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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2771.
Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за
земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.6.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ДПТУ „ДИМ-КОМЕРЦ” ДООЕЛ,
ул.Каме Полизов бб - Валандово, на земјоделско земјиште под оранжерии со вкупна површина од 5ха 57ар
16м2 кое се наоѓа на КПбр.11800, м.в. „Воденичар”, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 10603м2, евидентиранa во Имотен лист
бр.5300 за КО Богданци; КПбр.11801, м.в. „Воденичар”, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со
површина од 14839м2, евидентиранa во Имотен лист
бр.5300 за КО Богданци, КПбр.11809, м.в. „Воденичар”, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со
површина од 15056м2, евидентиранa во Имотен лист
бр.5300 за КО Богданци и КПбр.11911/1, м.в. „Воденичар”, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со
површина од 15218м2, евидентиранa во Имотен лист
бр.5300 за КО Богданци.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од 30 години од денот на влегувањето во сила на овој договор.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-194/1
14 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

2772.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 78/15,
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 14.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција
за вработување на Република Македонија му престанува користењето на следните движни ствари:
Реден
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Назив и опис на движните ствари
каналетки (бетонски, 30х60 см )
Делови за ТАМ 2001:
Заптивка (128х154х17 мм)
Чаура за менувач
Оска за менувач
Крстач фи 35-4, фи 38-3
Сајла за рачна сопирачка
Црево за сопирачки
Осигурувачи за кардан (лимени)
Лежиште за ракавец
Чаура
Болцни за предна пружина
Осмица за пружина
Отвори за пружина

Количина
260
65
3
1
7
3
5
8
4
2
6
2
5
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Оска за ракваец
Лежиште за радилица–гарнитура
Полумесечина за коленесто вратило
Чаура за пружина
Црево за вода
Запченик за замаец
Прирабница
Ракавец
Корпа за квачило
Дихтунг за глава
Сајла за рачна кочница
Гумички за кочници - гарнитура
Пумпа за масло
Стакла за трепкачи
Дихтунг за глава
Пружина за ламела
Гумички
Фарови
Перки за вентилатор
Заптивки разни
Завртки за барабан
Цилиндар за сопирачки
Гумички за врата фи-50
Гумички за планетар - гарнитура
Амортизер
Заптивка
Заптивка (105х125х13 мм,
120х140х13 мм)
Крстач фи-22
Лежиште
Лежиште
Лежиште
Лежиште
Елементи за "Бош"- пумпа
"Друк" - вентил
Пластични вентили за "Бош"пумпа
Оски за пружина
Вентили за мотор
Оска за ракавец
Завртки
Штанга за менувач
Заптивка
Чаура
Запченик
Запченик
Стакла за трепкачи
Гумени чепови
Лежиште за коленесто вратило
Оска за ракавец
Алка маг. нискоградба
Цилиндар за сопирачки

Бр. 114 - Стр. 3

3
3
9
2
8
1
3
1
1
2
3
2
1
37
2
4
4
2
5
94
176
2
17
4
1
2
9
10
4
1
9
3
17
30
50
1
8
2
116
1
6
1
5
1
1
8
2
1
1
1

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Градот Скопје, а
за потребите на Јавно препријатие „Улици и патишта“ Скопје.

Член 3
Директорот на Агенција за вработување на Република Македонија, склучува договор со градоначалникот на Градот Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2938/1
14 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

2773.
Врз основа на член 136 став (2) од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник
на Република Македонија” бр.184/13, 13/14, 44/14,
101/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 14.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса,
вкупно 16 (шестнаесет) обврзници кои не се покриени
со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие
Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат
програмските сервиси на Македонската радио-телевизија од с.Луково, општина Струга, и тоа:
1.1. Четири семејни домаќинства, чии носители на
семејни домаќинства како обврзници за плаќање радиодифузна такса се:
- Видиќески Ѓуро, ул.„Населба без уличен систем”,
с.Луково, општина Струга,
- Богданоски Владо, ул.„Населба без уличен систем”, с.Луково, општина Струга,
- Мојсоска Верица, ул.„Населба без уличен систем”, с.Луково, општина Струга,
- Велкоска Ивана, ул.„Населба без уличен систем”,
с.Луково, општина Струга.
1.2. Дванаесет правни лица, и тоа:
- МИМ, с.Луково, Луково П.О, со ЕМБС
4026998111602,
- Балоска Бисерка ЏУБОКС, с.Луково, Луково ДООЕЛ во ликвидација, со ЕМБС 4026999120672,
- БЕЛИ МУГРИ Ѓуро ДООЕЛ увоз-извоз, с.Луково,
со ЕМБС 4026000116843,
- ЧАВКОСКИ СТРУЖАНКА, с.Луково ДООЕЛ, со
ЕМБС 4026004126797,
- ТОМИ-АУРОРА ДООЕЛ увоз-извоз, с.Луково,
Струга, со ЕМБС 4026008501932,
- БАДНИК ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз, с.Луково,
Струга, со ЕМБС 4026008502459,
- ДИМЕЛЕК ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз, с.Луково,
Струга, со ЕМБС 4026008503803,
- РИБНИК ЗЛАТНО РИПЧЕ ДООЕЛ увоз-извоз,
с.Луково, Струга, со ЕМБС 4026010510400,
- БЕЛИ МУГРИ ЕКСПРЕС ДООЕЛ увоз-извоз,
с.Луково, Струга, со ЕМБС 4026012514496,
- ПЕСКАДО увоз-извоз ДОО, Луково, Струга, со
ЕМБС 4026014519681,
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- МИМ-ВБ 2012 ДООЕЛ, с.Луково, Струга, со ЕМБС 4026012515034, и
- РИБНИК МУРЏОСКИ ДООЕЛ, с.Луково, Струга,
со ЕМБС 4026013515615.
2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење
до обезбедување на покриеност со радиодифузен
сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-3413/1
14 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

2774.
Врз основа на член 136 став (2) од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник
на Република Македонија” бр.184/13, 13/14, 44/14,
101/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 14.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса,
вкупно 8 (осум) обврзници, кои не се покриени со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио-телевизија од
с.Пискупштина, општина Струга, и тоа:
1.1. Четири семејни домаќинства, чии носители на
семејни домаќинства како обврзници за плаќање радиодифузна такса се:
- Џероски Илија, ул.„Населба без уличен систем”,
с.Пискупштина, општина Струга,
- Анѓелкоска Босила, ул.„Населба без уличен систем”, с.Пискупштина, општина Струга,
- Џутески Ранко, ул.„Населба без уличен систем”,
с.Пискупштина, општина Струга,
- Кленковска Војса, ул.„Населба без уличен систем”
бр.0Б, с.Пискупштина, општина Струга.
1.2. Четири правни лица, и тоа:
- Јово Наде Цацаноски Цацан, с.Пискупштина, ТП
Луково, со ЕМБС 5026998104235,
- Павик, с.Пискупштина, Струга Војо ДООЕЛ, со
ЕМБС 4026002122506,
- Беџе-2007, с.Пискупштина, Струга ДООЕЛ, со
ЕМБС 4026006134169, и
- Кец 2010 Грујоски ДООЕЛ увоз-извоз, с.Пискупштина, Струга, со ЕМБС 4026013516263.
2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење
до обезбедување на покриеност со радиодифузен
сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-3448/1
14 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2775.
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловни
простории на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 13/13, 69/13, 27/14, 42/14
178/14,180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16 и 106/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 14.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛЕН ДЕЛ ОД ДЕЛОВЕН
ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА МАКЕДОНСКАТА
БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД
СКОПЈЕ
Член 1
Да се изврши продажба на идеален дел од
116/2902м² од деловниот простор – хотел „Скопје“ во
сопственост на Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје, кој се наоѓа во месноста Еленско,
с.Калишта, Струга, на КП бр. 763, запишан во Имотен
лист бр.10777 за КО Калишта, Струга, и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез
100, кат К 1, број на посебен дел од зграда 000, намена
на посебен дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 922 м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез
100, кат К 2, број на посебен дел од зграда 000, намена
на посебен дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 510 м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез
100, кат К 3, број на посебен дел од зграда 000, намена
на посебен дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 392 м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез
100, кат К 4, број на посебен дел од зграда 000, намена
на посебен дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 273 м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез
100, кат ПР, број на посебен дел од зграда 000, намена
на посебен дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 792 м2 и
- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез
100, кат ПР, број на посебен дел од зграда 000, намена
на посебен дел од зградата П, со внатрешна површина
од 13 м2.
Член 2
Продажбата на деловниот простор од член 1 од
оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно
наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за транспорт и врски, со проценета вредност, утврдена согласно Ре-процената од Бирото за судски вештачења бр. СВ
5 100/2015 од 6.10.2015 година.
Вкупната проценета вредност на идеалниот дел од
деловниот простор од член 1 на оваа одлука e почетната цена за електронското јавно наддавање и истата изнесува 1.562.346,00 денари.
Член 3
Се овластува Македонска банка за поддршка на
развојот АД Скопје да ја изврши продажбата и да склучи договор за продажба на идеален дел од деловниот
простор од член 1 нa оваа одлука.
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Член 4
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3474/1
14 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2776.
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловни
простории на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 13/13, 69/13, 27/14, 42/14
178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16 и 106/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 14.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛЕН ДЕЛ ОД ДЕЛОВЕН
ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА МАКЕДОНСКА
БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД СКОПЈЕ
Член 1
Да се изврши продажба на идеален дел од 10/258
м²од деловниот простор –продавница во сопственост
на Македонска банка за поддршка на развојот АД
Скопје, кој се наоѓа на Бул.Партизански Одреди бр.93
во Скопје, на КП бр. 1568, запишан во Имотен лист бр.
29132 за КО Карпош, Скопје и тоа :
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-6, влез
1, кат ПО, број на посебен дел од зграда 2, намена на
посебен дел од зградата П, со внатрешна површина од
43 м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-6, влез
1, кат ПО, број на посебен дел од зграда 3, намена на
посебен дел од зградата П, со внатрешна површина од
43 м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-6, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 2, намена на
посебен дел од зградата ДП, со внатрешна површина
од 86 м2 и
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-6, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 3, намена на
посебен дел од зградата ДП, со внатрешна површина
од 86 м2.
Член 2
Продажбата на деловниот простор од член 1 од
оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно
наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за транспорт и врски, со проценета вредност, утврдена согласно Процената на Бирото за судски вештачења бр. СВ 5
100/2015 од 10.7.2015 година.
Вкупната проценета вредност на идеалниот дел од
деловниот простор од член 1 на оваа одлука е почетната цена за електронското јавно наддавање и истата изнесува 612.540,00 денари.
Член 3
Се овластува Македонска банка за поддршка на
развојот АД Скопје да ја изврши продажбата и да склучи договор за продажба на идеален дел од деловниот
простор од член 1 на оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3474/2
14 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

2777.
Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на
Република Македонија” бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14
и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса,
вкупно 84 (осумдесет и четири) семејни домаќинства,
кои не се покриени со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку
кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио-телевизија од с.Жван, општина Демир Хисар, а чии носители на семејни домаќинства како обврзници за плаќање радиодифузна такса се:
1. Петревска Менка, ул.„Населба без уличен систем” бр. 10, с.Жван општина Демир Хисар,
2. Филиповски Милан, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
3. Ристевски Стефан, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
4. Здравевски Живко, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
5. Шулeвски Раде, ул.„Населба без уличен систем”,
с.Жван општина Демир Хисар,
6. Стојковски Богољуб, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
7. Талевски Никола, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
8. Ристевски Славко, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
9. Јанкулевски Донче, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
10. Пејковски Јовче, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
11. Здравески Владо, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
12. Ендековски Љубе, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
13. Крстевска Меглена, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
14. Пејковски Благојче, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
15. Јовевска Панда, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
16. Мирчевски Кирило, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
17. Филиповски Ацко, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
18. Лозановски Борис, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
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19. Стевановска Коца, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
20. Николовски Душко, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
21. Станковски Трајче, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
22. Здравевски Благоја, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
23. Станковска Калина, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
24. Стевановска Параскева, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
25. Шулевски Јаќим, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
26. Филиповски Мендо, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
27. Станојoвска Благородна, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
28. Ендековски Велјан, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
29. Николовски Борис, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
30. Станковски Никола, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
31. Здравевска Петра, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
32. Павлевски Димитрија, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
33. Трајковска Лилјана, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
34. Дуковски Мендо, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
35. Филиповски Никола, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
36. Гроздановски Благоја, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
37. Силјановски Спасен, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
38. Најдовски Боривоје, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
39. Бучукоски Веле, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
40. Дукоски Љубе, ул.„Населба без уличен систем”,
с.Жван општина Демир Хисар,
41. Ѓорѓиевски Борис, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
42. Ташовски Ацко, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
43. Јошевски Благојче, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
44. Бучукоски Петре, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
45. Стеваноска Петра, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
46. Џамбазовски Миле, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
47. Павлески Ќирко, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
48. Андревски Дане, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
49. Гроздановски Добре, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
50. Лапевски Живко, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
51. Ендековски Менде, ул.„Населба без уличен систем” бр. /4, с.Жван општина Демир Хисар,
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52. Гроздановски Ацо, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
53. Давидевска Миланка, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
54. Дуковски Борисав, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
55. Џамбазовски Раде, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
56. Џамбазовски Никола, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
57. Секуловски Цане, ул.„Населба без уличен систем”, Жван општина Демир Хисар,
58. Гроздановски Живко, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
59. Секуловски Донче, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
60. Шулевски Борис, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
61. Секуловски Петар, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
62. Фидановски Петар, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
63. Ташоски Богоја, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
64. Рутевски Силе, ул.„Населба без уличен систем”,
с.Жван општина Демир Хисар,
65. Дуковски Ацо, ул.„Населба без уличен систем”,
с.Жван општина Демир Хисар,
66. Давидевски Александар, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
67. Ендекоски Вецко, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
68. Алексовски Драган, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
69. Дуковски Благојче, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
70. Лозановски Велимир, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
71. Миленковска Петра, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
72. Радевски Славе, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
73. Бабински Вецко, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
74. Ангеловски Сандо, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
75. Јошевски Анѓеле, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
76. Павлевски Трајан, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
77. Гроздановски Љубе, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
78. Станојовски Пецо, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
79. Најдовски Борис, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
80. Џамбазов Санде, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
81. Дрангоски Крсте, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
82. Павлески Петре, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
83. Најдовски Никола, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар,
84. Лозановски Петре, ул.„Населба без уличен систем”, с.Жван општина Демир Хисар.
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2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење
до обезбедување на покриеност со радиодифузен
сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-3498/1
14 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

