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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3708.
Врз основа на член 49 став (4) од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ број 158/10 и 123/12), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4
декември 2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НЕИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I. За неизвршни членови на Советот на Народната банка на Република Македонија се именуваат:
1. Љиман Куртиши, дипломиран економист,
2. доц. д-р Александар Стојков, дипломиран економист,
3. д-р Методиј Хаџи - Васков, дипломиран економист и
4. д-р Михаил Петковски, дипломиран економист.
II. Мандатот на именуваниот неизвршен член на Советот под реден број 1 од точката I на оваа одлука почнува да тече од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Мандатот на именуваните неизвршни членови на Советот под реден број 2, 3 и 4 од точката I на оваа одлука почнува да тече од 29 април 2013 година.
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4996/1
4 декември 2012 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

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

3709.
Врз основа на член 95 од Законот за трансформација на претпријатија со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1993,
48/1993, 21/1998, 25/1999, 39/1999, 81/1999, 49/2000,
6/2002, 31/2003, 38/2004, 35/2006, 84/2007 и 123/2012) и
член 12 од Законот за приватизација на државен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр.
37/1996, 25/1999, 81/1999, 49/2000, 6/2002, 31/2003,
38/2004, 74/2005 и 123/2012), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 29.11.2012 година, донесе

3711.
Врз основа на член 52 став 2 алинеја 4 од Законот за
користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“
бр.8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2012 година, донесе

УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОСТАПКАТА
ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ И УДЕЛИТЕ ШТО И
СЕ ИЗДАДЕНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНИ
СТВАРИ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА
ГРАД СКОПЈЕ

Член 1
Во Уредбата за постапката за продажба на акциите
и уделите што и се издадени на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
32/2003, 41/2004, 89/2005 и 69/2010) во член 12 бројот
„30“ се заменува со бројот „15“.

Член 1
Со оваа одлука дел од недвижните ствари, сопственост на Република Македонија, досегашен корисник:
Министерство за здравство, се даваат во закуп на Град
Скопје, со услов за користење за потребите на Градот
Скопје, но само за организирање на паркирањето во
Комплекс Клиники „Мајка Тереза“ Скопје и тоа:
- паркинг простор со површина од 2731м2 со следните мери и граници: од северозапад во должина од
98.70м, 2.50м, 1.65м и 15.30м, од југоисток во должина
од 7.00м, од југозапад во должина од 65.10м, 18.80м,
36.65м, 13.95м, 32.50м, 5.75м и 23.40м и од северозапад во должина од 18.15м и 3.00м, лоциран на ул.
„Водњанска“, Катастарска парцела бр.429, Катастарска
Општина Центар 2, евидентиран во Имотен лист бр.
15138, и
- паркинг простор со површина од 1818м2 со следните мери и граници: од североисток во должина од
9.20м, 6.70м, 6.30м, 4.05м и 4.00м од југоисток во должина од 7.80м, 21.40м, 5.60м, 6.80м, 18.40м и 10.00м,
од југозапад во должина од 9.40м, 3.50м и 17.85м и од
северозапад во должина од 62.80м, лоциран на ул.
„Водњанска“, Катастарска парцела бр.429, Катастарска
Општина Центар 2, евидентиран во Имотен лист бр.
15186.

Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-9189/1
29 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

3710.
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, 150/07 и 35/11), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана 20.10.2012 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЦЕНТАР
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ
Член 1
Co оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на
недвижна ствар - објект број 1 со вкупна површина од
557м2, кој се наоѓа на Катастарска парцела бр.12621,
Катастарска општина Прилеп, запишан во Имотен лист
бр.42752, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава
на трајно користење, без надомест на Центар за управување со кризи.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
на оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за
одбрана и Центар за управување со кризи, во рок од 30
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Бр. 41-5925/1
Претседател на Владата
20 октомври 2012 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
____________

Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат во закуп на Град Скопје за период од десет години
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, со месечна закупнина во висина на месечната добивка остварена од недвижните ствари што се даваат во закуп, во
сооднос (2:1), два дела за Град Скопје и еден дел за
Министерството за здравство.
Член 3
Договор за закуп на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука, со закупнина во виснина определена во
член 2 од оваа одлука, ќе се склучи помеѓу Министерството за здравство и Градот Скопје во рок од 30 дена
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-9023/1
24 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Стр. 4 - Бр. 154

