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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
731. 

Врз основа на член 257 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2005 
и 4/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.03.2009 година, донесе 
 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  

НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 
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732. 
Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот 

за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17.03.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

БИТОЛА, РАБОТНА ЕДИНИЦА – РЕСЕН 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното 

претпријатие за стопанисување со пасишта трајно му 
престанува користењето на недвижната ствар – дело-
вен простор на ул. „Борис Кидрич“ бб во Ресен, во по-
вршина од 99,52 м2 и дел од дворно место во површи-
на од 32 м2, евидентиран на К.П. бр. 584/1, запишан во 
Поседовен лист бр. 4469 за КО Ресен, сопственост на 
Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од членот 1 на оваа одлука, се 
даваат на трајно користење на Агенцијата за поттикну-
вање на развојот на земјоделството на Република Ма-
кедонија – Битола, Работна единица – Ресен. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Јавното претпри-
јатие за стопанисување со пасишта и Агенцијата за 
поттикнување на развојот на земјоделството на Репуб-
лика Македонија – Битола, во рок од 8 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
 Бр. 19-855/1                       Заменик на претседателот  

17 март 2009 година                 на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 
                                 Ивица Боцевски, с.р. 

____________ 
733. 

Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 
22/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.03.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈПВ ЛИСИЧЕ 

– ВЕЛЕС ЗА 2009 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма на ЈПВ Лисиче – Велес за 2009 
година, бр.02-157/9 од 20.02.2009 година, донесена од 
Управниот одбор на ЈПВ Лисиче – Велес, на седницата 
одржана на 20.02.2009 година. 

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

 
Бр.19-1001/1                      Заменик на претседателот 

10 март 2009 година                на Владата на Република 
    Скопје                            Македонија, 

                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

734. 
Врз основа на член 2, став 3 од Законот за издавање 

на обврзници на Република Македонија за денациона-
лизација („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 37/02 и 89/08), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17.03.2009 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОСМА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ  

ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 
 
1. Република Македонија врши Осма емисија на об-

врзници за денационализација. 
2. Емисијата на обврзниците се врши во износ од 

23.000.000,00 евра. 
3. Со емисијата на обврзниците од точка 2 на оваа 

одлука, опфатени се сите правосилни решенија за дена-
ционализација заклучно со 31.12.2008 година во кои 
како надомест се даваат обврзници. 

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

 
Бр.19-1161/1                       Заменик на претседателот 

17 март 2008 година                 на Владата на Република 
   Скопје                                   Македонија, 

          Ивица Боцевски, с.р. 
_____________ 

735. 
Врз основа на член 20 став 1 и 27-а од Законот за 

користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/05 и 150/07) Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.03.2009 година донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД 
НЕДВИЖНА СТВАР НА НУ ЦЕНТАР ЗА 

КУЛТУРА – БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува правото на користење на 

НУ Центар за култура – Битола, поранешен Спомен – 
дом на културата Битола, на дел од недвижната ствар, 
со површина од 33 м² евидентирана во Поседовен лист 
бр.12620, на Катастарска парцела 7687/1, Катастарска 
општина Битола, со адреса на ул. „Ленинова“ – Битола, 
сопственост на Република Македонија.  

  
Член 2 

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

 
Бр.19-1174/1                       Заменик на претседателот 

17 март 2009 година                 на Владата на Република 
   Скопје                             Македонија, 

         Ивица Боцевски, с.р. 
_____________ 

736. 
Врз основа на член 20 став 1 и 27-а од Законот за 

користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.03.2009 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР НА НУ „МУЗЕЈ“-КУМАНОВО 

  
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното 
претпријатие за стопанисување со пасишта-Скопје му 
престанува користењето на недвижната ствар – земји-
ште со површина од 361.828 м2 евидентирана во Имот-
ниот лист бр. 1, Катастарски парцели бр. 49, 314 дел 1, 
332, 335, 337, 338, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 497, 
498 и 543, Катастарска општина Кокино, сопственост 
на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Националната 
установа „Музеј“ – Куманово. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар опишана  
во членот 1 од оваа одлука, да се изврши меѓу досегаш-
ниот корисник Јавното претпријатие за стопанисување 
со пасишта –Скопје и новиот корисник Националната 
установа „Музеј“ – Куманово, во рок од 30 дена од де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
 Бр. 19-1175/1                    Заменик на претседателот  

17 март 2009 година               на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 
                               Ивица Боцевски, с.р. 

_____________ 
737. 

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр.52/91) и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.46/06 и 107/08) Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.03.2009 година донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО АНТАЛИЈА 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Република Турција, со седиште во Анталија.  
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука.  
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.19-1181/1                      Заменик на претседателот 

17 март 2009 година                на Владата на Република 
    Скопје                            Македонија, 

        Ивица Боцевски, с.р. 

738. 
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08) Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.03.2009 година донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
ИНДИЈА СО СЕДИШТЕ ВО КOЛКAТА, ДРЖАВА 

ЗАПАДЕН БЕНГАЛ 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Република Индија, со седиште во Кoлкaта, држава За-
паден Бенгал.  

 
Член 2 

 Се задолжува Министерството за надворешни ра-
боти да ја спроведе оваа одлука.  

 
Член 3 

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

 
Бр.19-1206/1                       Заменик на претседателот 

17 март 2009 година                 на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија, 

        Ивица Боцевски, с.р. 
______________ 

739. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
18/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.03.2009 година донесе   
 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКА ГРУПА ЗА 
ИЗРАБОТКА НА  НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ЦЕЛИТЕ НА АЛИЈАНСАТА НА  ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се формира Меѓуресорска група за 
изработка на национална стратегија на Република Ма-
кедонија за остварување на целите на Алијансата на 
цивилизации и се определуваат нејзините задачи, начи-
нот на работа и составот.  