2778.
Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на
Република Македонија” бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14
и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА
1. Се ослободува од плаќање радиодифузна такса,
вкупно 1 (едно) семејно домаќинство, кое не е покриено со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие
Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат
програмските сервиси на Македонската радио-телевизија од с.Мајден, општина Кавадарци, а чиј носител на
семејно домаќинство како обврзник за плаќање радиодифузна такса е:
1. Бојкова Божана, ул.„Населба без уличен систем”,
с.Мајден, општина Кавадарци.
2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење
до обезбедување на покриеност со радиодифузен
сигнал на обврзникот од точка 1 од оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-3512/1
14 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

2779.
Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на
Република Македонија”, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14
и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса,
вкупно 42 (четириесет и две) семејни домаќинства, кои
не се покриени со радиодифузните сигнали на Јавното
претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се
емитуваат програмските сервиси на Македонската ра-

дио-телевизија од с.Слоештица, општина Демир Хисар, а чии носители на семејни домаќинства како обврзници за плаќање радиодифузна такса се:
1. Андревски Стевче, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
2. Тренчески Никола, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
3. Митрејчевски Богоја, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
4. Мегленовски Славе, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
5. Атанасовска Данче, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
6. Богојовски Методије, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
7. Туџарева Нада, ул.„Населба без уличен систем”,
Слоештица, општина Демир Хисар,
8. Ѓоргијовски Славче, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
9. Јаневска Розика, ул.„Населба без уличен систем”,
с.Слоештица, општина Демир Хисар,
10. Кузески Радован, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
11. Поповска Цветанка, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
12. Ѓорѓијовска Велика, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
13. Шврговска Радка, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
14. Ѓурукоски Вецко, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
15. Мегленовски Злате, ул.„ Населба без уличен
систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
16. Џајкоски Борис, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
17. Јанкуловски Доксим, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
18. Велјановски Драган, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
19. Крстески Благоја, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
20. Јанкуловски Добре, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
21. Трајковски Анѓел, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
22. Трајковски Веле, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
23. Босилковска Златана, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
24. Јанкуловски Стеван, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
25. Велјановски Зоран, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
26. Домазетовски Владо, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
27. Петревски Благоје, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
28. Стрезовски Влатко, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
29. Ноческа Добрица, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
30. Илијоски Пецо, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
31. Митрејчевски Милан, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
32. Талевски Драган, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
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33. Шврговски Благоје, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
34. Настески Благоја, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
35. Јоновски Љупчо, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
36. Димоски Благоја, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
37. Димовски Борис, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
38. Ночевски Миле, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
39. Квачкоски Славче, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
40. Грнчаровски Стојче, ул.„Населба без уличен
систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
41. Нечковски Љубе, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар,
42. Дуковски Владо, ул.„Населба без уличен систем”, с.Слоештица, општина Демир Хисар.
2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење
до обезбедување на покриеност со радиодифузен
сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-3602/1
14 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2780.
Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на
Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14
и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса,
вкупно 223 (двеста дваесет и три) семејни домаќинства, кои не се покриени со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси на
Македонската радио-телевизија од с.Копаница, општина Сарај, а чии носители на семејни домаќинства како
обврзници за плаќање радиодифузна такса се:
1. Азизи Бафтије, ул.„10” бр.4, с.Копаница, општина Сарај,
2. Бајрами Салие, ул.„1” бр.10, с.Копаница, општина Сарај,
3. Зулфи Сафет, ул.„2” бр.18, с.Копаница, општина
Сарај,
4. Рамадани Рушит, ул.„3” бр.19, с.Копаница, општина Сарај,
5. Бафќари Бафќар, ул.„1” бр.12, с.Копаница, општина Сарај,
6. Салјихи Хасим, ул.„1” бр.9 А, с.Копаница, општина Сарај,

7. Арифи Џабир, ул.„10” бр.25, с.Копаница, општина Сарај,
8. Азизи Зулхани, ул.„1” бр.10, с.Копаница, општина Сарај,
9. Адеми Наџие, ул.„5” бр.54, с.Копаница, општина
Сарај,
10. Фејзула Фијамете, с.Копаница, општина Сарај,
11. Зибери Зудије, бр.0 Б, с.Копаница, општина Сарај,
12. Халјими Вебуш, ул.„3” бр.22, с.Копаница, општина Сарај,
13. Зибери Мевљуде, ул.„6” бр.37, с.Копаница, општина Сарај,
14. Салихи Бесник, ул.„9” бр.25, с.Копаница, општина Сарај,
15. Мемети Ибрахим, ул.„4” бр.25, с.Копаница, општина Сарај,
16. Шабани Рефик, ул.„4” бр.16, с.Копаница, општина Сарај,
17. Баки Назмије, ул.„3” бр.4, с.Копаница, општина
Сарај,
18. Синани Мумин, ул.„5” бр.25, с.Копаница, општина Сарај,
19. Муртезани Анифе, ул.„4” бр.13, с.Копаница, општина Сарај,
20. Бајрам Неџмије, ул.„1” бр.15, с.Копаница, општина Сарај,
21. Мамути Мидајет, ул.„2” бр.10, с.Копаница, општина Сарај,
22. Асипи Џемал, ул.„2” бр.3, с.Копаница, општина
Сарај,
23. Шабани Хикмет, ул.„8” бр.22, с.Копаница, општина Сарај,
24. Фејзула Лјатифе, ул.„4” бр.22, с.Копаница, општина Сарај,
25. Арифи Асибе, ул.„3” бр.29, с.Копаница, општина Сарај,
26. Муртезани Сузана, ул.„4” бр.17, с.Копаница, општина Сарај,
27. Синани Хафис, с.Копаница, општина Сарај,
28. Џелили Неби, ул.„2” бр.32, с.Копаница, општина Сарај,
29. Бајрами Хафиде, ул.„3” бр.1, с.Копаница, општина Сарај,
30. Асипи Земиле, ул.„9” бр.5, с.Копаница, општина
Сарај,
31. Сулејмани Исмет, ул.„4” бр.9, с.Копаница, општина Сарај,
32. Салјихи Земине, ул.„9” бр.1, с.Копаница, општина Сарај,
33. Шерифи Мунир, с.Копаница, општина Сарај,
34. Муртезани Бечир, ул.„3” бр.7, с.Копаница, општина Сарај,
35. Азизи Рахман, ул.„10” бр.2, с.Копаница, општина Сарај,
36. Исени Африм, ул.„4” бр.8, с.Копаница, општина
Сарај,
37. Ќаили Зулфи, ул.„1” , с.Копаница, општина Сарај,
38. Муареми Ибрахим, ул.„2” бр.7, с.Копаница, општина Сарај,
39. Ибраими Гзим, ул.„2” бр.56, с.Копаница, општина Сарај,
40. Шабани Сулејман, с.Копаница, општина Сарај,
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41. Шабани Бесмира, с.Копаница, општина Сарај,
42. Адеми Меќани, ул.„9” бр.7, с.Копаница, општина Сарај,
43. Ќабан Ќабан, ул.„4” бр.27, с.Копаница, општина
Сарај,
44. Шабани Наџије, ул.„2” бр.14, с.Копаница, општина Сарај,
45. Ајрула Бурим, ул.„6” бр.3, с.Копаница, општина
Сарај,
46. Шабани Рабихате, с.Копаница, општина Сарај,
47. Куртиши Сермадије, ул.„3” бр.5, с.Копаница,
општина Сарај,
48. Мамути Рамије, ул.„8” бр.7, с.Копаница, општина Сарај,
49. Зулбијари Хатије, ул.„2” бр.26, с.Копаница, општина Сарај,
50. Алји Измет, ул.„4” бр.20, с.Копаница, општина
Сарај,
51. Мисими Назми, ул.„1” бр.24, с.Копаница, општина Сарај,
52. Исаки Џеврије, ул.„8” бр.57, с.Копаница, општина Сарај,
53. Арифи Ирфете, с.Копаница, општина Сарај,
54. Јусуф Хавуше, ул.„1” бр.7, с.Копаница, општина Сарај,
55. Мемети Феим, ул.„3” бр.21, с.Копаница, општина Сарај,
56. Адеми Себибе, с.Копаница, општина Сарај,
57. Ислјами Нуреман, ул.„1” бр.14, с.Копаница, општина Сарај,
58. Салихи Ибадете, с.Копаница, општина Сарај,
59. Рамадани Мафис, ул.„4” бр.6, с.Копаница, општина Сарај,
60. Шерифи Митат, с.Копаница, општина Сарај,
61. Шабани Хатмије, ул.„4” бр.18, с.Копаница, општина Сарај,
62. Шабани Имер, ул.„4” бр.23, с.Копаница, општина Сарај,
63. Мамути Субатин, ул.„3” бр.13, с.Копаница, општина Сарај,
64. Синани Куртиш, ул.„6” бр.22, с.Копаница, општина Сарај,
65. Зулбијари Џемали, ул.„2” бр.20, с.Копаница, општина Сарај,
66. Мамути Ханифе, с.Копаница, општина Сарај,
67. Салјихи Сафет, ул.„1” бр.26, с.Копаница, општина Сарај,
68. Ибрахими Севдаи, ул.„5” бр.42 А, с.Копаница,
општина Сарај,
69. Зулбехар Вели, ул.„10” бр.14, с.Копаница, општина Сарај,
70. Халими Мејди, ул.„1” бр.22, с.Копаница, општина Сарај,
71. Џелили Агим, с.Копаница, општина Сарај,
72. Рамадани Сафет, ул.„3” бр.18, с.Копаница, општина Сарај,
73. Арифи Сение, с.Копаница, општина Сарај,
74. Зендели Шеип, ул.„10” бр.10 с.Копаница, општина Сарај,
75. Адеми Ибрахим, ул.„9” бр.9 с.Копаница, општина Сарај,
76. Шабани Манушаќе, с.Копаница, општина Сарај,
77. Ќаили Метуш, ул.„1” бр.3, с.Копаница, општина
Сарај,
78. Амети Реџие, ул.„4” бр.52, с.Копаница, општина
Сарај,
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79. Хамза Атнан, ул.„1” бр.20, с.Копаница, општина
Сарај,
80. Шабани Рамизе, с.Копаница, општина Сарај,
81. Исаки Бечир, ул.„10” бр.12, с.Копаница, општина Сарај,
82. Али Емин, ул.„10” бр.8 А, с.Копаница, општина
Сарај,
83. Адеми Емсалје, с.Копаница, општина Сарај,
84. Ферати Вахит, ул.„4” бр.50, с.Копаница, општина Сарај,
85. Адеми Садике, ул.„10” бр.21 с.Копаница, општина Сарај,
86. Беќири Мухамедали, ул.„10” бр.15, с.Копаница,
општина Сарај,
87. Пајазити Рафис, ул.„5” бр.1, с.Копаница, општина Сарај,
88. Шабани Ќенан, ул.„1” бр.16, с.Копаница, општина Сарај,
89. Арифи Фетије, с.Копаница, општина Сарај,
90. Адеми Ремзије, с.Копаница, општина Сарај,
91. Халими Самедин, ул.„1” бр.22, с.Копаница, општина Сарај,
92. Ферати Идриз, ул.„2” бр.45, с.Копаница, општина Сарај,
93. Ислјами Бесим, ул.„1” бр.11, с.Копаница, општина Сарај,
94. Мамути Џемаљ, с.Копаница, општина Сарај,
95. Синани Фидаије, ул.„2” бр.59, с.Копаница, општина Сарај,
96. Синани Решат, с.Копаница, општина Сарај,
97. Сали Зилбеџете, ул.„6” бр.11, с.Копаница, општина Сарај,
98. Адеми Азми, ул.„3” бр.11, с.Копаница, општина
Сарај,
99. Адеми Сабедин, ул.„1” бр.4, с.Копаница, општина Сарај,
100. Даути Бујар, ул.„10” бр.20 с.Копаница, општина Сарај,
101. Муареми Семине, ул.„10” бр.4, с.Копаница, општина Сарај,
102. Синани Фикрије, ул.„5” бр.23, с.Копаница, општина Сарај,
103. Ибрахими Васви, ул.„5” бр.42, с.Копаница, општина Сарај,
104. Лјимани Зија, ул.„2” бр.74, с.Копаница, општина Сарај,
105. Шабами Фадис, ул.„4” бр.29 с.Копаница, општина Сарај,
106. Халими Исмаил, ул.„1” бр.6, с.Копаница, општина Сарај,
107. Исаки Бафтије, ул.„6” бр.48, с.Копаница, општина Сарај,
108. Ајрула Урим, ул.„6” бр.3, с.Копаница, општина
Сарај,
109. Адеми Екрем, ул.„9” бр.15, с.Копаница, општина Сарај,
110. Фејзула Назим, с.Копаница, општина Сарај,
111. Адеми Сурије, ул.„3” бр.9, с.Копаница, општина Сарај,
112. Адеми Хатиџе, ул.„2” бр.15, с.Копаница, општина Сарај,
113. Османи Сефер, с.Копаница, општина Сарај,
114. Адеми Реџије, с.Копаница, општина Сарај,
115. Ибрахими Сефедин, ул.„4” бр.34, с.Копаница,
општина Сарај,
116. Шабани Веби, ул.„9” бр.31, с.Копаница, општина Сарај,
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117. Фејзула Фидајете, ул.„4” бр.15, с.Копаница,
општина Сарај,
118. Ајрула Разије, с.Копаница, општина Сарај,
119. Исмаилји Дилавер, ул.„5” бр.50, с.Копаница,
општина Сарај,
120. Мехаси Сејдин, ул.„2” бр.16, с.Копаница, општина Сарај,
121. Јусуфи Хузи, ул.„10” бр.3, с.Копаница, општина Сарај,
122. Лјимани Садете, ул.„2” бр.72, с.Копаница, општина Сарај,
123. Рамани Сефедин, с.Копаница, општина Сарај,
124. Мамути Кадри, ул.„3” бр.6, с.Копаница, општина Сарај,
125. Шабани Фези, ул.„8” бр.20, с.Копаница, општина Сарај,
126. Шерифи Мумер, ул.„10” бр.24, с.Копаница, општина Сарај,
127. Арифи Сетки, бр.24, с.Копаница, општина Сарај,
128. Арифи Сафије, ул.„3” бр.28, с.Копаница, општина Сарај,
129. Адеми Милаим, ул.„2” бр.15, с.Копаница, општина Сарај,
130. Џелјили Незир, ул.„2” бр.28, с.Копаница, општина Сарај,
131. Илази Мунире, ул.„4” бр.2, с.Копаница, општина Сарај,
132. Илјази Ељмаз, с.Копаница, општина Сарај,
133. Зулбиари Исмет, с.Копаница, општина Сарај,
134. Шабани Шафи, ул.„2” бр.11, с.Копаница, општина Сарај,
135. Рамадани Ирмије, ул.„8” бр.10, с.Копаница, општина Сарај,
136. Исмани Емлји, ул.„3” бр.3, с.Копаница, општина Сарај,
137. Рамадани Осман, ул.„3” бр.18, с.Копаница, општина Сарај,
138. Сали Илвие, ул.„1” бр.28, с.Копаница, општина
Сарај,
139. Муареми Абдула, ул.„2” бр.6, с.Копаница, општина Сарај,
140. Мамути Амет, ул.„4” бр.5, с.Копаница, општина Сарај,
141. Исаки Меќани, с.Копаница, општина Сарај,
142. Ислјами Фатмир, ул.„2” бр.63, с.Копаница, општина Сарај,
143. Емини Зејнула, с.Копаница, општина Сарај,
144. Исмаили Миреме, ул.„5” бр.51, с.Копаница,
општина Сарај,
145. Али Расфије, ул.„10” бр.8 А, с.Копаница, општина Сарај,
146. Идризи Џеват, ул.„4” бр.14, с.Копаница, општина Сарај,
147. Ајрула Макбере, ул.„7” бр.10 с.Копаница, општина Сарај,
148. Муареми Адвије, с.Копаница, општина Сарај,
149. Ибрахими Селиме, ул.„5” бр.42, с.Копаница,
општина Сарај,
150. Јусуфи Риза, ул.„5” бр.28, с.Копаница, општина Сарај,
151. Адеми Риза, ул.„2” бр.15, с.Копаница, општина
Сарај,
152. Шабани Имер, ул.„1” бр.16, с.Копаница, општина Сарај,
153. Емини Неџибе, ул.„1” бр.21, с.Копаница, општина Сарај,
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154. Ајрула Ајрула, бр.7, с.Копаница, општина Са-