7 декември 2012

3712.
Врз основа на член 9 од Законот за користење и
располагање со стварите на државите органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07 и
35/11 ), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.12.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА НАБАВКА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ - ОБЈЕКТИ
Член 1
Да се изврши набавка (купување) на недвижни
ствари – објекти од административно-деловен карактер
потребни за сместување на државните органи кои до
влегувањето во сила на оваа Одлука се сместени во деловен простор под закуп, како и оние кои имаат искажано потреба од дополнителен деловен простор.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 на оваа Одлука кои се
набавуваат треба да бидат со површина од 21.000,00 м2
до 23.000,00 м2 лоцирани во град Скопје, во централното градско подрачје (подрачјето на катастарските општини Центар и Кисела Вода), а вредноста на понудените недвижни ствари да не биде повисока од 1000
евра по м2, без даноци и давачки.
Член 3
Плаќањето ќе се врши на рати, во период од 15 години.
Член 4
Средствата потребни за набавка на недвижните
ствари се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија во разделот на Службата за општи и заеднички
работи, за секоја буџетска година, до истекот на обврската за плаќање.
Член 5
Набавката на недвижни ствари, предмет на оваа одлука, да се изврши по пат на прибирање на понуди, со
објавување на јавен повик.
Член 6
Стручно – административните работи во врска со
постапката за набавката од член 1 на оваа одлука, да
ги спроведе и да го склучи договорот за купопродажба,
Службата за општи и заеднички работи на Владата на
Република Македонија.
Член 7
Со влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува
да важи Одлуката за набавка на недвижни ствари – објекти бр.135/1 од 06.11.2012 година („Службен весник
на Република Македонија“ бр.141/12).
Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 145/1
7 декември 2012 година
Скопје

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

3713.
Врз основа на член 193 став 3 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување ("Службен весник на
Република Македонија" бр. 98/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
07.12.2012 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД АД ОРГАНСКА ХЕМИСКА
ИНДУСТРИЈА "НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ" –
СКОПЈЕ БР. 02-7001/1 ОД 07.12.2012 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите на Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија издадени од АД Органска хемиска индустрија "Наум Наумовски-Борче" - Скопје бр. 02-7001/1 донесена од Управниот одбор на Фондот
на седницата одржана на 7.12.2012 година.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 41-9422/1
7 декември 2012 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3714.
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10,
52/10, 124/10, 47/11, 11/12 и 39/12), министерот за труд
и социјална политика на предлог на Комисијата за
утврдување на репрезентативност, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА
НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ
1. Се утврдува репрезентативност на Организацијата
на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ)
со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13 Скопје,
на ниво на гранка, односно оддел во областа на Градежништво.
2. Репрезентативноста на здружението на работодавачи се утврдува за временски период од три години,
од денот на донесувањето на ова решение.
3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на
Република Македонија“).
Образложение
Организацијата на работодавачи на Македонија
(скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13-Скопје, на ден 5.9.2012 година под бр.
08-5511/3 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе
барање за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел
во областа на Градежништво.
Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, на ниво на гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од Законот
за работните односи.
При разгледување на барањето и приложената документација, Комисијата ја утврди следната фактичка
состојба: Бројот на вработените на ниво на гранка, односно оддел, согласно податоците од Државниот завод
за статистика на Република Македонија - Статистички
преглед бр.2.1.12.17 од 15.6.2012 "Вработени според
економскиот статус во Република Македонија во 2012
година" во областа на Градежништво изнесува 24284
вработени.
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Вкупниот број на вработени кај работодавачите
членки на здружението на Организацијата на работодавачи на Македонија во областа на Градежништво изнесува 3905 вработени односно 16.08% на ниво на гранка, односно оддел.
Комисијата на седница одржана на ден 10.9.2012
година, при разгледување на барањето и приложената
документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог за
утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.
Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр.08-5511/4 од 25.9.2012 година.
Упатство за правно средство: Против ова решение
може да се поднесе жалба до Владата на Република
Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на
ова решение.
Министер,
Спиро Ристовски, с.р.
___________
3715.
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10,
52/10, 124/10, 47/11, 11/12 и 39/12), министерот за труд
и социјална политика на предлог на Комисијата за
утврдување на репрезентативност, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА
ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО НА
ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ ЗАРАДИ УЧЕСТВО
ВО КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ
1. Се утврдува репрезентативност на Организацијата
на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ)
со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13 Скопје,
заради учество во колективно договарање на ниво на
гранка, односно оддел во областа на Земјоделие, лов и
риболов.
2. Репрезентативноста на здружението на работодавачи се утврдува и важи до исполнувањето на условите
за репрезентативност од член 213 став 3 од Законот за
работните односи, но не подолго од три години, од денот на донесувањето на ова решение.
3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на
Република Македонија“).
Образложение
Организацијата на работодавачи на Македонија
(скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13 - Скопје, на ден 5.9.2012 година, до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање под
бр.08-5511/3 за утврдување на репрезентативност согласно член 210.
Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, заради учество
во колективно договарање на ниво на гранка, односно
оддел, согласно член 210 став 2 од Законот за работните односи.
При разгледување на барањето и приложената документација, Комисијата ја утврди следната фактичка
состојба: Бројот на вработените на ниво на гранка, односно оддел согласно податоците од Државниот завод