 
Член 2 

 Меѓуресорската група за изработка на национална 
стратегија на Република Македонија за остварување на 
целите на Алијансата на цивилизации се формира како 
оперативно национално координативно тело во Репуб-
лика Македонија согласно условите и критериумите за 
членство на Република Македонија во Алијансата на 
цивилизации.  

 
Член 3 

Меѓуресорската група ќе биде раководена од др-
жавниот секретар на Министерството за надворешни 
работи на Република Македонија, а ќе се состои од 
преставници од: 
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- Министерството за надворешни работи, 
- Министерството за образование и наука, 
- Министерството за култура, 
- Министерството за труд и социјална политика, 
- Министерството за внатрешни работи, 
- Генералниот секретаријат на Владата на Републи-

ка Македонија, 
- Секретаријат за европски прашања, 
- Секретаријат за спроведување на Рамковниот до-

говор,  
- Агенцијата за млади и спорт,  
- Комисијата за односи со верските заедници и ре-

лигиозните групи и  
- Советот за радиодифузија на Република Македо-

нија. 
 

Член 4 
Меѓуресорската група изработува национална стра-

тегија на Република Македонија за остварување на це-
лите на Алијансата на цивилизации, која содржи прое-
кти преку кои Република Македонија ќе ги реализира 
обврските од своето членство во Алијансата на циви-
лизации во период од две години.  

По реализацијата на стратегијата, Меѓуресорската 
група во ист состав ќе продолжи со прилагодување и 
дополнување на националната стратегија за остварува-
ње на целите на Алијансата на цивилизации во Репуб-
лика Македонија и во наредниот период. 

 
Член 5 

Меѓуресорската група ќе достави Нацрт-национал-
на стратегија до Владата на Република Македонија на 
усвојување и ќе поднесува извештај за својата работа 
еднаш во две години.      

 
Член 6 

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

 
 
Бр.19-1220/1                      Заменик на претседателот 

17 март 2009 година                на Владата на Република 
    Скопје                 Македонија, 

       Ивица Боцевски, с.р. 
____________ 

740. 
Врз основа на член 3, а во врска со член 2, став 2 од 

Законот за сметање на времето („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 17/96 и 16/97) и член 36, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија бр. 59/00, 
12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
24.03.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО 
И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО 
НА ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 2009  

ГОДИНА 
 
1. Летното сметање на времето во 2009 година за-

почнува на 29 март во 02h 00min 00s, така што со поме-
стување за еден час нанапред времето во 02h 00min 00s 
се смета како 03h 00min 00s. 

2. Летното сметање на времето во 2009 година се 
завршува на 25 октомври во 03h 00min 00s, така што со 
поместување за еден час наназад времето во 03h 00min 
00s се смета како 02h 00min 00s. 

3. Часот кој на 25 октомври 2009 година, поради по-
местувањето за еден час наназад се појавува двапати 
помеѓу 02h 00min 00s и 03h 00min 00s се означува - пр-
виот пат како час 2А, а вториот пат како час 2Б. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

Бр. 19-1285/1                     Заменик на претседателот                 
24 март 2009 година                на Владата на Република 

    Скопје         Македонија,  
                                       Ивица Боцевски, с.р. 

____________ 
741. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 17.03.2009 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР.19-6528/1 ОД 21.10.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА СПОРТСКИ АКТИВНО-
СТИ „БУНДЕС СПОРТ БЕТ“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПО-
СТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ИГ-
РА НА СРЕЌА „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ  

НАТПРЕВАРИ“ 
 

1. Во Лиценцата под бр. 19-6528/1 од 21.10.2007 го-
дина издадена на Друштвото за спортски активности 
„Бундес Спорт Бет“ ДОО Скопје за постојано приреду-
вање на посебната игра на среќа „Обложување на 
спортски натпревари“, во точката 2 зборовите: „ул. 
„Наум Наумовски Борче“ бр. 61 во Скопје“ се замену-
ваат со зборовите: „ул. „Маршал Тито“ бр. 64 во Ве-
лес“. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
      Бр. 19-1192/1                     Заменик на претседателот 
17 март 2009 година                 на Владата на Република 
           Скопје                                      Македонија, 
                                                       Ивица Боцевски, с.р. 

____________ 
742. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 17.03.2009 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР.19-263/1 ОД 20.01.2008 ГОДИНА НА ДРУШ-
ТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ „АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ“ ДОО 
СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА 
ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Во Лиценцата под бр. 19-263/1 од 20.01.2008 го-

дина издадена на Друштвото за производство, трговија 
и услуги „АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ“ ДОО 
Скопје, во точката 2 зборовите: „Профитен центар Хо-
тел Холидеј Ин, Скопје“ се заменуваат со зборовите: 
„ул. Маршал Тито бр. 44 во Гевгелија“. 
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2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
      Бр. 19-1213/1                     Заменик на претседателот 
17 март 2009 година                 на Владата на Република 
           Скопје                                      Македонија, 
                                                     Ивица Боцевски, с.р. 