155. Османи Кимете, ул.„5” бр.8, с.Копаница, општина Сарај,
156. Салахи Сулајман, ул.„4” бр.19, с.Копаница, општина Сарај,
157. Синани Амир, с.Копаница, општина Сарај,
158. Арслани Хасретула, ул.„8” бр.26, с.Копаница,
општина Сарај,
159. Шабан Сафит, ул.„2” бр.12, с.Копаница, општина Сарај,
160. Шабани Рукије, с.Копаница, општина Сарај,
161. Синани Сервет, ул.„1” бр.22, с.Копаница, општина Сарај,
162. Адеми Дашмир, ул.„9” бр.9, с.Копаница, општина Сарај,
163. Ибраими Ибраим, ул.„4” бр.58, с.Копаница, општина Сарај,
164. Мемети Мамудије, с.Копаница, општина Сарај,
165. Муртезани Хатиџе, ул.„4” бр.11, с.Копаница,
општина Сарај,
166. Муртезани Изаим, ул.„4” бр.15, с.Копаница,
општина Сарај,
167. Ислами Адем, ул.„Населено место без уличен
систем”, ББ с.Копаница, општина Сарај,
168. Идризи Мисим, ул.„1” бр.1, с.Копаница, општина Сарај,
169. Пајазити Кадиме, ул.„5” бр.1, с.Копаница, општина Сарај,
170. Адеми Фљурим, ул.„4” бр.56, с.Копаница, општина Сарај,
171. Мемети Агрон, ул.„3” бр.21, с.Копаница, општина Сарај,
172. Асипи Незир, бр.34, с.Копаница, општина Сарај,
173. Адеми Рамадан, ул.„9” бр.9, с.Копаница, општина Сарај,
174. Емини Мејди, ул.„2” бр.9, с.Копаница, општина Сарај,
175. Пајазити Етем, ул.„10” бр.12, с.Копаница, општина Сарај,
176. Адеми Хатип, ул.„9” бр.7, с.Копаница, општина Сарај,
177. Алји Авди, ул.„4” бр.24, с.Копаница, општина
Сарај,
178. Идризи Фиданете, с.Копаница, општина Сарај,
179. Адеми Фекрие, с.Копаница, општина Сарај,
180. Лјимани Исак, ул.„2” бр.70, с.Копаница, општина Сарај,
181. Салјихи Садет, ул.„9” бр.3, с.Копаница, општина Сарај,
182. Шерифи Самит, с.Копаница, општина Сарај,
183. Рамадани Зулкаде, с.Копаница, општина Сарај,
184. Ибраими Мирафете, ул.„1” бр.58, с.Копаница,
општина Сарај,
185. Хајрулахи Аднан, ул.„5” бр.5, с.Копаница, општина Сарај,
186. Амети Милаим, с.Копаница, општина Сарај,
187. Исаки Сафете, с.Копаница, општина Сарај,
188. Јусуфи Неврије, ул.„8” бр.30, с.Копаница, општина Сарај,
189. Адеми Муарем, с.Копаница, општина Сарај,
190. Сулејмани Јетмир, ул.„2” бр.6, с.Копаница, општина Сарај,
191. Мамути Рефуше, с.Копаница, општина Сарај,
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192. Рамани Џемалји, ул.„4” бр.30, с.Копаница, општина Сарај,
193. Исмаили Авдула, бр.11 с.Копаница, општина
Сарај,
194. Ислами Раифе, ул.„5” бр.3, с.Копаница, општина Сарај,
195. Шабани Исмете, с.Копаница, општина Сарај,
196. Махмуди Суде, с.Копаница, општина Сарај,
197. Мамути Саиде, с.Копаница, општина Сарај,
198. Исени Хирмете, ул.„2” бр.21, с.Копаница, општина Сарај,
199. Мамути Минах, ул.„10” бр.5, с.Копаница, општина Сарај,
200. Сефери Артан, ул.„2” бр.31, с.Копаница, општина Сарај,
201. Шабани Исен, ул.„8” бр.19, с.Копаница, општина Сарај,
202. Хајрулахи Берзат, ул.„7” бр.14, с.Копаница, општина Сарај,
203. Ислами Фадил, ул.„5” бр.4, с.Копаница, општина Сарај,
204. Арифи Неваип, с.Копаница, општина Сарај,
205. Исаки Гајур, ул.„5” бр.60, с.Копаница, општина Сарај,
206. Муртезани Музафер, ул.„4” бр.11, с.Копаница,
општина Сарај,
207. Зибери Мурат, с.Копаница, општина Сарај,
208. Адеми Лјазим, ул.„2” бр.17, с.Копаница, општина Сарај,
209. Адеми Ибуш, с.Копаница, општина Сарај,
210. Лјимани Осман, ул.„2” бр.73, с.Копаница, општина Сарај,
211. Зеќири Зеќир, ул.„3” бр.25, с.Копаница, општина Сарај,
212. Бајрами Исмаил, ул.„5” бр.50, с.Копаница, општина Сарај,
213. Рамадани Ресмије, с.Копаница, општина Сарај,
214. Рамадани Мурат, ул.„4” бр.6, с.Копаница, општина Сарај,
215. Џељили Барије, ул.„2” бр.30, с.Копаница, општина Сарај,
216. Хајрула Гзим, ул.„5” бр.5, с.Копаница, општина Сарај,
217. Емини Хазби, ул.„3” бр.8, с.Копаница, општина Сарај,
218. Салихи Шабан, ул.„1” бр.9, с.Копаница, општина Сарај,
219. Ибрахими Хатиџе, ул.„5” бр.42 А, с.Копаница,
општина Сарај,
220. Ибраими Агим, ул.„5” бр.7, с.Копаница, општина Сарај,
221. Салихи Џемиле, ул.„1” бр.9, с.Копаница, општина Сарај,
222. Шабани Нури, ул.„10” бр.31, с.Копаница, општина Сарај, и
223. Зулбехари Елез, бр.14, с.Копаница, општина
Сарај.
2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење
до обезбедување на покриеност со радиодифузен
сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-3603/1
14 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2781.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана нa 14.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА
ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА
- СКОПЈЕ
Член 1
Во Одлуката за давање на трајно користење недвижна ствар на Акционерското друштво за изградба и
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 73/16) во членот 1,
алинејата 13 се менува и гласи:
„- зграда бр.1, намена на зградата и други објекти
В4-10, влез 1 кат ПР, број на посебен дел од зграда 1,
намена на посебниот дел од зградата ДП со внатрешна
површина од 134 м2 и тоа: локал 1 со вкупна површина
од 18 м2, број на просторија 9 со површина од 16.22 м2
и брoj на просторија 10 со површина од 1.62 м2; локал
2 со вкупна површина од 30 м2, брoj на просторија 11
со површина од 27.77 м2 и брoj на просторија 12 со
површина од 1.84 м2; локал 3 со вкупна површина од
28 м2, брoj на просторија 13 со површина од 26.33 м2 и
брoj на просторија 14 со површина од 1.79 м2; локал 4
со вкупна површина од 29 м2, брoj на просторија 18 со
површина од 26.56 м2 и брoj на просторија 19 со површина од 1.79 м2 и локал 5 со вкупна површина од 29
м2, брoj на просторија 20 со површина од 26.72 м2 и
брoj на просторија 21 со површина од 1.73 м2“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4288/1
14 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

2782.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор, му
престанува користењето на движната ствар и тоа:
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- Патничко моторно возило, марка Mercedes, тип
Benz E300, производство 1998 година, број на шасија
WDB2100251A611874, сила на моторот 130 kw, со регистарски број SK-379-VU.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење, без надомест, на Службата за општи и
заеднички работи на Владата на Република Македонија.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4514/1
14 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

Член 3
Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за спроведување на Рамковниот
договор, склучува договор со директорот на Службата за
општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за
движната ствар од членот 1 од оваа одлука.

2784.
Врз основа на член 93-г став 1 алинеја 1 од Законот
за надворешни работи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и
226/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.6.2016 година, донесе

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ- КОНЗУЛАРЕН ОБЈЕКТ И ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ВО ЦИРИХ, ШВАЈЦАРСКА КОНФЕДЕРАЦИЈА

Бр. 42-4390/1
14 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

2783.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 14.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА СО НАМЕНА
Е3 (НЕКОМПАТИБИЛНА ИНФРАСТРУКТУРА) КО
БИТОЛА 5 ОПШТИНА БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на пречистителна станица со намена Е3 (некомпатибилна инфраструктура) КО Битола 5, општина Битола.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 1
Да се изврши продажба на недвижните ствари конзуларен објект и градежно земјиште во Цирих,
Швајцарска Конфедерација, кои се наоѓаат на улица
„Eidmattsstrasse 33,CH-8032 Zurich”, КП бр. 2096, КО
Хотинген, Цирих, Швајцарска Конфедерација, и тоа
објект со вкупна површина од 435 м² и градежно земјиште со вкупна површина од 292 м², запишани во
Имотен лист бр. 573, стекнати во сопственост на Република Македонија по пат на сукцесија на дипломатско-конзуларниот имот на поранешна СФРЈ.
Член 2
Продажбата на недвижните ствари од член 1 од
оваа одлука ќе се изврши по пат на јавно наддавање со
процената вредност, утврдена согласно проценката на
овластениот
проценител
Immoclass
AG,
Oberdorfstrasse 2, Postfach 460, Ch-8024 Zurich, во
Швајцарска Конфедерација од 31.1.2013 година, во која е проценета вкупната вредност на објектот и градежното земјиште во износ од 3.000.000,00 швајцарски
франци.
Почетната цена на јавното наддавање претставува
вкупната проценета вредност и истата изнесува
3.000.000,00 швајцарски франци.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4624/1
14 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

2785.
Врз основа на член 93-г став 1 алинеја 1 од Законот
за надворешни работи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и
226/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.6.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР–КОНЗУЛАРЕН ОБЈЕКТ ВО КАНБЕРА, АВСТРАЛИЈА
Член 1
Да се изврши продажба на недвижна ствар, конзуларен објект во Канбера, Австралија, кој се наоѓа на
улица „11 Nuyts Street“, Section 12, Block 1, Red Hill,
A.C.T. 2603, КО Ред Хил, со вкупна површина од 545
м2, запишан во Имотен лист бр.1925/volume 233/folio,
21/edition 1 /план 1453/, стекнат во сопственост на Република Македонија по пат на сукцесија на дипломатско-конзуларниот имот на поранешна СФРЈ.
Член 2
Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на јавно наддавање со проценета вредност утврдена согласно проценката на овластениот проценител EGAN NATIONAL VALUERS
(ACT) од Канбера, Австралија бр. RED012001mv
150330, од март 2015 година, во која е проценета вкупна вредност на објектот во износ од 1.100.000,00 австралиски долари.
Почетната цена за јавното наддавање претставува
вкупната проценета вредност и истата изнесува
1.100.000,00 австралиски долари.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4625/1
14 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
2786.
Врз основа на член 43 став (5) од Законот за градење
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13,
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14,
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16,
31/16, 39/16 и 71/16), министерот за транспорт и врски
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање (“Службен весник на Република Македонија“
бр.60/12, 29/15 и 32/16) по членот 4 се додава нов член
4-а кој гласи:
„Член 4-а
(1) При проектирање на надградба на објект за индивидуално домување од член 59-ѕ од Законот за градење, може да се предвиди првостепена пластика (ри-