за статистика на Република Македонија - Статистички
преглед бр.2.1.12.17 од 15.6.2012 "Вработени според
економскиот статус во Република Македонија во 2012
година" во областа на Земјоделие, лов и риболов изнесува 15034 вработени.
Вкупниот број на вработени кај работодавачите
членки на здружението на Организацијата на работодавачи на Македонија во областа на Земјоделие, лов и
риболов изнесува 926 вработени односно 6.15% на ниво на гранка, односно оддел.
Согласно член 213 став 3 pепрезентативно здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел,
согласно со Националната класификација на дејности е
здружение кое е запишано во регистарот кој го води
министерството надлежно за работите од областа на
трудот и во кое се зачленети најмалку 10% од вкупниот број работодавачи во гранката, односно одделот,
согласно со Националната класификација на дејности
или работодавачите членки на здружението да вработуваат најмалку 10% од вкупниот број вработени во гранката, односно одделот, согласно со Националната класификација на дејности.
Со оглед на тоа што Организацијата на работодавачи на Македонија не ги исполнува условите за репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на
гранка, односно оддел согласно член 213 став 3, со ова
решение се утврдува репрезентативноста на здружението на работодавачи, согласно член 210 став 2, која важи до исполнувањето на условите за репрезентативност од член 213 став 3 од Законот за работните односи, но не подолго од три години од денот на донесувањето на ова решение.
Комисијата на седница одржана на ден 10.9.2012 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност заради учество
во колективно договарање на ниво на гранка, односно
оддел согласно член 210 став (2) од Законот и даде
Предлог за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.
Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр.08-5511/5 од 25.9.2012 година.
Упатство за правно средство: Против ова решение
може да се поднесе жалба до Владата на Република
Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на
ова решение.
Министер,
Спиро Ристовски, с.р.
___________
3716.
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10,
52/10, 124/10, 47/11, 11/12 и 39/12), министерот за труд
и социјална политика на предлог на Комисијата за
утврдување на репрезентативност, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА
ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО НА
ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ
1. Се утврдува репрезентативност на Организацијата
на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ)
со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13 Скопје,
на ниво на гранка, односно оддел во областа на Објекти за сместување и сервисни дејности за храна.
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2. Репрезентативноста на здружението на работодавачи се утврдува за временски период од три години,
од денот на донесувањето на ова решение.
3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на
Република Македонија“).
Образложение
Организацијата на работодавачи на Македонија
(скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13-Скопје, на ден 5.9.2012 година под
бр.08-5511/3 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел во областа на Објекти за сместување и сервисни
дејности за храна.
Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, на ниво на гранка, односно оддел, согласно член 213 став 3 од Законот
за работните односи.
При разгледување на барањето и приложената документација, Комисијата ја утврди следната фактичка
состојба: Бројот на вработените на ниво на гранка, односно оддел, согласно податоците од Државниот завод
за статистика на Република Македонија - Статистички
преглед бр.2.1.12.17 од 15.6.2012 "Вработени според
економскиот статус во Република Македонија во 2012
година" во областа на Објекти за сместување и сервисни дејности за храна изнесува 22770 вработени.
Вкупниот број на вработени кај работодавачите
членки на здружението на Организацијата на работодавачи на Македонија во областа на Објекти за сместување и сервисни дејности за храна изнесува 2545 вработени односно 11.17% на ниво на гранка, односно оддел.
Комисијата на седница одржана на ден 10.9.2012
година, при разгледување на барањето и приложената
документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 213 став 3 од законот и даде Предлог за
утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.
Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр.08-5511/6 од 25.9.2012 година.
Упатство за правно средство: Против ова решение
може да се поднесе жалба до Владата на Република
Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на
ова решение.
Министер,
Спиро Ристовски, с.р.
___________
3717.
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10,
52/10, 124/10, 47/11, 11/12 и 39/12), министерот за труд
и социјална политика на предлог на Комисијата за
утврдување на репрезентативност, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА
ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО НА
ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ ЗАРАДИ УЧЕСТВО
ВО КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ
1. Се утврдува репрезентативност на Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив
ОРМ) со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13
Скопје, заради учество во колективно договарање на
ниво на гранка, односно оддел во областа на Трговија
на големо и мало.