_____________ 
743. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 17.03.2009  година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БРОЈ 19-6277/1 ОД 9.10.2007 ГОДИНА, ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА, ОБЛО-
ЖУВАЊЕ И ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕ-
ЌА „РЈБ-СЛОТ“ ДОО ИЗВОЗ-УВОЗ СКОПЈЕ ЗА 
ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ  

НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 

1. Во Лиценцата под бр. 19-6277/1 од 9.10.2007 го-
дина, издадена на Друштвото за трговија, обложување 
и приредување на игри на среќа „РЈБ-СЛОТ“ ДОО из-
воз-увоз Скопје за постојано приредување на посебни 
игри на среќа во автомат клуб, во точката 3, зборот 
„два“ се заменува со бројот „4“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр.19-1262/1                      Заменик на претседателот 

17 март 2009 година                на Владата на Република 
   Скопје                            Македонија, 

                       Ивица Боцевски, с.р. 
______________ 

744. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 17.03.2009 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БРОЈ 19-7003/1 ОД 09.01.2009 ГОДИНА ИЗ-
ДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УС-
ЛУГИ „АПЕКС МК“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТО-
ЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА  

СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-7003/1 од 09.01.2009 

година, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„АПЕКС МК“ ДОО Скопје, во точката 3 бројот „30“ се 
заменува со бројот „26“. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 19-1263/1                     Заменик на претседателот 

17 март 2009 година                 на Владата на Република  
            Скопје                                     Македонија, 

                                                Ивица Боцевски, с.р. 

745. 
Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 115/07, 19/08 
и 82/08), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17.03.2009 година, донесе 

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА 
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 
5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 
157/07, 29/08, 51/08, 86/08 и 144/08) во член 59 став (1) 
точка 7 по зборот „водостопанство“ се става запирка и 
се додаваат зборовите: „хидрометеоролошките работи“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 19-1165/1                     Заменик на претседателот 

17 март 2009 година                на Владата на Република  
            Скопје                                     Македонија, 

                                                Ивица Боцевски, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 

746. 
Врз основа на член 62-в став 3 од Законот за  одбра-

на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), министерот за одбрана до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА 
СПОСОБНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ВОЕНА 

СЛУЖБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат критериумите за 

оценување на способност на граѓаните за воена служба  
за доброволно служење на воениот рок (во натамошни-
от текст: граѓанинот) во Армијата на Република Маке-
донија (во натамошниот текст: Армијата). 

 
Член 2 

Граѓанинот се смета за способен за воена служба 
доколку не е болен или нема телесна мана, недостаток 
или повреда предвидена со Списокот на болестите, 
телесните мани, недостатоците и повредите за оценува-
ње на здравствената способност за воена служба даден 
во Прилог бр.1. 

 
Член 3 

Критериумите за оценување на способноста на гра-
ѓанинот, го опфаќаат обемот, начинот и содржината на 
лекарските и други прегледи и психолошките  испиту-
вања. 
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Врз основа на наодите  од извршените лекарски и 
други прегледи и психолошки испитувања, Воено ле-
карската комисија на Министерството за одбрана, фор-
мирана од министерот за одбрана, ја оценува способно-
ста на граѓанинот за воена служба. 

 
Член 4 

Утврдување на способноста на граѓаните,  опфаќа: 
1. утврдување на состојбата и функционалната спо-

собност на органските системи, органи и сетила: горни 
екстремитети со рамен појас (ГЕ), долни екстермитети 
со карличен појас (ДЕ), внатрешни и други органи во 
склоп на општата состојба (ОС), сетила за вид (О), 
сетила за слух и рамнотежа (У), централен и периферен 
нервен систем (НП); 

2. утврдување на психофизичките функции: општа 
интелектуална способност (Г) и емоционална – соци-
јална зрелост (Е) и 

3. утврдување и евидентирање на патолошки со-
стојби и растројства кои се изразени  и влијаат на спо-
собноста за воена служба. 

 
Член 5 

Со лекарските и други прегледи и психолошки ис-
питувања на граѓанинот се утврдуваат нормалните и 
паталошките состојби на органските системи, органите 
и сетилата и психичката функција, од кои што можно е 
да се констатира состојба без никакви знаци на раст-
ројства на функцијата на органите и системите, или 
состојба со знаци на тешки и најтешки растројства на 
функцијата на органите и системите.  

Оценкaта за способност на граѓанинот за воена 
служба во Армијата се донесува и во зависност од пси-
холошките резултати, односно од вредноста на  Г 4 и Е 
5,  што е еднакво на оценка способен за воена служба. 

 
Член 6 

За граѓанинот, кај кој состојбата на органските си-
стеми, органите и сетилата и психофизичките функции 
е без никакви знаци на растројства на функцијата на 
органите и системите, во соодветните документи се 
внесува оценка “способен за воена служба“, а за граѓа-
нинот кај кој состојбата на органските системи, орга-
ните и сетилата и психофизичките функции е со знаци 
на тешки и најтешки растројства на функцијата на ор-
ганите и системите, во соодветните документи се вне-
сува  оценката “неспособен за воена служба“. 

 
1. Лекарски и други прегледи и психолошки  

испитувања 
 

Член 7 
Лекарските и други прегледи и психолошки испи-

тувања на граѓаните, се вршат на организиран начин 
согласно План за извршување на лекарските и други 
прегледи и психолошки испитувања (во натамошниот 
текст: Планот), донесен од надлежната организациона 
единица во Министерството за одбрана, врз основа на 
апликациите на граѓанинот кој се јавил во Одделенија-
та за одбрана во Министерството за одбрана.  

Надлежната организациона единица во Министерс-
твото за одбрана, доставува до Воено лекарската коми-
сија на Министерството за одбрана изводи од Планот и 
списоците на граѓаните за извршување на лекарските и 
други прегледи и психолошки испитувања, за донесу-
вање на соодветна оценка за способност на граѓанинот 
за воена служба. 

На лекарски и други прегледи и психолошки испи-
тувања, граѓанинот  со себе е потребно да носи: лична 
карта или патна исправа за идентификација и здрав-
ствена книшка. 

 Одделението за одбрана каде што граѓанинот се 
води во воената евиденција, на истиот му издава упат-
ница за систематски специјалистички преглед (образец 
СнСл-24-VII) и здравствен картон. 