залити, влезни партии, конструктивни столбови, вертикални комуникации и други издадени делови на архитектонската основа) и второстепена пластика (еркери,
балкони, конзоли кои се појавуваат помеѓу првиот
спрат и горниот венец).
(2) При проектирање на надградба од став (1) на
овој член на објект кој се граничи со соседна градежна
парцела, може да се предвидат отвори во зависност од
растојанието на надградбата со страната на соседната
градежна парцела, при што се применуваат следните
стандарди и нормативи:
- кога растојанието е помало од 1,20 м, страната на
надградбата кон соседната градежна парцела не треба
да има отвори;
- кога растојанието е од 1,20 м до 3,0 м, страната на
надградбата кон соседната градежна парцела може да има
само помошни отвори со парапет од најмалку 1,60 м;
- кога растојанието е 3,0 м или над 3,0 м, страната
на надградбата кон соседната градежна парцела може
да има регуларни отвори.
(3) При проектирање на надградба од став (1) на
овој член на објект кој не се граничи со соседна градежна парцела а објектот на кој се проектира надградба се граничи со соседен објект кој не е изграден на посебна градежна парцела, надградбата може да има отвори во согласност со стандардите и нормативите утврдени во ставовите (4) и (5) на овој член.
(4) Во случаите од став (3) на овој член, кога надградбата се проектира на објект изграден со одобрение
за градење, страната на надградбата кон соседниот објект може да има отвори во зависност од растојанието
на надградбата со соседниот објект, при што доколку
соседниот објект е изграден со одобрение за градење,
се применуваат стандардите и нормативите од став (2)
на овој член, а при утврдување на растојанието во
предвид се зема растојанието на надградбата со соседниот објект.
(5) Во случаите од став (3) на овој член кога надградбата се проектира на објект за кој е донесено правосилно решение за утврдување на правен статус а кој
се граничи со соседен објект, страната на надградбата
кон соседниот објект може да има отвори во зависност
од растојанието на надградбата со соседниот објект,
при што доколку соседниот објект е изграден со одобрение за градење се применуваат следните стандарди и
нормативи:
- кога растојанието помеѓу надградбата и соседниот
објект е помало од 3,0 м, страната на надградбата кон
соседниот објект не треба да има отвори;
- кога растојанието помеѓу надградбата и соседниот
објект е од 3,0 м до 6,0 м, страната на надградбата кон
соседниот објект може да има регуларни отвори само
доколку соседниот објект нема регуларни отвори кон
надградбата;
- кога растојанието помеѓу надградбата и соседниот
објект е 6,0 м и над 6,0 м, страната на надградбата кон
соседниот објект може да има регуларни отвори.
(6) При проектирање на надградба од став (1) на
овој член, на објект изграден со одобрение за градење
или на објект за кој е донесено правосилно решение за
утврдување на правен статус, а кој се граничи со соседен објект за кој е донесено правосилно решение за утврдување на правен статус, надградбата може да има
отвори без оглед на растојанието со соседниот објект.
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(7) При проектирање на надградба од став (1) на
овој член на објект кој се граничи со соседен објект, во
случаите кога соседниот објект е изграден на посебна
градежна парцела се применуваат стандардите и нормативите утврдени во став (2) на овој член.“
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-8577/1
15 јуни 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2787.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 11
мај 2016 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА член 35 став 7 од Законот за едношалтерски систем и водење на трговскиот регистар и
регистар на други правни лица („Службен весник на
Република Македонија“ бр.84/2005, 13/2007, 150/2007,
140/2008, 17/2011, 53/2011, 70/2013, 115/2014, 97/2015
и 192/2015).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесени иницијативи од Александра Илиева
Милчова, адвокат од Скопје и Зоран Стојановски адвокат од Тетово, со решение У.бр.67/2015 од 9 март 2016
година поведе постапка за оценување на уставноста на
член 35 став 7 од Законот означен во точката 1 од оваа
одлука.
Постапката беше поведена затоа што пред Судот
основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член со Уставот на Република Македонија.
4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот
став 7 од членот 35 од Законот за едношалтерски систем и водење на трговскиот регистар и регистар на
други правни лица е предвидено дека:
Извршената услуга за упис на основање на трговец
поединец и трговско друштво преку Системот за е-регистрација, регистрациониот агент ја врши без надоместок и награда.
5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е една од
темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.
Согласно член 32 став 2 од Уставот, секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место. Според став 3 на овој член, секој вработен има право на соодветна заработувачка. Согласно ставот 5 на истиот
член, остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни
договори.

Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој
е должен да ги почитува Уставот и законите.
Според член 55 од Уставот, се гарантира слободата
на пазарот и претприемништвото. Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот. Републиката презема мерки против монополската
положба и монополското однесување на пазарот.
Според член 53 од Уставот, адвокатурата е самостојна и независна јавна служба што обезбедува правна
помош и врши јавни овластувања во согласност со закон.
Од изнесените уставни одредби произлегува дека
владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија и дека таа вредност се остварува така што законите мораат да бидат
во согласност со Уставот, а сите други прописи со
Уставот и со законите, при што секој субјект е должен
да ги почитува Уставот и законите.
Од содржината на член 53 од Уставот произлегува
дека адвокатурата е јавна служба што обезбедува правна помош, при што таа јавна служба е самостојна и независна и врши јавни овластувања кои и се доверени со
закон.
Со член 2 од Законот за адвокатура („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2002, 60/2006,
29/2007, 106/2008 и 135/2011 и 113/2012), адвокатурата
е дефинирана како самостојна и независна јавна служба која единствено обезбедува и дава правна помош
(став 1). Адвокатите вршат јавни овластувања во согласност со овој и други закони (став 2).
Во членот 3 од Законот е определено дека правната
помош се состои во давање на правни совети, застапување во водење преговори и вршење услуги од областа
на деловен протокол, составување на исправи за правни дела, составување на поднесоци во судски и други
постапки, застапување на странките пред судовите,
државните органи и други правни лица, одбрана на
осомничени и обвинети лица и вршење на други работи на правна помош.
Во ставот 2 од членот 4 од Законот за адвокатурата
е предвидено дека, во вршењето јавни овластувања адвокатот остварува службени контакти и соработка со
судовите, органите за внатрешни работи, други државни органи и организации или други институции кои вршат јавни овластувања и правни лица во текот на целото работно време.
Според член 5 од Законот, самостојноста и независноста на адвокатурата како јавна служба се остварува
со слободно и независно вршење на адвокатската дејност, слободен избор на адвокатот, организирање на
адвокатите во Адвокатска комора и нејзино финансирање, автономно донесување на акти за работа на
Адвокатската комора на Република Македонија и нејзините органи и запишување и бришење од Именикот
на адвокатите, Именикот на адвокатските стручни
соработници, Именикот на адвокатските приправници
и донесување на Кодекс на адвокатската етика.
Според член 19 од Законот, адвокатот има право на
награда и надоместок на трошоците за извршената работа во вршењето на адвокатската дејност според Тарифата за наградата и надоместок на трошоците за работа на адвокатите.
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Од анализата на цитираните законски одредби произлегува дека адвокатот во обезбедувањето на правна
помош може да преземе голем број на разновидни дејствија за кои има право на награда и надомест на трошоците за извршената работа во висина определена со
Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите.
Според член 1 од Законот за едношалтерски систем
за водење на трговскиот регистар и регистарот на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2005, 13/2007, 150/2007, 140/2008,
17/2011, 53/2011, 70/2013, 115/2014, 97/2015 и
192/2015), со овој закон се уредува/уредуваат едношалтерскиот систем, водењето на трговскиот регистар и на
регистарот на други правни лица, регистарот на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана за вршење професија, дејност или должност и привремена забрана за вршење одделна дејност, регистар на
казни за сторените кривични дела на правни лица од
страна на Централниот регистар на Република Македонија во писмена и електронска форма како и преземањето на водењето на трговскиот регистар, судскиот регистар, регистарот на водните заедници, регистарот на
водостопанствата, регистарот на здруженија и фондации и регистарот на комори од надлежните судови од
страна на Централниот регистар.
Во членот 34-а од Законот поместен во насловот
„Критериуми за добивање на овластување регистрационен агент“ предвидено е дека:
1. За добивање на овластување за регистрационен
агент, лицето треба да ги исполни следниве критериуми:
1) да е регистрирано како трговец поединец, или трговско друштво за вршење на сметководствена дејност,
или да е запишан во Именикот на адвокати, или Именикот на адвокатски друштва;
2) да има вработено лицe со уверение за сметководител/овластен сметководител согласно со Законот за
вршење на сметководствени работи, или да e вршител
на адвокатска дејност согласно со Законот за адвокатурата;
3) да исполнува одредени техничко-технолошки услови и опрема соодветни за остварување на овластувањето, да има потпишано договор за користење на Системот за е- регистрација со Централниот регистар на
Република Македонија и да поседува личен квалификуван дигитален сертификат, согласно со Законот за податоци во електронски облик и електронски потпис и
4) да има потпишано изјава за заштита на личните
податоци пред почетокот на работата и дека ке ги почитува правилата за поднесување пријава за упис определени со закон.
2. Централниот регистар на Република Македонија
ги пропишува формата и содржината на образецот на
овластувањето од овој закон.“
Во членот 34-б поместен во насловот „Трошоци за
добивање на овластувањето“ е предвидено дека:
(1) Трошоците за добивање на овластувањето ги
сноси барателот.
(2) Трошоците од ставот (1) на овој член ги определува Централниот регистар.
Во членот 34-в во поднасловот „Постапка за добивање на овластувањето“од Законот е предвидено дека:
(1) За добивање на овластувањето лицето поднесува барање до Централниот регистар.
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(2) Со барањето од ставот (1) на овој член се приложува:
1. доказ за вработено лица со уверение за сметководител/овластен сметководител, кога се работи за трговец поединец или трговско друштво за вршење сметководствени работи.
2. изјава дека исполнува одредени техничко-технолошки услови и опрема, соодветни за остварување на
овластувањето и личен квалификуван дигитален сертификат, согласно со Законот за податоци во електронски
облик и електронски потпис и
3. изјава за заштита на личните податоци потпишана од барателот на овластувањето и дека ќе ги почитува правилата за поднесување пријава за упис определени со закон.
(3) Барањето од ставот (2) на овој член се поднесува
на два идентични обрасци со еден прилог на докази.
(4) Централниот регистар ги пропишува формата и
содржината на барањето од ставот (1) на овој член.
(5) Доколку се исполнети критериумите утврдени
со овој закон Централниот регистар со лицето од ставот 1 на овој член потпишува договор за користење на
Системот за е- регистрација и во рок од 15 дена, од денот на поднесувањето на барањето од ставот 1 на овој
член донесува решение за овластување регистрационен
агент.
(6) Решението од ставот (4) на овој член се издава
со трајна важност.
(7) Oвластувањето не може да се пренесува.
Од анализата на цитираните одредбите од Законот
за едношалтерски систем и водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица недвосмислено
произлегува дека регистрациониот агент за да може да
ја врши оваа услуга потребно е да поседува,односно да
исполнува определени услови утврдени со закон, да
поднесе барање до Централниот регистар кој донесува
посебно решение со трајна важност, кое не може да се
пренесува, при што направените трошоци за добивање
на решение за овластување регистрационен агент ги
сноси подносителот на барањето.
При проучување на прашањето за тоа кој може да
биде регистрационен агент и дали за вршење на со закон утврдената надлежност, односно извршената услуга за упис преку системот за е-регистација во Централниот регистар треба да прими надоместок или не како
што е предвидено во оспорениот член 35 став 7 од Законот за едношалтерски систем и водење на трговскиот
регистар и регистар на други правни лица се наметна
потребата да се изврши увид и во Законот за трговските друштва.
Во членот 87 во насловот „Постапка за упис“ од Законот за трговските друштва е предвидено дека постапката за упис во трговскиот регистар се води според
посебна управна постапка утврдена со прописите за едношалтерскиот систем.
Имено, во членот 92 од наведениот закон е предвидено дека:
(1) Постапката за упис во трговскиот регистар се
поведува со поднесување на пријава на пропишан образец во која е содржано барањето за упис. Пријавата
се поднесува од овластен подносител во писмена форма или во електронска форма, освен за упис на основање на ДОО и ДООЕЛ за кои пријавата се поднесува исклучиво во електронска форма, потпишана со електронски потпис согласно со Системот за е-регистрација
и поднесена согласно со Законот за едношалтерскиот
систем и за водење на трговскиот регистар и регистарот на други правни лица.
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(2) Пријава за упис на трговско друштво поднесува
органот на управување, односно овластен член на органот на управување, освен ако со овој закон поинаку не
е определено.
(3) Пријавата од ставот (2) на овој член, може да ја
поднесе и полномошник со полномошно дадено од овластениот подносител, во писмена форма заверена кај
нотар или дадено во електронска форма потпишано со
електронски потпис согласно со Законот за податоците
во електронски облик и електронски потпис .
(4) За вистинитоста и за законитоста на податоците
одговара овластениот подносител од ставот (1) на овој
член, односно лицата определени со овој закон.
Од наведените одредби произлегува дека постапката за упис во трговскиот регистар на трговското
друштво се води според прописите за едношалтерскиот
систем, а пријавата се поднесува од овластен подносител при што покрај фактот што како овластен подносител може да се јави законскиот застапник на трговското друштво, ополномоштено лице од него како и регистрациониот агент согласно Законот за едношалтерскиот систем ......
Притоа, според мислењето на Судот, доколку како
поднесувач на пријавата за упис во Централниот регистар во системот на е-регистрација се јавува законскиот
застапник на правното лице кој е во работен однос, не
е логично да се очекува да се предвиди надоместок за
направената услуга. Меѓутоа, ако како подносител на
пријавата за регистрирање во Централниот регистар во
системот на е-регистрација се ангажира регистрационен агент кој за вршење на услугата има посебно решение за овластување регистрационен агент за кое имал и
посебни трошоци, Судот смета дека тој треба да добие
соодветен надоместок.
Во поткрепа на наведеното стојалиште дека секое
лице за својата работа има право на соодветна заработувачка зборуваат и меѓународните документи.
Така, според член 6 од Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права, кон кој нашата
држава има пристапено согласно Одлуката за пристапување на Република Македонија кон меѓународно
правните документи за основните човекови права и
слободи, ("Службен весник на Република Македонија"
бр.57/1993), државите - страни на овој пакт го признаваат правото на работа кое го опфаќа правото што го
има секое лице и можноста за заработувачка преку слободно избрана или прифатена работа и презема мерки
за зачувување на ова право, а според членот 7 од овој
меѓународен пакт, државите - страни го признаваат
правото што го има секое лице да се користи со правичните и поволните услови за работа што особено
обезбедуваат награда што им обезбедува минимум на
сите работници, праведна заработувачка и еднаква награда за работа од иста вредност, како, и пристоен живот за нив и за нивното семејство, согласно со одредбите на овој пакт.
Во членот 4 од Европската социјална повелба
("Службен весник на Република Македонија" бр.
89/2004) е предвидено дека со цел да обезбедат вистинска примена на правото на правична заработувачка,
страните договорнички се обврзуваат, покрај другото,
да им го признаат правото на работниците на заработувачка доволна за да им обезбеди, нив како и на нивните
семејства, пристоен животен стандард.
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Од наведените уставни одредби поместени во делот
на основни економски, социјални и културни права, како и од одредбите на наведените меѓународни акти
произлегува дека правото на заработувачка, односно
плата е есенцијално право на работникот, а кое право
нему и на неговото семејство, му овозможува пристоен
животен стандард.
Имајќи го предвид наведеното, Судот оцени дека во
конкретниов случај со исклучувањето од правото на
надоместок и награда на регистрациониот агент за извршената работа, законодавецот ги надминал уставните овластувања, односно ги довел во прашање наведените уставни одредби и одредбите од меѓународните
акти со кои се гарантира правото на соодветна заработувачка. Ова особено ако се има предвид дека давањето на конкретните услуги спаѓа во корпусот на услуги
што вообичаено ги пружаат адвокатите и трговските
друштва за што остваруваа соодветна награда. Притоа,
законодавецот не пропишал дека наместо странката во
чие име се дава услугата, државата ќе му исплати награда на адвокатот, односно регистрациониот агент за
стручната услуга што од него се бара да ја пружи, имајќи предвид колку се строги условите за тоа кој може да
биде регистрационен агент.
Со оглед на наведеното, Судот оцени дека членот
35 став 7 од Законот не е во согласност со одредбите на
Уставот на кој се повикуваат подносителите на иницијативите.
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Елена Гошева и судиите: д-р Наташа
Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Сали Мурати, д-р Гзиме
Старова и Владимир Стојаноски.
У.бр 67/2015
11 мај 2016 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Елена Гошева, с.р.
___________