2. Репрезентативноста на здружението на работодавачи се утврдува и важи до исполнувањето на условите
за репрезентативност од член 213 став 3 од Законот за
работните односи, но не подолго од три години, од денот на донесувањето на ова решение.
3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на
Република Македонија“).
Образложение
Организацијата на работодавачи на Македонија
(скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13 - Скопје, на ден 5.9.2012 година, до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање под
бр.08-5511/3 за утврдување на репрезентативност согласно член 210.
Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, заради учество
во колективно договарање на ниво на гранка, односно
оддел, согласно член 210 став 2 од Законот за работните односи.
При разгледување на барањето и приложената документација, Комисијата ја утврди следната фактичка
состојба: Бројот на вработените на ниво на гранка, односно оддел согласно податоците од Државниот завод
за статистика на Република Македонија - Статистички
преглед бр.2.1.12.17 од 15.6.2012 "Вработени според
економскиот статус во Република Македонија во 2012
година" во областа на Трговија на големо и мало изнесува 69209 вработени.
Вкупниот број на вработени кај работодавачите
членки на здружението на Организацијата на работодавачи на Македонија во областа на Трговија на големо и
мало изнесува 3550 вработени односно 5.12% на ниво
на гранка, односно оддел.
Согласно член 213 став 3 pепрезентативно здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел,
согласно со Националната класификација на дејности е
здружение кое е запишано во регистарот кој го води
министерството надлежно за работите од областа на
трудот и во кое се зачленети најмалку 10% од вкупниот број работодавачи во гранката, односно одделот,
согласно со Националната класификација на дејности
или работодавачите членки на здружението да вработуваат најмалку 10% од вкупниот број вработени во гранката, односно одделот, согласно со Националната класификација на дејности.
Со оглед на тоа што Организацијата на работодавачи на Македонија не ги исполнува условите за репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на
гранка, односно оддел согласно член 213 став 3, со ова
решение се утврдува репрезентативноста на здружението на работодавачи, согласно член 210 став 2, која важи до исполнувањето на условите за репрезентативност од член 213 став 3 од Законот за работните односи, но не подолго од три години од денот на донесувањето на ова решение.
Комисијата на седница одржана на ден 10.09.2012
година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел согласно член 210 став (2) од Законот и даде
Предлог за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.
Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.
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Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр.08-5511/7 од 26.9.2012 година.
Упатство за правно средство: Против ова решение
може да се поднесе жалба до Владата на Република
Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на
ова решение.
Министер,
Спиро Ристовски, с.р.
___________
3718.
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10,
52/10, 124/10, 47/11, 11/12 и 39/12 ), министерот за труд
и социјална политика на предлог на Комисијата за
утврдување на репрезентативност, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО
ОДДЕЛ ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО КОЛЕКТИВНО
ДОГОВАРАЊЕ
1.Се утврдува репрезентативност на Синдикат на
Работниците на Агроиндустрискиот Комплекс на Република Македонија, со седиште на ул. 12 Ударна Бригада бр. 2-а Скопје, заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел во областа на
Собирање, обработка и снабдување со вода.
2.Репрезентативноста на синдикатот се утврдува и
важи до исполнувањето на условите за репрезентативност од член 212 став 4 од Законот за работните односи, но не подолго од три години, од денот на донесувањето на ова решение.
3.Ова решение ќе се објави во („Службен весник на
Република Македонија“).
Образложение
Синдикат на Работниците на Агроиндустрискиот
Комплекс на Република Македонија со седиште на ул.
12 Ударна Бригада бр. 2-а Скопје, на ден 10.9.2012 година, до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање под бр.08-5723/1 за утврдување на репрезентативност.
Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, заради учество
во колективно договарање на ниво на гранка, односно
оддел, согласно член 210 став 2 од Законот за работните односи.
При разгледување на барањето и приложената документација, Комисијата ја утврди следната фактичка
состојба: Бројот на вработените на ниво на гранка, односно оддел согласно податоците од Државниот завод
за статистика на Република Македонија - Статистички
преглед бр.2.1.12.28 од 17.9.2012 "Вработени според
економскиот статус во Република Македонија во 2012
година" во областа на Собирање, обработка и снабдување со вода изнесува 4688 вработени.
Вкупниот број на вработени членки во Синдикат на
Работниците на Агроиндустрискиот Комплекс на Република Македонија во областа на Собирање, обработка и снабдување со вода изнесува 246 вработени односно 5,24% на ниво на гранка, односно оддел.

Согласно член 212 став 4 репрезентативен синдикат
на ниво на гранка, односно оддел, согласно со Националната класификација на дејности е синдикат кој е запишан во регистарот кој го води министерството надлежно за работите од областа на трудот и во кој се зачленети најмалку 20% од бројот на вработени во гранката, односно одделот, согласно со Националната класификација на дејности и кои плаќаат членарина.
Со оглед на тоа што Синдикат на Работниците на
Агроиндустрискиот Комплекс на Република Македонија не ги исполнува условите за репрезентативност на
синдикат на ниво на гранка, односно оддел согласно
член 212 став 4, со ова решение се утврдува репрезентативноста на синдикат, согласно член 210 став 2, која
важи до исполнувањето на условите за репрезентативност од член 212 став 4 од Законот за работните односи, но не подолго од три години од денот на донесувањето на ова решение.
Комисијата на седница одржана на ден 17.10.2012
година, по разгледување на барањето и приложената
документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел согласно член 210 став 2 од Законот
и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на
синдикат, заради учество во колективно договарање на
ниво на гранка, односно оддел.
Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр.08-5723/4 од 17.10.2012 година.
Упатство за правно средство: Против ова решение
може да се поднесе жалба до Владата на Република
Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на
ова решение.
Министер,
Спиро Ристовски, с.р.
___________
3719.
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10,
52/10, 124/10, 47/11, 11/12 и 39/12), министерот за труд
и социјална политика на предлог на Комисијата за
утврдување на репрезентативност, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО
ОДДЕЛ ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО КОЛЕКТИВНО
ДОГОВАРАЊЕ
1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на
Работниците од текстилната кожарската и чевларската
индустрија на Република Македонија, со седиште на
ул. „12 Ударна Бригада“ бр. 2-а Скопје, заради учество
во колективно договарање на ниво на гранка, односно
оддел во областа на Производство на текстил и производство на облека.
2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува и
важи до исполнувањето на условите за репрезентативност од член 212 став 4 од Законот за работните односи, но не подолго од три години, од денот на донесувањето на ова решение.
3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на
Република Македонија“).