 
2. Обем на прегледите и испитувањата 

 
Член 8 

Способноста на граѓанинот за воена служба, се 
утврдува со општо медицински систематски преглед 
кој опфаќа; утврдување на целокупната здравствена со-
стојба (на органските системи, органите и сетилата), 
психолошките испитувања, лабараториски прегледи и 
антрополошки мерења, а по потреба се вршат и допол-
нителни специјалистички прегледи и испитувања. 

 
Член 9 

Психолошкото испитување опфаќа утврдување на 
психофизичките функции од член 4 точка 2 на овој 
правилник и видот и степенот на душевните растројс-
тва по метода на групно и индивидуално испитување. 

 
Член 10 

Лабораториските прегледи опфаќаат испитувања на 
крвта и урината. Испитувањето на крвта опфаќа: седи-
ментација на еритроцитите, ниво на хемоглобинот, 
број на еритроцитите, број на леукоцитите, билируби-
ни, шеќер, уреа и креатинин, а кај зголемената количи-
на на билирубин во крвта се одредува и нивото на 
трансаминазите. 

Урината се испитува со скриниг метода (реагенс 
трака), а по потреба се врши и преглед на седимент. 

 
Член 11 

Антрополошките испитувања на физичките и функ-
ционалните способности опфаќаат: основни антропо-
лошки мерења на висината во стоечки став, маса, обем 
на гради и процена на физичката функционална спо-
собност. 

Со испитувањата од став 1 на овој член, се мери и 
крвниот притисок и пулсот по оптоварување од 20 
склекови за 40 секунди, во ритам на метроном по фре-
јеров текст, како и времето потребно за негово норма-
лизирање. 

 
3. Содржина на прегледите и испитувањата 

 
Член 12 

Општо медицинскиот систематски преглед се со-
стои од општи лекарски преглед, земање на анамне-
стички податоци значајни за оцена на способноста, раз-
говор со граѓанинот и осознавање на неговото мислење 
за здравствената способност. Се гледа неговиот општ 
физички изглед, неговата развиеност, исхранетост и 
психофизичка зрелост, се врши анализа на наодите од 
антрополошкото мерење и групното психолошко те-
стирање. 

Физичката развиеност се оценува согласно Норми-
те на физичката развиеност на граѓаните кои се дадени 
во Прилог бр. 2, а исхранетоста се оценува според 
Табелата на отстапување на вистинската од идеалната 
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телесна маса, а капацитетот на белите дробови се оце-
нува според Табелата на стандардите просечни вредно-
сти на виталниот капацитет (во натамошниот текст: 
ВК), дадена во Прилог бр.3 и форсираниот експириум-
ски волумен во секунда (во натамошниот текст: ФЕБ1), 
даден во Прилог бр.4. 

Со преглед на главата се утврдува конфигурацијата, 
болната осетливост на параназалните шуплини и изле-
зи на мозочните нерви, како и евентуалните промени 
на меките и коскените делови на главата и лицето. 

Со преглед на вратот се утврдува неговата подвиж-
ност, изгледот и однесувањето на големите крвни 
садови, големината и позицијата на штитната жлезда. 

Со преглед на очите се анализира, наодот и оценка-
та на функционалниот статус на сетилото за вид, се 
интерпретираат наодите од прегледот со орторејтер, а 
по потреба се врши и офтамолошки преглед. 

Со преглед се анализира функционалната состојба 
на сетилата за слух и мирис, се анализира наодот од 
аудиометрија, а по потреба се врши и оториноларинго-
лошки преглед. 

Со преглед на вилиците и забите се контролира 
бојата и изгледот на лигавицата на усната празнина, 
уреденоста и функцијата на виличниот зглоб, бројот на 
кариозни и пломбирани заби и заби што недостасуваат. 

Со преглед се утврдува изгледот и бојата на кожата 
и видливите лигавици,се врши налпација на регионал-
ните лимфни жлезди (вратни, аксиларни, ингвинални). 

Со преглед на рбетниот столб, со палпација и со 
ударна перкусија се испитува слободната подвижност 
во сите насоки, се бара и цени евентуално посилно 
изразена лордоза, сколиоза, кифосколиоза, а во долни-
от дел се бара постоење на спина бифида и деромоидна 
циста. 

Со преглед на градниот кош се цени подвижноста, 
симетричноста, а се обрнува внимание и на постоење 
на евентуални посилно изразени деформации на град-
ниот кош. 

Со преглед на кардиоваскуларниот систем се врши 
увид на наодите добиени при антропрометриското ис-
питување (фреквенција на пулсот, височина на крвниот 
притисок), се врши аускултација и се обрнува внима-
ние на ритамот, фрекфренцијата, квалитетот на тонови-
те и постоење на евентуални шумови и други слушни 
феномени, а по потреба се врши и специјалистички 
преглед кај кардиолог. 

Со преглед на белите дробови со перкусија и ау-
скултација се испитува подвижноста на белодробните 
бази, карактерот на белодробниот звук, постоење и па-
толошки слушни феномени, а по потреба се врши и 
специјалистичко испитување кај пнеумофтизиолог или 
пулмолог. 

Со преглед на стомакот се обрнува внимание на 
постоење на лузни и резистенции на стомачниот ѕид, се 
врши палпатија на црниот дроб и слезинката. 

Со преглед на мочните и полните органи се врши 
суксија на бубрежните ложи, се прегледува надвореш-
ниот отвор препупиумот и уретрата. Се врши преглед 
на скротумот и тестисите и на аналната ревија. 

Со преглед на рацете се обрнува внимание на изгле-
дот, еднаквоста, подвижноста, функционалноста, по-
стоењето на вродени деформитети или стекнати недо-
статоци. 