2788.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 25
мај 2016 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ ОДБИВА барањето на Милена Карталова од
Скопје за заштита на слободите и правата од член 110
алинеја 3 од Уставот, што се однесуваат на недискриминација по основ на социјална припадност повредено со:
Решение на министерот за правда бр.09-2457/1 од
29.7.2015 година за престанување на службата нотар,
Пресуда на Управниот суд во Скопје У-5 бр.
1081/2015 и У-5. бр.082/2015 година и У-5.бр.
1082/2015 од 3.9.2015 година и
Пресуда на Вишиот Управен суд УЖ-3. бр.448/2015
од 20.10.2015 година.
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
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3. Милена Карталова од Скопје преку полномошникот – адвокат Игор Спировски од Скопје, до Уставниот
суд на Република Македонија достави барање за заштита на слободите и правата од член 110 алинеја 3 од
Уставот, што се однесуваат на недискриминација по
основ на социјална припадност повредено со актите означени во точката 1 од оваа одлука.
Во поднесокот за заштита на правото на недискриминација се наведува дека подносителката на барањето
била родена на 15.08.1951 година и истата со Решение
на министерот за правда бр.04-522/1 од 23.02.1998 година била именувана за нотар на подрачјето на основните судови во Градот Скопје.
Понатаму, во барањето подносителката ги цитира
одредбите од член 14 став 1 точка б) од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“
бр.55/2007, 86/2008, 139/2009 и 135/2011) „Службата на
нотарот престанува ........ со исполнување на условите
за старосна пензија, согласно со закон“, член 18 од Законот за пензиско и инвалидското осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 44/2014, 97/2014,
160/2014, 188/2014, 20/2015 и 61/2015) и член 104 став
1 од Законот за работни односи („Службен весник на
Република Македонија“ бр.62/2005 ........... 106/2008 и
113/2014).
Подносителката на барањето наполнила 62 години
старост и 15 години пензиски стаж на 15.08.2013 година, меѓутоа министерот за правда тогаш не донел решение за престанување на нејзината служба нотар и
таа продолжила да ја врши службата иако ги исполнила условите од член 18 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување.
На 3.7.2015 година, а врз основа на член 104 став 2
и 3 од Законот за работни односи, еден месец пред да
наполни 64 години возраст, подносителката го известила министерот за правда дека сака да продолжи со работа до 65 години возраст.
Министерот за правда ја известил дека барањето за
продолжување на договор за работа согласно Законот
за работни односи не може да се примени во нејзиниот
случај, од причина што Законот за нотаријатот поинаку
ги уредува условите под кои престанува службата и најавил дека ќе донесе решение за престанок на службата
нотар со денот на наполнување на 64 години.
Со Решение на министерот кое е оспорено, министерот утврдил дека на подносителката на барањето Милена Карталова од Скопје и престанува службата на нотар поради исполнување услови за старосна пензија
согласно закон.
Во Решението бр.09-2457/1 од 29.7.2015 година министерот за правда се повикал на член 18 од Законот за
пензиското и инвалидското осигурување од причина
што подносителката на 15.8.2015 година наполнила 64
години живот и 15 години пензиски стаж, па со примена на член 14 став 1 точка б) од Законот за нотаријатот
одлучил да и престане службата нотар поради исполнување услови за старосна пензија.
Според подносителката на барањето во наведеното
решение немало објаснување зошто министерот се повикува на невистинито тврдење дека Милена Карталова според член 18 од Законот за пензиско и инвалидско
осигурување ги исполнила условите за старосна пензија кога наполнила 64 години, а не 62 години живот и
затоа одбил да го примени член 104 став 2 од Законот
за работните односи.
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Во тужбата во управен спор против решението на
министерот за правда подносителката истакнала два
базични аргументи за незаконитост на решението и
ефекти врз исклучување од правото да продолжи да работи до 65 години возраст, затоа што е нотар со што е
повредено уставното право на работа под еднакви услови:
- прво, дека токму отсуството на решение за престанок на службата нотар кога подносителката на барањето наполнила 62 години живот и 15 години пензиски
стаж, нејзе објективно и дало до знаење дека членот 14
став 1 точка б) од Законот за нотаријатот се применува,
и во нејзиниот случај е применет, во врска со член 104
од Законот за работни односи и создало легитимно очекување дека ќе може да ги користи правата од член 104
од Законот за работни односи и тоа не само правото да
продолжи да ја врши службата до навршување 64 години возраст (став 1), туку и правото да бара да продолжи да ја врши службата до навршени 65 години, како и
сите оние за кои важи основната одредба дека им престанува работата кога ќе ги исполнат условите за старосна пензија. Фактот што членот 104 од Законот за работни односи во суштина бил применет во два наврати
налага поради принципот на еднаквост во постапувањето, тој доследно да се примени и во ситуација кога
подносителката побарала да продолжи со работа до 65
години возраст и
- второ, дека член 14 став 1 точка б) од Законот за
нотаријат и член 104 од Законот за работни односи утврдуваат суштински исти услови за престанок на службата, односно работата (поради исполнување на услови
за старосна пензија, со тоа што член 104 став 1 од Законот за работни односи обезбедува еднаквост на мажите
и жените при престанување на работата), па оттаму ограничувањето односно исклучувањето на подносителката од правото да продолжи со работа како нотар токму поради тој статус, не може објективно и различно
да се оправда и претставува повреда на нејзиното уставно право на работа.
Во однос на Пресудата на Управниот суд У5.бр.1081/2015 и У-5.бр.1082/2015 од 3.9.2015 година,
подносителката наведува дека Управниот суд ја одбил
тужбата на подносителката на барањето како неоснована и покрај тоа што не одговорил на клучни правни
прашања и во предметот го оправдал решението на министерот со сфаќањето дека „институцијата нотар не
може да се подведе под поимот работник“ како и тоа
дека примената на член 104 како sui generis е исклучена со став 2 од самата одредба и во конкретниов случај
упатува на Законот за нотаријат и Законот за пензиско
и инвалидско осигурување. Со тоа Управниот суд на
кристално јасен начин го поставил професионалниот
статус на подносителката како основа на ограничувањето на нејзиното право на работа, без да ги согледа
суштинските релации помеѓу означениот закон и важноста на уставното право на работа под еднакви услови. За жал и во оваа пресуда како и во решението се
истакнува невистинитото тврдење дека подносителката
на барањето „со полни 64 години старост ги исполнила
условите за старосна пензија“ и не одговорил на прашањето кој бил правниот основ нејзе да не и престане
службата кога наполнила 62 години старост.
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Подносителката на барањето во жалбата против наведената пресуда ја нападнала дискриминаторската основа за оправдување на престанокот на нејзината служба како нотар, односно исклучувањето од правото да
продолжи да ја врши службата до 65 години старост
истакнувајќи дека единствената разлика помеѓу вработени во државни институции што „настануваат во име
на државата“, а кои имаат право да продолжат да работат под услови од член 104 од Законот за работни односи и нотарите е во тоа што нотарите не се вработени
во државна служба туку ја вршат службата како јавно
овластување во приватен аранжман, надвор од државен
орган. Оттука, нотарите се во битно слична положба со
означените вработени во државните органи, па нивниот различен третман во поглед на остварување на правото да продолжат со работа само поради нивниот професионален статус се појавува како дискриминаторски
затоа што не може објективно и различно да се оправда. Подносителката на барањето се повикала и на
праксата на Европскиот суд за човекови права кои што
зборува во прилог на суштински, а не формалистички
пристап при одлучување за вакви прашања. Истовремено подносителката на барањето во жалбата го повикала Вишиот Управен суд да одговори на прашањето
кој бил правниот основ нејзе да не и престане службата
нотар,кога наполнила 62 години возраст, туку такво решение да се донесе кога наполнила 64 години живот.
Вишиот Управен суд со пресуда УЖ-3.бр.448/2015
од 29.10.2015 годија ја одбил жалбата како неоснована.
Овој суд го повторува ставот на првостепениот Управен суд дека институтот нотар не може да се подведе
под поимот работник, дека нотарот не склучува договор за вработување со министерот за правда, дека била
именувана со решение на министерот, дека по исполнување на условите за престанок на службата нотар
пропишани со Законот за нотаријат и дека врз нотарите
не може да се применуваат одредби од Законот за работни односи. Искажувајќи го наведеното според подносителката, Вишиот Управен суд не одговорил на
прашањето што било поставено во жалбата. Имено ако
требало да се прифати одредбата од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, кој е правниот основ тие да не се прифатат кога на подносителката на
барањето не и престанала службата кога наполнила 62
години живот и 15 години пензиски стаж и кој бил основот таа да продолжи со работа до 64 години. Судот
го констатирал тоа прашање но не дал одговор на ниту
еден друг жалбен навод и аргумент.
Подносителката на барањето смета дека со означените акти на министерот за правда и пресудите на управните судови со кои што решението на министерот
станало правосилно и е повредено правото да продолжи со работа до 65 години возраст, односно уставното
право на работа од член 32 од Уставот, врз основа на
различен дискриминаторски третман по основ на нејзиниот професионален статус (социјална припадност) во
однос на вработените во државни органи со кои е во
битна слична ситуација спротивно на член 9 од Уставот, во врска со член 1 од Протоколот бр.12 кон Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи.
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Понатаму подносителката ги цитира одредбите од
член 8 алинеја 1, член 9, член 32 од Уставот, како и
член 110 алинеја 3 од Уставот според кој Уставниот
суд ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на забрана на дискриминација
на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална,
социјална и политичка припадност.
Во понатамошниот текст од барањето се наведува
дека оспореното решение на министерот за правда и
пресудите на управните судови се засноваат на основниот став дека нотарот не може да се подведе под поимот работник, со оглед на тоа што условите за именување и престанок на службата се утврдени во Законот
за нотаријат во врска со Законот за пензиско и инвалидско осигурување и дека затоа не е можно во случајот на подносителката да се примени членот 104 став 2
од Законот за работни односи за продолжување на правото на работа. Со други зборови оспорените поединечни акти сугерираат дека таков е „законот“! Меѓутоа, работата е што ниту е таков Законот, ниту Законот
е извор на дискриминација, туку дека тоа е формалистичка и арбитрарна интерпретација на законите содржана во оспорените поединечни акти и целосно отсуство на суштински пристап кон оцена на правниот однос за кој што тие органи одлучувале и неговото значење за остварување на уставно право на подносителката
на барањето од член 32 и член 9 од Уставот од причини што:
Законот за нотаријат не ги уредува целосно условите за престанок на службата поради исполнување на
условите за старосна пензија, туку самиот упатува на
комплементарна примена на одредби од други закони
што несомнено го вклучува и Законот за работни односи, особено што член 14 став 1 точка б) од Законот
за нотаријат и член 104 од Законот за работни односи
утврдува суштински исти услови за престанување на
службата односно работата поради исполнување на услови за пензија.
Понатаму, подносителот на барањето се повикува
на Одлуката на Уставниот суд У.бр.161/2005 година со
која Судот го поништил ставот 1 на член 104 од Законот за работните односи, како резултат на таа одлука
сегашната формулација води кон тоа да се изедначат
условите за престанок на вработувањето на маж и
жена, односно да се изедначат условите за остварување
на правото на работа.
Изедначувањето на условите за остварување на
правото на работа не е направено со воведување на нов
критериум, туку суштински е задржан критериумот
врзан со исполнување на услови за остварување старосна пензија за маж со навршување 64 години возраст
и 15 години работен стаж. Оттука, според подносителката нотарите се наоѓаат во суштински иста положба
во однос на остварувањето на правото на работа како и
вработените лица во поглед на првичниот услов од
член 104 став 1 од Законот за работни односи за престанување на работа со 64 години возраст и 15 години
пензиски стаж. Токму затоа и било можно подносителката валидно да продолжи да работи и по навршување
на 62 години возраст се до наполнување на 64 години
возраст, без оглед на тоа што управните судови одбиваат да дадат одговор на тоа кој бил правен основ да
„не“ и престане службата кога наполнила 62 години
возраст, туку такво решение да се донесе кога наполнила 64 години возраст.
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Исто така во барањето се наведува дека иако и нотарите и вработените во смисла на Законот за работните односи се во иста положба во поглед на условите за
престанок на работата, односно службата која е тогаш
основата што може да оправда на едните да им се признае правото да го продолжат својот работен век, а на
други не. Во конкретниов случај управните судови заземале позиција дека различниот третман на нотарите
и вработените е последица на различниот статус утврден во закон. Притоа, Вишиот Управен суд наведува
дека нотарите ја вршат службата за време за кое се
именувани што е погрешно ако со тоа се имплицира
мандат или само старосна граница за вршење на службата. Во случајот не постои временски мандат на нотар
како критериум за престанок на службата, туку услов
за старосна пензија, во согласност со закон.
Токму, ваквиот различен неповолен третман врз основа на професионалниот статус на подносителката на
барањето (нотарот не е работник!) во однос на вработените во државни органи што настапуваат во име на
државата на кои несомнено се применуваат членот 104
став 2 од Законот за работни односи, нема објективно и
различно оправдување и затоа е дискриминаторски.