Стр. 8 - Бр. 154
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Образложение
Синдикат на Работниците од текстилната кожарската и чевларската индустрија на Република Македонија
со седиште на ул. „12 Ударна Бригада“ бр. 2-а Скопје,
на ден 10.10.2012 година, до Комисијата за утврдување
на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање под бр.08-6489/1 за утврдување
на репрезентативност.
Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, заради учество
во колективно договарање на ниво на гранка, односно
оддел, согласно член 210 став 2 од Законот за работните односи.
При разгледување на барањето и приложената документација, Комисијата ја утврди следната фактичка
состојба: Бројот на вработените на ниво на гранка, односно оддел согласно податоците од Државниот завод
за статистика на Република Македонија - Статистички
преглед бр.2.1.12.28 од 17.9.2012 "Вработени според
економскиот статус во Република Македонија во 2012
година" во областа на Производство на текстил кој изнесува 3467 вработени во производство на облека
42417 кој вкупно изнесува 45884 вработени.
Вкупниот број на вработени членки во Синдикат на
Работниците од текстилната кожарската и чевларската
индустрија на Република Македонија во областа на областа на Производство на текстил и производство на
облека изнесува 2838 вработени односно 6,18% на ниво на гранка, односно оддел.
Согласно член 212 став 4 репрезентативен синдикат
на ниво на гранка, односно оддел, согласно со Националната класификација на дејности е синдикат кој е запишан во регистарот кој го води министерството надлежно за работите од областа на трудот и во кој се зачленети најмалку 20% од бројот на вработени во гранката, односно одделот, согласно со Националната класификација на дејности и кои плаќаат членарина.
Со оглед на тоа што Синдикат на Работниците од
текстилната кожарската и чевларската индустрија на
Република Македонија не ги исполнува условите за репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел согласно член 212 став 4, со ова решение се
утврдува репрезентативноста на синдикат, согласно
член 210 став 2, која важи до исполнувањето на условите за репрезентативност од член 212 став 4 од Законот за работните односи, но не подолго од три години
од денот на донесувањето на ова решение.
Комисијата на седница одржана на ден 17.10.2012
година, по разгледување на барањето и приложената
документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел согласно член 210 став 2 од Законот
и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на
синдикат, заради учество во колективно договарање на
ниво на гранка, односно оддел.
Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр.08-6489/4 од 18.10.2012 година.
Упатство за правно средство: Против ова решение
може да се поднесе жалба до Владата на Република
Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на
ова решение.
Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3720.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 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 20
ноември 2012 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ ОДБИВА барањето на Бекташиската верска
заедница (во основање), Арбен Сулејмани, од с. Равен,
Гостивар, Абдулмуталип Бекири од с. Здуње, Гостивар
и Таџудин Идризи од Тетово за заштита на слободите и
правата од член 110 алинеја 3 од Уставот што се однесуваат на забраната на дискриминација на граѓаните по
основ на верска припадност, за која што сметаат дека
им е сторена со Решение РЕГ.РГ бр.1/11 од 27 мај 2011
година на Основниот суд Скопје II Скопје и Решение
ГЖ.бр.3967/11 од 17 ноември 2011 година на Апелациониот суд Скопје.
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
3. Бекташиската верска заедница (во основање), Арбен Сулејмани, од с. Равен, Гостивар, Абдулмуталип
Бекири од с. Здуње, Гостивар и Таџудин Идризи од Тетово, преку адвокатското друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски од Охрид, на Уставниот суд на Република
Македонија му поднесоа барање за заштита на слободите и правата означено во точката 1 на оваа одлука.
Според наводите во барањето, подносителите се државјани на Република Македонија чија што религиозна
припадност е бектешизмот што го практицираат подолго време во рамките на нивната заедница. Како религиозен субјект, тие пред стапувањето во сила на Законот
за правна положба на црква, верска заедница и религиозна група („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007) имале свое устројство, свои органи, во
правниот промет учествувале рамноправно со други
лица и се воделе во регистарот на верски заедници и
религиозни групи согласно тогаш важечките прописи,
биле поканувани како верски субјект за учество на конференции и собири и комуницирале со највисоките
претставници на власта во Македонија.
Во барањето е дадена хронологија на обидите за регистрација на верската заедница пред надлежните судови.
Во текот на 2010 година, заради усогласување со
Законот за правната положба на црква, верска заедница
и религиозна група, тие побарале од Основниот суд
Скопје II Скопје да им биде признат континуитетот на
Бекташиската верска заедница на Република Македониjа, заради формално-правно задоволување на критериумите за пререгистрација согласно новиот закон. Но