Со преглед на нозете се обрнува внимание на изгле-
дот (О и Х нозе), еднаквост (да нема скратување), да 
има способност за активно движење, постоење на вро-
дени и стекнати недостатоци, а посебно се обрнува 
внимание на постоење на проширени вени или други 
трофички промени на кожата. 

Со основен невропсихијатриски преглед се обрнува 
внимание на акомодацијата и конвергенцијата на зени-
ците, излезите на кранијалните нерви, се испитуваат 
рефлексите, мускулатурата, вегетативните реакции, а 
по потреба се врши и невропсихијатриски преглед. 

За граѓаните на доброволно служење на воениот 
рок од женски пол покрај прегледите од ставовите  3-
17 на овој член се врши и гинеколошки преглед. 

 
4. Заклучна оценка 

 
Член 13 

По извршениот општ медицински систематски 
преглед, а врз основа на наодите на извршените лекар-
ски и други прегледи  и психолошки испитувања, се 
утврдува заклучна оценка за способноста на граѓани-
нот за воена служба, и тоа: 

1. “способен за воена служба”, (состојба без ника-
кви знаци на растројства на функцијата на органите и 
системите)  и 

2. “неспособен за воена служба”, (состојба со знаци 
на тешки и најтешки растројства на функцијата на 
органите и системите).  

 
Член 14 

Наодите од лекарските и други прегледи и психоло-
шките испитувања се внесуваат во здравствениот кар-
тон на граѓанинот. 

Воено лекарската комисија на Министерството за 
одбрана донесува и наод, оценка и мислење за оценува-
ње на здравствената способност на граѓанинот за воена 
служба, од кој  еден примерок се доставува до надлеж-
ната организациона единица во Министерството за од-
брана. 

 
Член 15 

Прилозите бр. 1, 2 , 3 и 4 се составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 16 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за критериумите за 
оценување на здравствената способност за воена служ-
ба на регрутите („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/02). 

 
Член 17 

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

 
Бр. 01-2200/1 

24 март 2009 година                    Министер за одбрана, 
   Скопје                                Зоран Коњановски, с.р. 
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747. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 
11 март 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 176 став 2 и член 178 од За-

конот за банките („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.67/2007). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива од Томислав Давков од Би-
тола со Решение, У.бр.149/2008 од 14 јануари 2009 го-
дина, поведе постапка за оценување на уставноста на 
член 176 став 2 и член 178 од Законот означен во точ-
ката 1 од оваа одлука.  

Постапката беше поведена затоа што пред Судот со 
основ се постави прашањето за согласноста на оспоре-
ните членови со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 176 
став 1 од Законот за банките, тужбата против решени-
јата донесени врз основа на овој закон се поднесува во 
рок од 30 дена од приемот на решението.  

Според оспорениот став 2 на член 176 од Законот е 
предвидено дека подносителот на тужбата од ставот 1 
на овој член во постапката пред судот не може да наве-
дува нови факти и да изнесува нови докази. 

Според оспорениот член 178 став 1 од Законот во 
постапката пред судот подносителот на тужбата може 
да наведува нови факти и да изнесува нови докази, до-
колку тужбата се поднесува против решение за воведу-
вање на администрација и за одземање на дозвола за 
основање и работење, односно решение за утврдување 
на постоење на услови за воведување на стечајна по-
стапка или услови за воведување на ликвидациона по-
стапка во банка. 

(2) Ако во тужбата од ставот 1 на овој член подно-
сителот се повикува на нови докази, должен е истите 
да ги приложи кон тужбата.  

(3) Во случаите од ставот 1 на овој член Народната 
банка може во нејзиниот одговор на тужбата да наве-
дува нови факти и да изнесува нови докази.  

(4) Ако во одговорот на тужбата од ставот 1 на 
овој член Народната банка се повикува на нови до-
кази е должна истите да ги приложи кон одговорот на 
тужбата.  

(5) По истек на крајниот рок за поднесување на 
тужбата од ставот 1 на овој член или одговор на тужба-
та од ставот 3 на овој член, странките немаат право да 
наведуваат нови факти и да изнесуваат нови докази. 

5. Согласно член 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот 
владеењето на правото и поделбата на државната власт 
на законодавна, извршна и судска претставуваат едни 
од темелните вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија.  

Според Амандман XXV на Уставот, со кој е заме-
нет член 98 од Уставот на Република Македонија, суд-
ската власт ја вршат судовите. Судовите се самостојни 
и независни. Судовите судат врз основа на Уставот, за-
коните и меѓународните договори ратификувани во 
согласност со Уставот. Забранети се вонредни судови. 
Видовите, надлежноста, основањето, укинувањето, ор-
ганизацијата и составот на судовите како и постапката 
пред нив се уредуваат со закон што се донесува со дво-
третинско мнозинство гласови од вкупниот број прате-
ници.  

Од содржината на цитираните уставни одредби јас-
но произлегува дека видовите, надлежноста, основање-
то, организацијата, составот на судовите, како и по-
стапката пред судовите се уредува со закон кој се доне-
сува со двотретинско мнозинство. 

Според член 22 од Законот за судовите („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.58/2006) во суд-
скиот систем судската власт ја вршат основните судо-
ви, апелационите судови, Управниот суд и Врховниот 
суд на Република Македонија.  

Во член 34 од наведениот закон е утврдена надлеж-
носта на Управниот суд како посебен суд заради обез-
бедување на судска заштита на правото и правните ин-
тереси на физичките и правните лица повредени со акт 
на орган на државната управа и други органи и органи-
зации утврдени со закон.  