Во поднесокот на барањето, подносителката се повикува на пресуда на Европскиот суд за човекови права
во случајот Vilho Eskelinen V. Finland, во која судот ја
напуштил својата претходна пракса и отвара нов пристап заснован врз природата на споровите што настануваат помеѓу државните службеници „што настапуваат
во име на државата“ од една и државата од друга
страна, во врска со работата (плати, надоместоци итн.).
Во тие прашања, државните службеници што настапуваат во име на државата и „обичните“ вработени во
државна служба и во приватниот сектор не може да се
третираат различно од гледиште на член 6 односно од
аспект на правото на суд, со оглед на тоа што се работи
за иста суштина на спорот.
Иако, според подносителката пресудата на Европскиот суд за човекови права се однесува на членот 6 од
Конвенцијата, таа, со својата анализа на суштинските
обележја на еден правен однос независно од работниот
статус е инструктивна и во конкретниов случај грижливо треба да се оценува суштинската природа на правниот однос и потребата од еднаква заштита на правата
на поединците.
Според подносителката членот 104 од Законот за
работните односи е применлив како општ пропис еднакво и врз вработените во приватниот и во јавниот
сектор, вклучително и врз вработените во државата
што „настапуваат во име на државата“. Нотарите, пак,
вршат јавни овластувања во служба на државата, настапуваат во име на државата, но не се вработени во
државни органи во смисла на член 3 од Законот за работните односи. Меѓутоа, природата на службата на
вработените во државните органи кои „настапуваат во
име на државата“ и нотаријат во основа е исто, со тоа
што нотарот ја врши како јавно овластување, самостојно и надвор од државен орган во приватен аранжман.
Според тоа со оспореното решение на министерот,
на подносителката на барањето и е скратено правото
од член 104 став 2 од Законот за работни односи да
продолжи со вршење на службата до 65 години возраст
и ако таа можност ја користат оние вработени во
државните органи кои настапуваат во име на државата.
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Од интерпретацијата на судовите дека „нотарот не
е работник“, па затоа членот 104 не е применлив произлегува дека кога би постоела нотарска служба како
државна институција за управните судови членот 104
став 2 од Законот за работни односи несомнено би бил
применлив и врз нотарите и ако природата на нивната
работа би останала иста. Според тоа, јасно е дека основаноста за различниот третман е само професионалниот статус, односно социјалната припадност на подносителката на барањето.
Ваквиот исход се разбира, се заснова врз формалистички и дискриминаторски основ што не може да најде
поткрепа ни во член 32 и член 9 од Уставот на Република Македонија ни во европската правна традиција.
Како што Европскиот суд за човекови права постојано
повторува, за да се смета дека разликата во третманот
кулминира со повреда на член 14 (односно член 1 од
Протоколот бр.12) од Конвенцијата „мора да биде утврдено дека други лица што се наоѓаат во иста или
слична ситуација имаат повластен третман и дека таа
разлика е дискриминаторска. Разликата во третманот е
дискриминаторска ако не постои објективно и разумно
оправдување. Постоењето на вакво оправдување мора
да биде утврдено во релација со принципите кои нормално преовладуваат во демократско општество“
(Weller V. Hungary на 44399/02 од 3.3.2009 година).
Со оглед на изнесеното, според подносителката не
може да се види како формалистичкиот пристап на управните судови за апсолутно исклучување на примената на Законот за работни односи врз нотарите, со кој ја
афирмираат законитоста на побиваното решение на
министерот за правда може „објективно и разумно“ да
го оправда различниот неповолен третман на подносителката на барањето во однос на остварувањето на правото да продолжат со вршење на службата до 65 годишна возраст, кога веќе било дозволено да ја врши
службата до 64 годишна возраст и како решението на
министерот и пресудите на управните судови би можеле да бидат во согласност со владеењето на правото во
ваква околност. Освен тоа ваквото ограничување на
правото на работа на подносителката е непринципиелно со оглед на тоа што и ја одрекува општата старосна
граница на работоспособноста што ја утврдува членот
104 став 2 од Законот за работни односи само поради
нејзиниот статус, а ваквото ограничување не служи на
ништо што би можело да биде легитимна цел, туку само на ограничување на нејзиното уставно право на работа.
Со оглед на наведеното, подносителката на барањето смета дека оспореното решение на министерот и оспорените пресуди на управните судови го повредуваат
нејзиното право на недискриминација при остварување
на правото на работа од член 32 од Уставот и се спротивни на член 9 од Уставот, во врска со член 1 од Протоколот бр.12 кон Европската конвенција за заштита на
човекови права и основни слободи.
Поради тоа, се предлага Уставниот суд да донесе
одлука со која ќе утврди дека на Милена Карталова од
Скопје и е повредено правото на недискриминација по
основ на социјална припадност кон група со одреден
професионален статус и да ги поништи актите со кои е
сторена дискриминацијата.
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Подносителката на иницијативата во март дополнително достави допис во прилог на аргументите изнесени во барањето за заштита на правото на недискриминација по основ на професионален статус (социјална
припадност) на Милена Карталова. Во прилог на дописот достави копија од приказот на македонски јазик на
Пресудата на Европскиот суд за човекови права во случајот Fabijan V. Hungary 78117/13 од 15.12.2015 година
објавен во „Правник“ бр.285 од јануари 2016 година,
при што наведува дека Судот би требало да забележи
релевантноста на сфаќањето во таа пресуда за оценување на правната ситуација во конкретниов случај на
подносителката на барањето.
4. Судот на седницата, а од увидот во документацијата доставена од министерот за правда и од управните
судови утврди дека:
Врз основа на член 55 од Законот за организација и
работа на органите на државната управа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002,
82/2008, 167/2010 и 51/2011) и член 14 став 1 точка б) и
став 2 од Законот за нотаријатот („Службен весник на
Република Македонија“ бр.55/2007, 86/2008, 139/2009
и 135/2011), министерот за правда на 29.07.2015 година
донел Решение за престанување на службата нотар. На
нотарот Милена Карталова од Скопје именувана на
подрачјето на основните судови на Град Скопје и престанува службата нотар поради исполнување на условите за старосна пензија согласно со закон.
Решението влегува во сила на 15.8.2015 година.
Во образложението на решението е наведено дека
со Решение бр.04-522/1 од 23.2.1998 година Милена
Карталова од Скопје е именувана за нотар на подрачјето на основните судови на Град Скопје. Нотарот Милена Карталова од Скопје родена на 15.08.1951 година, ги
исполнува условите за старосна пензија согласно член
18 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.
98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 44/2014, 97/2014,
113/2014, 160/2014, 188/2014, 20/2015 и 61/2015) од
причина што на ден 15.08.2015 година наполнува 64
години живот и 15 години пензиски стаж.
Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став 1
точка б) и став 2 од Законот за нотаријатот, министерот
за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Против ова решение може да се поведе управен
спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на
приемот на решението.
Управниот суд одлучувајќи по тужбата на тужителот Милена Карталова од Скопје, изјавена преку полномошникот Игор Спировски, адвокат од Скопје против решението на министерот за правда на Република
Македонија за престанување на службата нотар и барање судот да донесе решение за одлагање на извршувањето на оспореното решение на 3.9.2015 година донел:
Пресуда со која тужбата на тужителот Милена Карталова од Скопје против решението на министерот за
правда на Република Македонија бр.09-2457/1 од
29.7.2015 година се одбива како неоснована и Решението со кое барањето на тужителот Милена Карталова
од Скопје, судот да донесе времена мерка со која ќе го
одложи извршувањето на решението бр.09-1457/1 од
29.7.2015 година на министерот за правда, се до правосилно завршување на управниот спор се одбива како
неосновано.
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Во образложението на пресудата се наведува дека
полномошникот на тужителот со тужбата ја оспорува
законитоста на Решението бр.09-2457/1 од 1.10.2014
година поради исполнување на услови за старосна пензија за престанок на службата нотар поради неправилна примена на законот во постапката која му претходела на актот, поради тоа што фактичката состојба не била правилно утврдена. Со оспореното решение не бил
правилно применет член 14 став 1 точка б) од Законот
за нотаријатот, од причина што во истиот е наведено
дека престанок на службата нотар треба да е во „согласност со закон“, со Законот за нотаријатот, туку и во
согласност со друг или други закони и доколку се применува членот 18 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на тужителот требало да и престане
работниот однос со 62 години возраст, а не на 64 години, па со примена на Одлуката на Уставниот суд
У.бр.161/2005 од 21.12.2005 година е извршено изедначување на условите за остварување на правото на работа помеѓу мажот и жената, па тоа значи дека во конкретниов случај е применет член 104 став 1 од Законот
за работни односи и ако тоа изречно не е наведено, па
поради тоа требало да се примени истиот член кога тужителката побарала да и продолжи вршењето на службата во согласност со тој член.
Со тужбата тужителката поднела и посебно барање
за времена мерка со кое бара судот да го задолжи тужениот да го одложи извршувањето на решението бр.091457/1 од 29.7.2015 година се до правосилно завршување на управниот спор.
Тужениот орган на 2.10.2015 година до Управниот
суд доставил одговор на тужбата и останал на своето
решение и предлогот тужбеното барање да се одбие како неосновано. Тужениот орган кон одговорот приложил и мислење на Министерството за труд и социјална
политика по нивно барање. Според Министерството за
труд и социјална политика не постои можност да се
примени одредба од член 5 од измените и дополнувањата на Законот за работните односи, од кои причини
негативно е одговорено на тужителката на барањето и
донесено е оспореното решение. Тужениот орган доставил и одговор на барањето на тужителот за донесување на времена мерка за одлагање на извршувањето на
Решението бр.09-2457/1 од 29.7.2015 година на министерот за правда.
Управниот суд постапувајќи по тужбата, го испитал
оспореното решение во границите на тужбеното барање па во смисла на член 37 од Законот за управни спорови, по оцена на тужбените наводи, одговорот на тужбата и списите на предметот оценил дека тужбата на
тужителката е неоснована.
Воедно, од списите Управниот суд утврдил дека тужителката Милена Карталова како нотар за подрачјето
на основните судови во Скопје, доставила писмен допис до Министерството за правда, во кое согласно член
104 од Законот за работните односи побарала да продолжи со работа до 65 годишна возраст. Министерството за правда постапило по барањето и изготвило
одговор до нотарот Милена Карталова во вид на известување бр.09-2314/2 од 20.7.2015 година со содржина
дека согласно Законот за нотаријат, службата нотар
престанува со исполнување на условите за старосна
пензија согласно закон, па со оглед дека на 15.8.2015
година подносителката полни 64 години возраст и 15
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години пензиски стаж, министерот ќе донесе решение
за престанок. Истовремено министерот за правда ја известил тужителката дека во конкретниов случај не може да се применат одредбите од член 104 став 2 од Законот за работните односи, затоа што во Законот за нотаријат се одредени условите под кои престанува службата нотар.
Министерот за правда донел Решение бр.09-2457/1
од 29.7.2015 година со кое на нотарот Милена Карталова и престанува службата нотар поради исполнување
на условите за пензија и решението влегува во сила на
15.8.2015 година.
Управниот суд постапувајќи по тужбата на подносителот која повела управен спор, утврдил дека тужениот орган министерот за правда со оспореното решение не го повредил Законот на штета на тужителот поради следното:
Согласно член 2 став 1 од Законот за управните
спорови („Службен весник на Република Македонија“
бр.62/2006 и 150/2010) во управен спор се одлучува за
законитоста на поединечните акти донесени во изборната постапка и на поединечните акти за избори, именувања и разрешувања на носители на јавни функции
ако тоа е определено со закон, како и за актите за именување, назначување и разрешување на раководни
државни службеници, ако поинаку не е определено со
закон.
Согласно член 8 став 1 од наведениот закон, управен спор може да се води против управен акт, донесен
во втор степен (конечен управен акт).
Согласно член 1 од Законот за работните односи со
овој закон се уредуваат работните односи меѓу работниците и работодавачите кои се воспоставуваат со
склучување на договор за вработување. Работниот однос се уредува со овој и со друг закон, колективен договор и договор за вработување.
Согласно член 104 став 1 и 2 од истиот закон, работодавачот го прекинува договорот за вработување на
работникот кога работникот ќе наполни 64 години возраст и 15 години пензиски стаж. Работникот со писмена изјава до работодавачот може да побара да му се
продолжи договор најмногу до 67 години возраст
(маж) односно до 65 годни возраст (жена) доколку со
закон поинаку не е утврдено.
Согласно член 1 од Законот за нотаријат („Службен
весник на Република Македонија“ бр.55/2007, Одлука
на Уставниот суд У.бр.134/2007, Одлука У.бр.125/2007,
Одлука на Уставниот суд У.бр.17/2007, Законот за изменување и дополнување на Законот за нотаријат
бр.86/2008, 139/2009 и 135/2011) нотаријатот е самостојна независна јавна служба во која се вршат работи
од видот на јавни овластувања врз основа на закон по
барање на граѓаните, државните органи, правните лица
и други заинтересирани институции. Нотарот ја врши
својата служба како основно занимање за времето за
кое е именуван (2).
Според член 14 став 1 од истиот закон за причини
за престанување на службата на нотарот под точка б)
од истиот став. Службата на нотар претставува: б) со
исполнување на условите за старосна пензија, согласно
со закон.
Согласно член 14 став 2 од истиот закон во случаите од ставот (1) на овој член престанокот на службата
го утврдува министерот со решение.