судовите (најпрвин oсновниот, а потоа и Апелациониот
суд Скопје) одбиле тоа да го сторат со образложение
дека и претходно оваа верска заедница не била регистрирана, за да може да се бара утврдување на нејзиниот континуитет.
Поради тоа подносителите одлучиле да достават
нови документи за регистрација на нивната верска заедница под името Бекташиска верска заедница на Република Македонија и доставиле пријава за регистрација до надлежниот основен суд во Скопје. Истовремено побарале од Министерството за правда дозвола за
користење на името Македонија во називот, која што
дозвола никогаш не била дадена, ниту пак било одговорено на нивното брање, поради што подоцна во пријавата до судот, го промениле името во Бекташиска верска заедница.
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Основниот суд го одбил барањето со образложение
дека називот е ист со назив содржан во името на регистриран верски субјект во Единствениот судски регистар, дека изворите на учење биле исти како кај друг регистриран религиозен субјект и дека не бил доставен доказ за сопственост на седиштето наведено во барањето.
Апелациониот суд го укинал решението со напатствија првостепениот суд да не инвентира нови услови
надвор од оние утврдени во законот, особено во поглед
на изворите на учењето и доказот за сопственост на седиштето.
При повторното постапување Основниот суд Скопје 2 Скопје го донел Решението РЕГ.РГ бр.1/11 од 27
мај 2011 година (првооспорен акт во предметното барање) со кое барањето за регистрација го одбил од причина што во името бил содржан зборот „бекташиска“
кој бил содржан во името на регистриран верски субјект Ехлибејтска бекташиска религиозна група на Македонија и поради тоа што изворите на учење не биле
поинакви и различни од оние на веќе регистриран субјект – Исламската верска заедница.
Апелациониот суд Скопје по жалба го донел Решението ГЖ.бр.3967/11 од 17 ноември 2011 година (второоспорен акт со барањето) со кое жалбата ја одбил, со
што првостепеното решение станало правосилно. Подносителите во барањето укажуваат дека Апелациониот
суд во своето претходно решение дал напатствија дека
исти извори на учење не можат да бидат пречка за регистрација, бидејќи со тоа се наметнувал услов кој не
бил предвиден во законот, но при повторното одлучување овој свој став не го афирмирал, со што му дал легитимитет на првостепеното решение во тој дел.
Во барањето подносителите се повикуваат на
одредбите на Уставот и Деловникот кои се однесуваат
на надлежноста на Уставниот суд за заштита на слободите и правата.
Во образложението на барањето, подносителите ги
цитираат релевантните одредби од Законот за правната
положба на црква, верска заедница и религиозна група
(член 4, член 10, член 12, 13 и 14) нагласувајќи дека Законот не пропишувал што се тоа материјални услови за
регистрација на верските субјекти, со што се отварала
врата при толкувањето на Законот, на формалните услови да им се дава третман на материјални и да се излегува надвор од рамките на законот, што било сторено
во конкретниот случај.
Во барањето тие укажуваат дека со одбивањето на
Судот да регистрира религиозен субјект кој во називот
содржи термин „бекташиска“ и преку наметнување на
услов кој Законот не го бара за регистрација на верски
субјект - неидентичност на изворите на учење, кон нив
е извршена дискриминација. Истата, тие ја поткрепуваат со компаративен пример. Имено од списокот на регистрирани религиозни субјекти во Република Македонија, произлегувало дека во називот на 6 цркви се наоѓал терминот „христијанска“, во називот на 1 верска заедница се наоѓал терминот „христијанска“ и во називот
на 2 религиозни групи се наоѓал терминот „христијанска“ (или 9 религиозни субјекти од вкупно 29 регистрирани, користат ист назив во името, или речиси
30% од регистрираните религиозни субјекти користат
ист назив). Понатаму во називот на 2 цркви се наоѓал
терминот „евангелска“, а од вкупно 7 регистрирани
верски заедници, кај 2 од нив се јавува називот „исламска“ во нивните имиња. Од тука подносителите извлекуваат заклучок дека за определени субјекти не било
пречка да се регистрираат, иако нивните имиња содржеле називи од други религиозни субјекти, што според
нив претставувало дискриминација.
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Во врска со условот за неидентичност на изворите
на учење, во барањето се наведува дека не е спорно дека во светот преовладуваат неколку религии, кои како
свои основни извори на учење ги имаат Библијата и
Евангелијата, Куранот, Еврејската тора итн. Исто така
не било спорно дека христијаните (православни, католици, методисти, евангелисти итн.) користат ист извор
на учење, кој различно или исто се толкува во целина
или во свои делови. Истото се однесувало и на Исламот, бекташизмот, кои практикувале ист правец во религијата (ислам), користеле исти извори на учење кои
различно или исто се толкувале во целина или во делови, што ги правело различни од другиот субјект.
Првостепениот суд и Апелациониот суд Скопје, со
самото тоа што навлегле во испитување на идентичноста на изворите на учење и што истите ги компарирале
со извори на учење на друг религиозен субјект, направиле сериозно отстапување од темелните вредности на
забрана за дискриминација, бидејќи кога одлучувал за