Во член 10 од наведениот закон е предвидено дека 
постапката пред судот се уредува со закон и се заснова 
врз начелата на заемност и легитимност, рамноправ-
ност на странките, судење во разумен рок, правичност, 
јавност, контрадикторност, двостепеност, зборност, ус-
ност, непосредност, право на одбрана односно застапу-
вање, слободна оцена на доказите и економичност.  

Според член 10 став 2 од наведениот закон, со зако-
ните за одделните постапки поблиску се уредуваат на-
челата на постапките, начините на нивното остварува-
ње и можното отстапување кај одделни начела.  

Во Законот за управните спорови („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.62/2006) е утврдено 
против кои акти може да се води управен спор, 
составот на Управниот суд, постапувањето по туж-
бата пред судот, видот на одлуките кои ги донесува 
судот, вонредните правни лекови, задолжителноста на 
пресудата, посебни одредби кои се однесуваат на 
постапките кога судот одлучува за барање за заштита 
на слободите и правата загарантирани со Уставот и 
преодни и завршни одредби. 

Поаѓајќи од наведените уставни одредби, а имајќи 
ги предвид и одредбите од Законот за судовите законо-
давецот со Законот за кривичната постапка, Законот за 
парничната постапка, Законот за вонпарничната по-
стапка, Законот за општа управна постапка како и За-
конот за управните спорови ги уредил надлежноста, 
процесните правила и правно пропишаните форми на 
постапување на субјектите и учесниците во постапката 
за правата на човекот и граѓанинот и правно заснова-
ните интереси. 
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Меѓутоа, од наведеното јасно произлегува дека по-
стапките пред судовите се уредуваат со закон кој се до-
несува со двотретинско мнозинство, во Законот за бан-
ките е уредена постапката на судската заштита против 
решенијата на гувернерот на Народната банка на Ре-
публика Македонија. 

Имено во членот 176 став 2 од Законот е предвиде-
но дека подносителот на тужбата од ставот 1 на овој 
член во постапката пред судот не може да наведува но-
ви факти и да изнесува нови докази. 

Во член 178 од Законот е предвидено дека во по-
стапката пред судот подносителот на тужбата може да 
наведува нови факти и да изнесува нови докази, докол-
ку тужбата се поднесува против решение за воведува-
ње на администрација и за одземање на дозвола за ос-
новање и работење, односно решение за утврдување на 
постоење на услови за воведување на стечајна постапка 
или услови за воведување на ликвидациона постапка 
во банка. 

Ако во тужбата од ставот 1 на овој член подносите-
лот се повикува на нови докази, должен е истите да ги 
приложи кон тужбата.  

Во случаите од ставот 1 на овој член Народната 
банка може во нејзиниот одговор на тужбата да наве-
дува нови факти и да изнесува нови докази.  

Ако во одговорот на тужбата од ставот 1 на овој 
член Народната банка се повикува на нови докази, е 
должна истите да ги приложи кон одговорот на туж-
бата. 

По истек на крајниот рок за поднесување на тужба-
та од ставот 1 на овој член или одговор на тужбата од 
ставот 3 на овој член, странките немаат право да наве-
дуваат нови факти и да изнесуваат нови докази. 

Имајќи ја предвид содржината на оспорените чле-
нови според кои подносителот на тужбата во постапка-
та пред суд не може да наведува нови факти и докази, 
односно во кои случаи и против кои решенија на Гу-
вернерот на Народната банка по тужбата можат да се 
наведат нови факти и докази како и случаите кога На-
родната банка во одговорот на тужбата може да наве-
дува нови факти и да изнесува нови докази, наводите 
во иницијативата наспрема наведените уставни одред-
би, Судот оцени дека наводите во иницијативата се ос-
новани.  

Тргнувајќи од содржината на Амандман XXV на 
Уставот според кој законите со кои се пропишува по-
стапката пред судовите се донесуваат со двотретин-
ско мнозинство Судот оцени дека оспорените одредби 
со кои се уредува постапката пред Управниот суд, за-
конодавецот требало да ја уреди со Законот за уп-
равни спорови како посебна постапка, а кој закон се 
носи со двотретинско мнозинство на гласови, а не со 
Законот за банките, поради што тие не се во сог-
ласност со Уставот. 

5. Со оглед на наведеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

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

 
     У.бр.149/2008                           Претседател  
11 март 2009 година      на Уставниот суд на Република 

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

____________ 
748. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 
11 март 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 3 и член 24 став 2 од Зако-

нот за поттикнување и помагање на технолошкиот раз-
вој („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.41/2008 и 106/2008-исправка). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива на Стамен Филипов од 
Скопје со Решение, У.бр.184/2008 од 20 јануари 2009 
година поведе постапка за оценување на уставноста на 
член 3 и член 24 став 2 од Законот означен во точката 1 
од оваа одлука.  

Постапката беше поведена затоа што пред Судот со 
основ се постави прашањето за согласноста на оспоре-
ните членови со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 2 од 
Законот за поттикнување на технолошкиот развој 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
41/2008) под технолошки развој се подразбираат актив-
ности и обврски за поттикнување и помагање на разво-
јот на технологиите, иновациите, информациски и 
комуникациски знаења и трансфер на информации.  

Според оспорениот член 3 од наведениот закон, 
активностите од членот 2 на овој закон подразбираат: 

- развој на сопствени технологии,  
- унапредување на самостојна стопанска основа,  
- модернизација на постојните производни капаци-

тети, 
- изградба на неопходна технолошка инфрастркту-

ра,  
- ефектуирање и примена на иновациите,  
- трансфер на знаења и информации,  
- информациски и комуникациски технологии,  
- создавање можности за нови работни места и  
- други активности во функција на технолошки раз-

вој.  