Бр. 114 - Стр. 21

Согласно член 18 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ бр.98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2014,
43/2014, 44/2014 и 97/2014) осигуреникот стекнува право на старосна пензија кога ќе наполни 64 години живот (маж) односно 62 години живот (жена) и најмалку
15 години пензиски стаж.
Судот при одлучувањето првенствено извршил толкување на општите одредби од Законот за управните
спорови, Законот за работните односи и Законот за нотаријатот со цел да изврши правилна примена на одлуката.
Управниот суд нашол дека во општите правила на
Законот за работните односи е наведено дека се уредуваат работните односи помеѓу работниците и работодавачите и истиот се применува и врз категорија други
вработени согласно член 3, но само доколку со друг закон поинаку не е определено. Врз основа на наведеното, Управниот суд утврдил дека ниту во општа смисла на толкување на Законот за работните односи институцијата нотар не може да се подведе под поимот работник. Согласно Законот за нотаријатот, нотаријатот
претставува самостојна, независна јавна служба во која
се вршат работи од видот на јавни овластувања врз основа на закон по барање на граѓаните, државни органи,
правните лица и други заинтересирани институции, па
во таа смисла нотарот ја врши својата служба како основно занимање за вршење за кое е именуван. Со Законот за нотаријатот во глава II „Именување и разрешување на нотарите“ се уредува постапката за именување
и разрешување на нотарите, нивниот делокруг на работа и овластувања, па во член 14 се наведени условите
за престанок на службата нотар и тоа во став 1 под точка б) како основ за престанок на нотарската служба е
исполнување на условите за старосна пензија согласно
со закон.
Управниот суд имал предвид дека законодавецот во
членот 14 став 1 точка б) од Законот за нотаријатот исполнувањето не го претставува преку броен израз, но
неспорно е за случаи, дека условите за исполнување на
институтот старосна пензија се предвидени во член 18
од Законот за пензиско и инвалидско осигурување.
При одлучувањето, Судот ги имал предвид наводите
на полномошникот на тужителката дадени во тужбата за
селективна примена на член 104 од Законот за работните
односи, но нашол дека истите се неосновани од причина
што примената на истиот како sui generis и примена на
Законот за нотаријатот како lex specialis престанокот на
службата нотар е исполнување на услови за старосна
пензија. Судот го ценел и тужбениот навод дека правото
на старосна пензија е лично право, па оттаму неспорно
било дека тужителката по слободна волја можела правото да го оствари и со полни 62 години старост, но со
полни 64 години старост таа ги исполнила условите за
старосна пензија и не може да ја остварува нотарската
служба, а доколку има волја може да поднесе барање за
стекнување на статус пензионер.
При вака утврдена фактичка и правна состојба на
работите, Судот смета дека оспореното решение е законито.
Судот, барањето за донесување на времена мерка го
оцени како неосновано имајќи ги предвид одредбите
од член 14 ставовите 1 и 2 и член 15 став 1 од Законот
за управните спорови.
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Во смисла на цитираните одредби, одлуката на извршување на управниот акт против кој е поведен управен спор може да се донесе само на барање на тужителот, при што треба да бидат исполнети определени
претпоставки, а тоа со управниот акт на странката – тужителот да му била утврдена наредбодавна обврска која во моментот на поведување на управниот спор не е
извршена, да тужителот во рок го повел управниот
спор против управниот акт што е во идентична врска
со управниот акт кој е предмет на управниот спор, да
постои уверување дека со извршувањето на управниот
акт што се оспорува на тужителот ќе му се поднесе
штета која тешко би се поправила, одложувањето на
управниот акт не е спротивно на јавниот интерес ниту
со одложување на извршувањето би му се нанела ненадоместлива штета на спротивната страна. Сите овие
претпоставки мораат кумулативно да бидат исполнети
за да може да биде усвоено барањето до завршување на
спрот.
При одлучувањето, Судот ги ценел наводите на
полномошникот на тужителот изнесени во барањето за
штетните последици по однос на бројот на клиентите,
поради објавување на решението во „Службен весник
на Република Македонија“, десет дена порано, при што
не нашол дека истите се нерелевантни поради фактот
што оспореното решение е донесено на 29.7.2015 година, но е извршно со денот на влегување во сила на
15.8.2015 година. При одлучувањето, судот ја имал
предвид веројатноста за настапување на штета на тужителката и веројатноста на настапување на штета на
спротивната страна и заштита на јавниот интерес, па со
оглед што не се исполнети сите кумулативни услови
предвидени во Законот за управните спорови барањето
на тужителката за донесување на времена мерка и одлагање на оспореното решение е неосновано.
При вака утврдена фактичка и правна состојба на
работите, Судот оцени дека оспореното решение е законито и одлучи како во точката 1 од пресудата, а по
однос на барањето за времена мерка нашол дека не се
исполнети законските претпоставки од Законот за управни спорови и одлучи со решение како во точката 2
од изреката на предметот.
Вишиот управен суд, по предметот У.Ж-3.бр.
448/2015 година, решавајќи по жалбите на тужителката
нотар Милена Карталова од Скопје, изјавени преку
полномошникот Игор Спировски адвокат од Скопје,
против Пресудата и Решение на Управниот суд У-5
бр.108/2015 и У.бр.55 бр.1082/2015 за престанување на
службата нотар на 20 октомври 2015 година донел Пресуда со која жалбата на тужителката нотар Милена
Карталова од Скопје се одбива како неоснована Пресудата на Управниот суд У-5 бр.1081/2015 и У-5 бр.
1082/2015 се потврдува.
Решение со кое жалбата на тужителот нотар Милена Карталова од Скопје се одбива како неоснована, Решение на Управниот суд У-5 бр.1081/2015 и У-5
бр.1082 од 30.9.2015 година се потврдува.
Во образложението на пресудата и решението Вишиот управен суд наведува дека против наведените
пресуди и решение тужителката изјавила посебни жалби поради суштествена повреда на постапката, погрешна и нецелосна утврдена фактичка состојба и погрешна