регистрацијата на останатите религиозни субјекти
(особено оние кои имаат заеднички називи како Исламска, Христијанска, итн.) не се впуштил во вакво испитување како во случајот со подносителите. Од друга
страна пак, argumentum a contrario, бидејќи судовите
веќе дозволиле регистрација на Ехлибејтска бекташиска религиозна група, подносителите прашуваат дали
тоа значи дека се согласиле со евентуалната идентичност на верското учење со Исламската верска заедница.
Со тоа што навлегле во испитување на верските учења
и во изворите на верата и во носење заклучоци за тоа
дали постои еднаквост на извршување на богослужба,
молитва, обред и друго и изразување на верата и со
заклучокот до кој дошле и го употребиле како аргумент за одбивање на уписот, спротивно на законот,
граѓанските судови направиле недозволена интерференција во оваа сфера, спротивно на член 1 став 2 од
Законот.
Во барањето се наведува дека како лаик во познавањето на религијата, нејзината историја и особено толкувањето, не е примерно за судот во еден пасус да ги
сублимира верските учења на една религија, правец во
религијата или верување и притоа да подвлече знак на
равенство со друга, само заради оправдување на една
одлука и разрешување на една правна ситуација.
Подносителите предлагаат Уставниот суд на Република Македонија да поведе итна постапка за заштита
на слободите и правата на граѓанинот, да закаже јавна
седница на која ќе бидат повикани подносителите и
нивните полномошници и да донесе одлука со која ќе
утврди дека со правосилните акти Рег.Рг.бр.1/22 на Основниот суд Скопје II Скопје од 27 мај 2011 и со Решението на Апелациониот суд Скопје Гж.бр.3967/11 од 17
ноември 2011 година е сторена дискриминација на нивна штета и наведените акти да ги поништи.
4. Судот на седницата, од извршениот увид во доставените и прибавени докази ја утврди следнава фактичка состојба:
Подносителите на барањето во текот на 2010 година, како доброволна заедница на физички лица означена како Бекташиска верска заедница во Република Македонија, преку истиот полномошник, до Основниот
суд Скопје II Скопје, поднеле барање за упис во единствениот судски регистар на црквите, верските заедници
и религиозните групи.
Основниот суд Скопје II Скопје со Решение
РЕГ.РГ-21/10 од 20.12.2010 го одбил барањето за упис
со образложение дека не се исполнети материјалните
услови за упис во регистарот од причина што во името
бил содржан зборот „бекташиска“ кој назив бил содржан во името на регистриран верски субјект, а постојниот закон не овозможувал регистрирање на нов верски субјект со име кое е веќе внесено во регистарот за
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друг регистриран верски субјект и дека изворите на
учење воопшто не биле поинакви и поразлични од изворите на учење на веќе регистриран верски субјект во
единствениот судски регистар. Според мислењето на
судот изразено во Решението, изворите на учење претставуваат официјално обележје на црквата, верската заедница и религиозна група и тие треба да се разликуваат од изворите на учење на веќе регистрираните цркви.
Барањето било одбиено и поради тоа што доброволната заедница на физички лица не доставила доказ за
сопственост или друг правен основ врз основа на кој
судот би можел да утврди дека седиштето Арабати Баба Теќе е нивен имот, па оттука тие не можеле да бараат упис со седиште на наведената адреса на која се наоѓал Комплексот Арабати Баба Теке.
Незадоволни од ваквото решение, подносителите
преку истите полномошници поднеле жалба до Апелациониот суд Скопје, кој со Решение ГЖ.бр.717/11 од
14 април 2011 година жалбата ја усвоил, решението
РЕГ:РГ.21/10 од 20 декември 2010 година го укинал и
го вратил предметот на првостепениот суд на повторно
одлучување. Во образложението на Решението Апелациониот суд укажал:
„Основано се укажува во изјавената жалба дека не е
јасно од што се раководел судот кога прифатил дека не
се исполнети материјалните услови за запишување на
Бекташиска верска заедница во Единствениот судски
регистар на цркви, верски заедници и религиозни групи на доброволната заедница на физички лица, затоа
што во името бил содржан зборот „бекташска“ кој назив бил содржан во името на веќе регистриран верски
субјект, без при тоа судот да наведе кој е тој верски
субјект за да може да се утврди дали станува збор за
идентична верска заедница.
Од друга страна судот не дал образложени причини
за тоа од која законска одредба произлегува ограничување за користење на исти извори на учење од страна
на повеќе верски заедници и религиозни групи, имајќи
ги во предвид уставното право за слобода на вероисповест како и условите под кои може да дојде до ограничување на слободата на изразување на религијата или
убедувањето кои се предвидени во членот 8 од Законот
за правната положба на црква, верска заедница или религиозна група.
Воедно судот го задолжил подносителот на барањето да достави доказ за сопственост на седиштето на Бекташиска верска заедница, па една од причините за одбивање на уписот е и недоставување на доказ за сопственост, за кое нешто основано се укажува во жалбата
дека судот немал во предвид дека тоа не е еден од условите кои се предвидени во законот за упис на доброволната заедница на физички лица во Единствениот
судски регистар на цркви, верски заедници и религиозни групи“.