Стр. 104 - Бр. 42 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 26 март 2009 
 

Според член 24 став 1 од Законот, а кој е поместен 
во делот IV „Финансирање на дејноста“ проект, однос-
но програма може да се софинансира само во случај 
кога носители на субјекти на технолошкиот развој чија 
дејност е поврзана со предметниот проект, односно 
програма.  

Според оспорениот став 2 на овој член, Министерс-
твото софинансира до 30% од вредноста на проектот, 
односно програмата, доколку од носителите на прое-
ктот односно програмата се обезбедени 70% од вредно-
ста на проектот, односно програмата. 

Наведениот закон е објавен во Службен весник на 
Република Македонија на 28 март 2008 година, а вле-
гол во сила осмиот ден од денот на објавувањето, од-
носно на 6 април 2008 година.  

Судот исто така утврди дека на 28 август 2008 го-
дина во „Службен весник на Република Македонија“ 
бр.106/2008 се објавени исправки на Законот за поттик-
нување и помагање на технолошкиот развој.  

Во исправките се наведува дека по извршеното 
срамнување со изворниот текст е утврдено дека во тек-
стот на Законот за потикнување и помагање на техно-
лошкиот развој („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.41/2008) се направени грешки поради што 
се даваат исправки на Законот така што 

1) членот 3 треба да гласи: 
Активностите од членот 2 на овој закон подразби-

раат: 
- развој на сопствени технологии,  
- подобрување на постојните сопствени технологии, 
- развивање и унапредување на самостојна стопан-

ска основа, 
- трансфер на технологии, 
- модернизација на постојни производни капаците-

ти,  
- изградба на неопходна технолошка инфраструкту-

ра,  
- ефектуирање и примена на иновациите,  
- континуирана надградба и трансфер на знаење и 

информации,  
- информациски и комуникациски технологии, 
- создавање на можности за нови работни места и  
- други активности во функција на технолошки раз-

вој. 
2) Во членот 24 ставот 2 треба да гласи: 
„Министерството софинансира до 50% од вредно-

ста на проектот односно програмата доколку од носи-
телот на проектот, односно програмата се обезбедени 
остатокот од средствата на вредноста на проектот од-
носно програмата“. 

5. Владеењето на правото е темелна вредност на 
уставниот поредок на Република Македонија согласно 
член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. 

Според член 76 став 1 од Уставот Собранието осно-
ва постојани и повремени работни тела.  

Според член 118 став 1 од Деловникот на Собра-
нието на Република Македонија е предвидено дека со 
одлука на Собранието се основаат постојани работни 
тела.  

Со Одлука за основање на постојани работни тела 
на Собранието на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.85/2002) покрај 
другото како постојано работно тело на Собранието на 
Република Македонија е основана Законодавно правна-
та комисија.  

Во надлежност на Законодавно правната комисија 
покрај другото е предвидено дека таа дава исправки на 
грешки во објавениот текст на закони или на други 
акти, врз основа на изворниот текст на усвоениот закон 
или друг акт на Собранието. 

Од наведените одредби произлегува дека Законо-
давно правната комисија на Собранието на Република 
Македонија како постојано работно тело чии членови 
се од редот на пратениците во Собранието може да да-
ва исправки на грешки во објавениот текст на законот, 
што е направено во конкретниот случај.  

Меѓутоа, и покрај ваквата надлежност на ова тело, 
Судот смета дека ова тело во случај кога се работи за 
текст на одредби од закон кои во суштина на сосема 
поинаков начин го уредуваат прашањето, не може тек-
стот на одредбите да го замени со исправка која има 
карактер на измена на одредби, со што се надминува 
карактерот на исправката без да се спроведе нова со-
браниска процедура во однос на одредбата за која е из-
вршена исправката.  

Според член 52 од Уставот на Република Македо-
нија законите и другите прописи се објавуваат пред да 
влезат во сила. Законите и другите прописи се објаву-
ват во „Службен весник на Република Македонија“ нај-
доцна во рок од седум дена од денот на нивното доне-
сување.  

Законите влегуваат во сила најрано осмиот ден од 
денот на објавувањето, а по исклучок што го утврдува 
Собранието со денот на објавувањето.  

Од наведената уставна одредба произлегува дека об-
јавувањето на законите и другите прописи е во функција 
на обезбедување на принципот на владеењето на право-
то и остварување на слободите и правата на човекот и 
граѓанинот како претпоставка за правната сигурност на 
граѓаните. Објавувањето на прописите претставува акт 
на обнародување и нивно ставање на увид на јавноста.  

Оттука, одреден пропис за да стане перфектен не е 
потребно само да биде донесен и потпишан, туку и об-
јавен. Необјавувањето на одреден пропис е пречка за 
негово влегување во сила. Токму заради тоа уставотво-
рецот предвидел дека, по правило, законите влегуваат 
во сила осмиот ден од нивното објавување, освен по 
исклучок со денот на објавувањето, ако тоа го утврди 
Собранието.  

Оваа состојба покажува дека објективно ниту за за-
конодавецот, а уште повеќе за граѓаните не е јасно кои 
норми претставуваат законска норма за конкретниот 
случај. 