20 јуни 2016

примена на материјалното право и предлага жалбата на
тужителката да се уважи, пресудата на Управниот суд
да се преиначи на начин што оспореното решение ќе се
поништи и ќе се утврди дека тужителката има право да
ја врши службата до навршување на 65 години старост,
или жалбата да се уважи, укине и предметот да се врати на повторно постапување и одлучување пред првостепениот суд. Истовремено предлага жалбата на тужителката против решението да се уважи, решението да
се преиначи на начин што ќе се уважи барањето на тужителката за донесување на времена мерка или жалбата да се уважи, решението на судот да се укине и да се
врати на повторно разгледување и одлучување пред
првостепениот суд.
Вишиот управен суд по проучување на списите по
предметот ценејќи ги наводите во жалбата, испитувајќи ја побиваната пресуда во смисла на член 354 став 1
од Законот за парнична постапка нашол дека жалбите
се неосновани.
Во натамошното образложение Вишиот управен
суд ги цитира одредбите од член 1, член 104 став 1 и 2
од Законот за работните односи, член 2 и член 14 ставовите 1 и 2 од Законот за нотаријатот како и член 18
од Законот за пензиско и инвалидско осигурување,
фактичката состојба која била утврдена од страна и на
Управниот суд, дејствијата што ги презема Министерството за правда, како и актите кои биле предмет на
оценување на законитоста по повод жалбите на тужителката.
Вишиот управен суд имајќи го предвид наведеното
нашол дека пресудата на Управниот суд и решението
се правилни и законити.
Понатаму, Вишиот управен суд дава мислење на
општите одредби од Законот за работни односи кој коментар е истоветен како и на Управниот суд.
Според Вишиот управен суд институцијата нотар
не може да се подведе под поимот работник бидејќи
нотарот претставува самостојна, независна јавна служба во која се вршат работи од видот на јавни овластувања врз основа на закон по барање на граѓаните, државните органи, правните лица и други институции од што
произлегува дека врз нотарите не можат да се применуваат одредбите од Законот за работните односи кој се
однесува на престанок на службата, туку треба да се
прифатат одредбите од Законот за пензиско и инвалидско осигурување кои се однесуваат на правото на остварување на старосна пензија.
Од горенаведеното произлегува дека донесената
пресуда на Управниот суд е законита.
Во однос на решението на Управниот суд со кое било одбиено барањето на тужителката за определување
на времена мерка Вишиот управен суд нашол дека истото било законито. Ова од причина што во времето на
одлучувањето судот ги ценел околностите изнесени од
страна на тужителката поради кои барал да се одложи
извршувањето на решението донесено од министерот
за правда како и член 14 став 1 и 2 и член 15 од Законот за управните спорови, воедно, судот имал предвид
дека барањето за определување на времена мерка е во
функција на тужбата, па со оглед дека судот правилно
ја одбил како неоснована, правилно донел и решение
со кое го одбил барањето за определување на времена
мерка.
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Вишиот управен суд при одлучувањето ги ценел
наводите изнесени во жалбата на тужителката дека во
ниту еден закон не постои ограничување кое се однесува на продолжување на работата на нотарите, дека погрешно се толкува член 18 од ЗПИО, дека не било јасно
зошто е дозволено нотарот да ја извршува службата до
64 годишна возраст, дека не се води сметка за уставното право на работа на тужителката, дека нотарите кои
вршат јавни овластувања во службата на државата и
настапуваат во име на државата се дискриминирани во
однос на вработените во државните органи, дека погрешно се применува член 104 од Законот за работни
односи. Судот сметал дека ваквите наводи не се основа
за донесување на поинаква одлука од страна на судот.
Имено, Вишиот управен суд смета дека Министерот за правда не е работодавач на нотарите и не склучува договор за вработување со нотарите, Министерот
за правда ги именува нотарите за определено подрачје
доколку ги исполнуваат условите од Законот за нотаријат, а на истите им престанува нотарската служба,
ако се исполнети условите за престанок на служба, како што е во конкретниов случај поради исполнување на
услови за старосна пензија. Во однос на останатите
жалбени наводи овој суд нашол дека од страна на судот и тужениот орган правилно е применето материјалното право, односно Законот за нотаријатот како lex
specialis каде е определено дека причина за престанување на службата нотар е исполнување на услови за старосна пензија кои се предвидени во Законот за пензиско и инвалидско осигурување.
Судот имајќи го предвид наведеното, согласно член
357 од Законот за парнична постапка, а во врска со
член 7-а од Законот за управните спорови одлучил како
во изреката на пресудата.
5. Со член 1 од Законот за нотаријатот („Службен
весник на Република Македонија“ бр.55/2007, 86/2008,
139/2009 и 135/2011) се уредува постапката за именување и разрешување на нотарите, нивниот делокруг на
работа и овластувања, составување на нотарски исправи и постапувањето со нив по упразнување на нотарското место, организацијата на нотаријатот и неговите
органи, нотарите како повереници на судовите и другите органи, надзорот врз работењето на нотарите и дисциплинската одговорност.
Според член 2 од овој закон нотаријатот е самостојна, независна јавна служба во која се вршат работи
од видот на јавни овластувања врз основа на закон по
барање на граѓаните, државните органи, правните лица
и други заинтересирани институции. Нотарот ја врши
својата служба како основно занимање за времето за
кое е именуван.
Според член 3 од Законот, нотарот нотарските работи ги врши слободно, независно, самостојно, стручно и непристрасно врз основа на Уставот, закон, ратификувани меѓународни договори и други прописи и општи акти засновани врз закон.
Според член 5 од Законот, нотарските работи се вршат со примена на начелата на гарантирање на законито вршење на работите, одговорност за причинета штета во вршењето на нотарските работи, диспозиција и
неспорност на правниот однос, надзор над законитоста
во вршење на нотарски работи и надоместок за извршена работа.
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Причини за престанување на службата на нотарот
член 14 (1) Службата на нотарот престанува: а) со
смрт; б) со исполнување на условите за старосна пензија, согласно со закон; в) по негово барање; г) ако е
осуден со правосилна судска одлука за кривично дело
од користољубие, за кое се гони по службена должност, или ако е осуден на безусловна казна затвор над
шест месеца, или ако му е изречена забрана за вршење
на службата; д) ако без оправдани причини не започне
со работа во рок од три месеца од денот на објавувањето на неговото именување во "Службен весник на Република Македонија" и ѓ) со разрешување. (2) Во случаите од ставот (1) на овој член престанокот на службата го утврдува министерот со решение. Барање за
престанок на вршење на службата член 15 (1) Нотарот
може во секое време да побара да му престане службата.
Условите за стекнување на старосна пензија се уредени со членот 18 од Законот за пензиското и инвалидско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013,
43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2014, 160/2014,
188/2014, 20/2015, 61/2015, 97/2015, 173/2015 и
217/2015), според кој осигуреникот стекнува право на
старосна пензија кога ќе наполни 64 години живот
(маж), односно 62 години живот (жена) и најмалку 15
години пензиски стаж.
Исполнувањето на условите за старосна пензија се
утврдуваат со Законот за пензиското и инвалидското
осигурување, од каде произлегува дека наведената законска одредба според која нотарската функција престанува ако нотарот ги исполни условите за старосна пензија, упатува за ова прашање да се примени Законот за
пензиското и инвалидското осигурување, според кој,
пак, условите за стекнување старосна пензија се различни за мажите и жените. Меѓутоа, и покрај фактот што од
наведената одредба, произлегува, дека на нотарот жена
ќе и престане функцијата со навршени 62 години живот,
а на нотарот маж ќе му престане функцијата со навршени 64 години живот во конкретниов случај со оспореното решение министерот за правда, почитувајќи го начелото на еднаквост, на подносителката на барањето и
овозможил да ја врши нотарската служба до навршување на 64 годишна возраст.
Имајќи го предвид наведеното, неспорно е дека остварувањето на правото на старосна пензија е уредено
со Законот за пензиското и инвалидското осигурување
кое право е резултат на остврување на правото на работа како основно егзистенцијално право, утврдено со
Уставот.
Според член 8 став 1 алинеи 1, 3 и 8 од Уставот на
Република Македонија, основните слободи и права на
човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот, владеењето на правото, како
и хуманизмот, социјалната правда и солидарноста се
едни од темелните вредности на уставниот поредок на
Република Македонија.
Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република
Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното
и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните
пред Уставот и законите се еднакви.
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Според член 32 од Уставот, секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност (став 1). Секому, под еднакви
услови, му е достапно секое работно место (став 2).
Остварувањето на правата на вработените и нивната
положба се уредуваат со закон и со колективен договор
(став 5).
Во член 51 од Уставот, е предвидено дека во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законот. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.
Во членот 104 од Законот за работните односи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009,
50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012,
13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015
и 33/2015) на кој се повикува подносителот на барањето е предвидено дека:
(1) Работодавачот го прекинува договорот за вработување на работникот кога работникот ќе наполни 64
години возраст и 15 години пензиски стаж.
(2) Работникот со писмена изјава до работодавачот
може да побара да му се продолжи договорот за вработување најмногу до 67 години возраст (маж), односно
до 65 години возраст (жена), доколку со закон поинаку
не е утврдено.
(3) Писмената изјава од ставот (2) на овој член, работникот ја дава најдоцна до 31 август во тековната година за продолжување на договорот за вработување од
ставот (1) на овој член, а за секое натамошно продолжување на договорот за вработување од ставот (2) на
овој член изјавата ја дава еднаш годишно а најдоцна до
31 август во тековната година за продолжување на договорот за вработување за наредната година.
(4) Работодавачот е должен по дадената изјава од
ставот (2) на овој член да го продолжи договорот за
вработување најмногу до 67 години возраст (маж), односно најмногу до 65 години возраст (жена).
Од наведената одредба од Законот за работните односи произлегува дека со неа се уредува прашањето на
престанок на работниот договорен однос меѓу работодавачот и работникот во стопанството односно во приватниот сектор и остварување на правото на пензија, а
додека во областа на јавниот сектор прашањето на
престанок на работниот однос и остварувањето на правото на пензија е утврдено во посебни закони во зависност од тоа за каква именувана служба се работи (нотари, извршители), за која изборна функција се работи
или за која област од јавен интерес се работи.
Имено, престанокот на работниот однос и остварувањето на правото на пензија во наведените области е
уредено на следниот начин:
Престанок на работниот однос по сила на закон
Во Законот за јавните службеници („Службен весник на Република Македонија“) бр.52/2010) е предвидено дека:
Член 67 став 1 алинеја 6 на јавниот службеник работниот однос му престанува со навршување на 64 години старост.
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Со Законот за изменување и дополнување („Службен весник на Република Македонија“) бр.132/2014
член 67 алинеја 6 се менува и гласи: на јавниот службеник работниот однос му престанува со 62, 63, 64 или 65
(жени) односно 64, 65, 66 или 67 години старост
(мажи).
Во Законот за административни службеници
(„Службен весник на Република Македонија“) бр.
27/2014 е предвидено дека:
Член 98 став 1 точка 3 на административниот службеник по сила на закон му престанува работниот однос
со навршување на 64 години старост.
Со Законот за изменување и дополнување на Законот за административните службеници член 98 став 5
алинеја 6 на административниот службеник му престанува работниот однос по сила со навршување на 62, 63,
64 или 65 (жени), односно 64, 65, 66 или 67 (мажи).
Во Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010).
Согласно член 73 став 1 алинеја 3 на судијата му
престанува работниот однос кога ќе ги исполни условите за старосна пензија, односно со навршување на 64
години старост.)
Во Законот за јавното обвинителство („Службен
весник на Република Македонија“ бр.150/2007) во член
66 став (1) точка 3 на јавниот обвинител функцијата му
престанува:
- ако ги исполни условите за старосна пензија (64
години старост)
Во случаите од ставот (1) на овој член престанокот
на функцијата јавен обвинител го утврдува Советот на
јавни обвинители на Република Македонија.
Во Законот јавното правобранителство („Службен
весник на Република Македонија“) бр.87/2007 и
104/2015 во членот 23 став 1 точка 3 е предвидено дека
на јавниот правобранител му престанува функцијата
поради исполнување на услови за стекнување на правото на старосна пензија.
Во Законот за судскиот совет („Службен весник на
Република Македонија“) бр. 60/2006, 150/2010,
100/2011, 20/2015 и 61/2015) во членот 30 став 1 точка
3 е предвидено дека на член на судскиот совет по сила
на закон му престанува работниот однос со исполнување на услови за старосна пензија согласно со закон.
Во Законот за судска служба („Службен весник на
Република Македонија“) бр. 43/2014 и 98/2015 во членот 107 став 1 точка 3 и член 110 став 1 точка 6 е предвидено дека на судскиот службеник по сила на закон
му престанува работниот однос со наполнување на 64
години возраст.
Од анализата на наведените закони произлегува дека законодавецот прашањето на престанок на работниот однос и остварувањето на правото на старосна пензија на вработените во стопанството го уредил со Законот за работните односи и Законот за пензиското и инвалидското осигурување и тие според наше мислење за
разлика од подносителот на барањето се однесуваат на
оваа категорија на вработени, а за вработените во
државниот сектор односно јавниот сектор наведеното
прашање го уредил со посебните закони, при што во
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некои од нив се повикува дека на вработениот му престанува работниот однос со исполнување на услови за
старосна пензија.
Ваквата законска регулатива ни дава за право спротивно на подносителот на барањето да тврдиме дека
членот 104 од Законот за работните односи не може да
се применува за сите вработени во сите области на општествениот живот од причини што од неговата содржина јасно произлегува дека тој има супсидијарна
примена во случаи кога со друг закон истата проблематика е уредена поинаку, како што е во случајов со Законот за нотаријат, на наводите на кои пак се повикува
на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.
Тргнувајќи од наведеното тврдење во барањето,
според кое оспореното решение, а, следователно на тоа
и пресудите на управните судови треба да се засноваат
на ставот дека лицата што работат во јавниот и во приватниот сектор треба да бидат во еднаква положба кога
се работи за остварување на одредени права, па и на
правото на остварување на старосна пензија во поглед
на годините на старост според мислењето на Судот е
погрешен став.
Во поткрепа на тврдењето дека лицата што работат
во јавниот и во приватниот сектор треба да бидат во
еднаква правна положба, и да го остварат правото на
старосна пензија со достигнување на ист број на години на старост, подносителот на барањето се повикува
на пресуда на Европскиот суд за човекови права во
случајот Vilho Eskelinen v. Finland, бр.63235/00 од
19.04.2007 година, во која судот ја напуштил претходната пракса во која ја исклучувал примената на членот
6 од Конвенцијата за државните службеници кои вршат
јавни овластувања поради „јавниот“, а не „граѓанскиот“ карактер на тие овластувања и отворил нов
пристап заснован врз природата на споровите што настануваат помеѓу државните службеници што настапуваат во име на државата од една страна и државата од
друга страна во врска со работата (плати, надоместоци). Во тие прашања вработените во државната
служба и приватниот сектор не може да се третираат
различно од гледиште на членот 6 од аспект на правото
на суд, со оглед на тоа што се работи за иста суштина
на спорот.
Понатаму, подносителот на барањето, наведува дека и ако пресудата се однесува на членот 6 од Конвенцијата, таа по својата анализа на суштинските обележја на еден правен однос независно од работниот
статус е инструктивна и во конкретниов случај потребно е грижливо да се оцени суштинската природа на
правниот однос и потребата од еднаква заштита на правата на поединците.
На 1 март 2016 година, подносителот на барањето
со писмен допис, а во прилог на аргументацијата за
заштита на правото на недискриминација достави копија од приказот на пресудата на Европскиот суд за човекови права во случајот Fabijan v.Hungaru, 78117/13
од 15.12. 2015 година, објавен во „Правник“ бр.285 од
јануари 2016 година.
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Судот повикувајќи се на член 14 и член 1 од Протоколот кон Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи утврдил дека „Забраната
за исплата на старосната пензија само на пензионерите
што одново се вработиле во јавниот сектор, а не и на
пензионерите што се вработиле во приватниот сектор
претставува различен третман до ниво на дискриминација по основ на „друг статус“ што не може објективно
и разумно да се оправда кога целта на тоа ограничување било да се намали јавната потрошувачка.
Дискриминација постои и кога оваа забрана се однесува само на некои,а не и на сите категории јавни
службеници.
При проучување на прашањето дали во конкретниов случај може да стане збор за дискриминација по основ на социјален (професионален) статус, покрај, наведените уставни одредби, анализата на законското уредување на прашањето на пресанок на работниот однос
поради исполнување на услови за старосна пензија беше земена во предвид и Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи.
Според членот 14 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи, уживањето на правата и слободите признати со оваа конвенција,
треба да се обезбеди без никаква дискриминација заснована врз пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, политичко или кое и да е друго мислење, национално или социјално потекло, припадност на национално малцинство,
материјална положба, потекло на раѓање или кој и да е
друг статус. Законот за ратификација на означената
конвенција е објавен во ("Службен весник на Република Македонија" бр.11/1997.)
Во членот 1 од Протоколот број 12 кон Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи
е предвидено дека: „Уживањето на секое право предвидено со закон ќе биде обезбедено без дискриминација
врз било која основа како пол, раса,боја, јазик, религија, политичко или друго мислење, национално или
социјално потекло, поврзаност со националното малцинство, имотот, раѓање или друг статус“.
„Никој не смее да биде дискриминиран од страна
на јавен орган по било која основа наведена во став 1“
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
30/2004).
Тргнувајќи од сето досега изнесено, а притоа не занемарувајќи ги пресудите на Европскиот суд за човекови права кои според нас не може да бидат аргумент дека во конкретниов случај постои повреда односно, дискриминација по основ на социјален (професионален)
статус, од причини што според ставот на подносителот
вработените во јавниот и приватниот сектор имаат еднаква положба, не произлегува од Уставот ни во генерална смисла, ни во смисла на остварување на правото
на старосна пензија. Она што го бара Уставот во член
32 е правата на вработените и нивната положба да бидат уредени со закон и со колективни договори. Меѓутоа таа одредба не е основ да се тврди дека лицата кои
вршат јавна служба пренесена од државата или во име
на државата и вработените во стопанството имаат или
треба да имаат иста, односно еднаква положба.
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Еднаквоста, сепак, подразбира дека со еднаквите се
постапува еднакво, а со нееднаквите нееднакво.
Според правната наука, јавните овластувања се
функции на државата чие вршење се доверува на установи, организации и заедници и најчесто се однесува
на одделни односи од пошироко значење (решавање во
поединечни управни работи, водење на евиденција, издавање на јавни исправи и слично). Правото на овие
субјекти да вршат јавни овластувања се пренесува со
закон. По пренесувањето на јавното овластување,
државата го задржува правото да врши надзор над законитоста на работењето на субјектите на кои им е доверено тоа овластување.
Имајќи го предвид наведеното, пренесувањето на
јавните овластувања во делот на вршењето на нотарските работи од судовите, неминовно подразбира
државата со закон јасно и прецизно да ги утврди условите под кои нотарите ќе ги вршат овие овластувања,
како и нивните права, обврски и одговорности, вклучувајќи ја постапката за нивно именување и условите
потребни за вршење и престанок на оваа функција.
Притоа, треба да се има предвид дека аргументот за
различниот социјален (професионален статус) на подносителот на барањето, сам по себе, не доведува до
дискриминација по автоматизам, а изразот дискриминација подразбира секое разликување, исклучување
или предност заснована врз раса, боја на кожа, пол, вероисповед, политичко мислење, национално или социјално потекло, кои доведуваат до уништување или намалување во поглед на можностите или третманот на
граѓаните во определена работа во определена област,
пред надлежни органи и други организации, институции или слично.
Самиот статус на граѓаните по некои од наведените
основи, сам по себе не имплицира дискриминација, туку нееднаквиот и различен третман и постапување во
еднакви случаеви, што во секој случај треба да се докаже.
Според мислењето на Судот, во конкретниов случај
не може да стане збор за дискриминација по основ на
социјален професионален статус од причина што прашењето на престанок на работниот однос поради исполнување на услови за пензија е уредено со закон,
што престанокот на работниот однос на подносителката на барањето не било единствено само за неа во вакви случаи туку се однесувало и за сите останати именувани нотари кои ги исполниле законските услови како
што е наведено и во одговорот на доносителот на решението. Исто така, и праксата покажала и покажува
дека на сите именувани нотари со исполнување на условите за старосна пензија од 14.08.2014 година им
престанала нотарската служба.
Со оглед на наведеното, Судот оцени дека со оспореното решение на министерот за правда и со пресудите на управните судови не е направена дискриминација
по основ на социјален (професионален) статус на подносителката на барањето.
6. Врз основа на наведеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
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7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот, Елена Гошева и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил
Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и
Владимир Стојаноски.
У.бр 125/2015
25 мај 2016 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Елена Гошева, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
2789.
Врз основа на член 20 став (1) алинеја 12, а во врска
со член 38 од Законот за безбедност на храната
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15,
213/15 и 39/16), директорот на Агенцијата за храна и
ветеринарство донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗГОЛЕМЕНО НИВО НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ХРАНА ОД
НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Заради заштита на здравјето на луѓето, здравствената заштита на животините и заштита на животната средина при увоз на храна за животни и храна за исхрана
на луѓе од неживотинско потекло во Република Македонија, пратките од Прилог 1 кој е составен дел на ова
решение, подлежат на зголемено ниво на официјални
контроли во однос на проверката на идентитетот и физичкиот преглед на инспекциско место на граничен
премин за влез на пратката.
Член 2
Со денот на влегувањето на сила на ова решение
престанува да важи Решението за зголемено ниво на
официјални контроли на храна за животни и храна од
неживотинско потекло при увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
93/11, 129/11, 181/11, 65/12, 95/12, 135/12, 9/13, 48/13,
56/13, 110/13, 150/13, 12/14, 66/14, 123/14, 168/14,
195/14, 70/15, 133/15, 210/15 и 47/16).
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 17-3082/5
9 јуни 2016 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за храна и ветеринарство,
м-р Зоран Поповски, с.р.
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