на становите 
како гарантирана правна ситуација според која субјектите 
го одредувале своето однесување и влегле во соодветни 
правни односи, кои не само што се од крајно сериозна 
природа според нивните инвестициони импликации, туку 
имаат и релативно траен правен ефект. 

 
Член 2 

Индивидуалните земјоделци, заради пресметување 
и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското 
осигурување се распоредуваат во основици на осигуру-
вање според висината на катастарскиот приход, и тоа: 

 
Ред. 
бр. 

Катастарски приход 
(во денари) 

Месечна основица 
на осигурување 

1. до 400,00 3.670,00 
2. од 400,01 до 900,00 5.900,00 
3. од 9.00,01 до 2.000,00 6.735,00 
4. од 2.000,01 до 4.500,00 7.484,00 
5. од 4.500,01 до 7.000,00 8.231,00 
6. над 7.000,01 9.055,00 
 

Член 3 
Основиците од член 2 на оваа одлука се усогласени 

со планираниот пораст на платите согласно макроеко-
номската политика за 2004 година. 

Поради тоа, Судот утврди дека оспорената одредба 
не е во согласност со принципот на забрана на поврат-
но дејство на законите.  Воедно, Судот оцени дека со оспорената одредба во 
делот во кој се утврдени нови услови и рокови за кори-
стење на повластената даночна стапка се доведува во 
прашање и принципот на правната сигурност како еле-
мент на владеење на правото, односно се повредуваат 
врз закон заснованите легитимни очекувања на субјекти-
те дека правните односи и последиците од нив во поглед 
на даночните обврски ќе се завршат на начин предвиден 
со одредбите што биле законска рамка за нивно настану-
вање, поради што Судот оцени дека таа не е во соглас-
ност и со начелото на владеење на правото. 

Член 4 
Индивидуалните земјоделци можат по сопствен из-

бор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување на повисока основица на оси-
гурување. 
Индивидуалните земјоделци кои се определиле да 

плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурува-
ње на повисока основица на осигурување должни се до 
31 март во тековната година да поднесат писмено бара-
ње до подрачната единица на Стручната служба на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување. 9. Co оглед на изнесеното, Судот одлучи како во 

точката 1 од оваа одлука.  
Член 5 10. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови 

во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-
Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусу-
фи, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, д-р Ба-
рам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува од 1 јануари заклучно со 31 декември 
2004 година. ј      У. бр. 189/2003           Претседател Бр. 02-1628/1    Претседател 24 март 2004 година   на Уставниот суд на Република 19 март 2004 година            на Управниот одбор,     Скопје                  Македонија, 

      Скопје          Ленка Балаловска, с.р.                        Лилјана Ингилизова - Ристова, с.р. 

  

   Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
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