Имајќи го предвид наведеното наспрема фактот 
што со извршената исправка од Законодавно правната 
комисија одредбите на член 3 и член 24 став 2 од Зако-
нот за поттикнување и помагање на технолошкиот раз-
вој се објавени скоро четири месеци од влегувањето во 
сила на Законот, очигледно е дека за овие одредби не е 
предвиден временски рок за обнародување на нејзина-
та содржина.  
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Воедно, имајќи ја предвид утврдената фактичка со-
стојба, произлегува дека во објавениот текст на Зако-
нот постојат одредби од суштинско значење кои не се 
изгласани во Собранието. Обидот оваа недоследност да 
се корегира со исправка од страна на Законодавно 
правната комисија и таа исправка да го замени објаве-
ниот текст и да влезе во сила со денот на објавувањето, 
Судот оцени дека се внесува правна несигурност во 
поглед на владеењето на правото. Со внесувањето нови 
норми во правниот поредок преку исправка, произлегу-
ва дека законодавец не е Собранието на Република Ма-
кедонија, туку Законодавно правната комисија. 

Тргнувајќи од изнесеното, а имајќи го предвид на-
челото на владеењето на правото како едно од основи-
те на правниот систем на државата, Судот оцени дека 
оспорените членови од Законот не се во согласност со 
Уставот.  

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

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

 
     У.бр.184/2008                Претседател  
11 март 2009 година      на Уставниот суд на Република 

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

_____________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

749. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Демир Хисар – Општина Демир 
Хисар. 

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

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

 
       Бр. 09-5183/1   
24 март 2009 година                            Директор, 
           Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

750. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Длабочица - Оп-
штина Старо Нагоричане. 

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

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

 
Бр. 09-5188/1   

24 март 2009 година                           Директор, 
          Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
751. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КА-
ТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Марино - Општина Илинден. 

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

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

 
     Бр. 09-5189/1      
24 март 2009 година                            Директор, 
           Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 
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752. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КА-
ТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на  недвижности за дел од ката-
старската општина Франгово - Општина Струга. 

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

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

 
      Бр. 09-5190/1      
24 март 2009 година                           Директор, 
           Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

_____________ 
753. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Кучевиште – Општина Чучер Сан-
дево. 

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

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

 
      Бр. 09-5191/1   
24 март 2009 година                         Директор, 
          Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 

754. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Демир Хи-
сар – Општина Демир Хисар. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-тиот 
ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

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

 
     Бр. 09-5192/1   
24 март 2009 година                            Директор, 
          Скопје                            Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
755. 

Врз основа на член 267, точка 3 од Законот за оп-
штата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 
38/2005 и 110/2008) член 160, став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА 
СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА ВОСТАНОВЕН КАТА-
СТАР НА НЕДВИЖНОСТИ И ЗА КОНВЕРЗИЈА 
НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ 

ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
1. Се огласува за ништовно, Решението бр. 09--2634/1 

од 27.03.2006 година за ставање во примена востановен 
катастар на недвижности за катастарска општина Лесково 
– Општина Демир Хисар, објавено во „Службен весник 
на РМ“ бр. 39/2006 од 30.03.2006 година. 

2. Се врши конверзија на податоците од катастар на 
земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Лесково – Општина Демир Хисар. 

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

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од точка 2 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за КО Лесково, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
      Бр. 09-5193/1                                     
24 март 2009 година                           Директор, 
          Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 
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756. 
Врз основа на член 267, точка 3 од Законот за оп-

штата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 
38/2005 и 110/2008) член 160, став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА 
СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА ВОСТАНОВЕН КАТА-
СТАР НА НЕДВИЖНОСТИ И ЗА КОНВЕРЗИЈА 
НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ 

ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
1. Се огласува за ништовно, Решението бр. 09--

8065/1 од 26.10.2006 година за ставање во примена во-
становен катастар на недвижности за катастарска оп-
штина Церово – Општина Демир Хисар, објавено во 
„Службен весник на РМ“ бр. 112/2006 од 30.10.2006 го-
дина. 

2. Се врши конверзија на податоците од катастар на 
земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Церово – Општина Демир Хисар. 

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

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од точка 2 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за КО Церово, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
      Бр. 09-5194/1                                     
24 март 2009 година                          Директор, 
          Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
757. 

Врз основа на член 267, точка 3 од Законот за 
општата управна постапка („Службен весник на РМ“ 
бр. 38/2005 и 110/2008), член 160 став 3 од Законот за 
катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА 
СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА ВОСТАНОВЕН КАТА-
СТАР НА НЕДВИЖНОСТИ И ЗА КОНВЕРЗИЈА 
НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ  

ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
1. Се огласува за ништовно, Решението бр. 09--

1636/1 од 07.02.2007 година за ставање во примена 
востановен катастар на недвижности за катастарска 
општина Боишта – Општина Демир Хисар, објавено во 
„Службен весник на РМ“ бр. 15/2007 од 09.02.2007 
година. 

2. Се врши конверзија на податоците од катастар на 
земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Боишта – Општина Демир Хисар. 

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

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од точка 2 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за КО Боишта, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-5195/1  

24 март 2009 година                          Директор, 
        Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
758. 

Врз основа на член 267, точка 3 од Законот за 
општата управна постапка („Службен весник на РМ“ 
бр. 38/2005 и 110/2008) и член 160 став 3 од Законот за 
катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА 
СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА ВОСТАНОВЕН КАТА-
СТАР НА НЕДВИЖНОСТИ И ЗА КОНВЕРЗИЈА 
НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ  

ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
1. Се огласува за ништовно, Решението бр. 09--

6116/1 од 23.04.2008 година за ставање во примена 
востановен катастар на недвижности за катастарска 
општина Стругово-Општина Демир Хисар, објавено 
во „Службен весник на РМ“ бр. 56/2008 од 02.05.2008 
година. 

2. Се врши конверзија на податоците од катастар на 
земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Стругово – Општина Демир Хисар. 

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

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од точка 2 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за КО Стругово, востановен според Законот за премер 
и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ 
бр. 34/72 и 13/78). 

 
      Бр. 09-5196/1 
24 март 2009 година                       Директор, 
         Скопје                     Љупчо Георгиевски, с.р. 
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