Со првооспорениот акт - Решението на Основниот
суд Скопје II Скопје РЕГ.РГ.бр.1/11 од 27 мај 2011 година, било одбиено барањето за упис во Единствениот судски регистар на цркви, верски заедници и религиозни
групи, на доброволнотоа заедница на физички лица означена во барањето како Бекташиска Верска Заедница.
Одбивањето на регистрацијата било поради тоа што
судот оценил дека не се исполнети материјалните услови за запишување на доброволната заедница на физички лица, односно дека во името е содржан зборот „бекташиска“ а истиот назив е содржан во името на регистриран верски субјект Ехлибејтска бекташиска религиозна група на Македонија кој веќе бил регистриран
во Единствениот судски регистар на цркви, верски заедници и религиозни групи, а постојниот закон не
овозможувал регистрирање на нов верски субјект со
име кое е веќе внесено во регистарот за друг регистриран верски субјект.
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Во образложението на решението, регистарскиот
суд се повикал на член 13 став 1 алинеја 3 од Законот
за правната положба на црква, верска заедница и религиозна група кој пропишува дека при пријавување на
нова црква, верска заедница и религиозна група се бара
опис на учењето, што според судот значело дека врз
исти верски извори не може да се регистрираат два и
повеќе верски субјекти. Бекташиска верска заедница во
описот на своето учење ги навела токму изворите на
учење на исламската вера со нагласување дека тие се
изворите на исламската вера и учењето на Светиот Куран, знаењето и практиките на Пророкот Мухамед и
имамот Али, Светиот ехли-бејт и Светиот пат на Хаџи
Бекташ Вели. Судот заклучил дека изворите на учење
на доброволната заедница на физички лица означена во
барањето како Бекташиска Верска заедница воопшто
не биле поинакви и поразлични од изворите на учењето на веќе регистриран верски субјект – Исламската
верска заедница која била запишана во регистарот во
2008 година. По мислење на судот, изворите на учење
претставуваат официјално обележје на црква, верска
заедница и религиозна во смисла на член 10 став 1 од
Законот и тие треба да се разликуваат од изворите на
учење на веќе регистрираните цркви, верски заедници
и религиозни групи. Доколку истите не се разликуваат,
односно не содржат посебни крактеристики, особености кои се разликуваат од изворите на учење на веќе
регистрираните цркви, верски заедници и религиозни
групи, истото би значело повреда на чле.10 став 1 од
Законот за правната положба на црква, верска заедница
и религиозна група.
Постапувајќи по жалбата, Апелациониот суд Скопје,
на 17 ноември 2011 година донел Решение ГЖ.
бр.3967/11 со кое жалбата ја одбил како неоснована, а
решението на Основниот суд Скопје II Скопје
РЕГ.РГ.бр.1/11 го потврдил. Апелациониот суд нашол
дека обжаленото решение било јасно, разбирливо и содржело доволно јасни и образложени причини за решителните факти. Судот укажал дека во конкретниот случај и покрај тоа што нема целосно совпаѓање на називот на веќе формираната религиозна група и на подносителот на барањето како верска заедница, првостепениот суд правилно заклучил дека се работи за исти називи, од причина што во двата случаи постои совпаѓање на суштинскиот збор „бекташиска“ кој е всушност
суштина и синоним на верскиот субјект, па со регистрирање на два вeрски субјекти кои во називот го содржат суштинскиот збор „бекташиска“ може да се
створи забуна кај верниците при определување на начинот на изразувањето на нивните верски чувства.
Апелациониот суд Скопје, понатаму нашол дека со одбивањето на уписот не е повредено уставното право на
слобода на вероисповед бидејќи со тоа не е оневозможено, ниту ограничено интимното чувство на верување
и слободата на вероисповед на подносителот на барањето. Но за да истото се институционализира во верска
заедница, истото мора да е во правна рамка која ја
предвидува Законот за правната положба на црква, верска заедница или религиозна група и бидејќи во конкретниот случај не се исполнети материјалните услови,
правилно го применил материјалното право првостепениот суд кога го одбил барањето за упис.
Со оглед на наводите за дискриминација содржани
во барањето, кои упатуваат на тоа дека во постапката
за регистрација судот имал различен третман при одлучувањето во споредба со другите регистрирани верски
заедници и религиозни групи, Уставниот суд по службена должност од Основниот суд Скопје II Скопје ја
прибави листата на запишани цркви, верски заедници и
религиозни групи, како и Решението РЕГ РГ-10/20 од
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10 септември 2010 година со кое во Едниствениот судски регистар на цркви, верски заедници и религиозни
групи, била запишана Ехлибејтската бекташиска религиозна група на Македонија, со седиште во Кичево.
Од увидот во наведеното решение, се заклучува дека Основниот суд при утврдувањето дали се исполнети
материјалните услови за запишување, ги оценувал
следните околности односно факти: државјанскиот статус на основачите, поднесените акти за статусот, организацијата и дејствувањето на субјектот, (статутот), називот за кој Судот утврдил дека се разликува од името
и обележјата на веќе регистрираните субјекти, ознаките за кои Судот оценил дека не содржат домашни или
странски државни ознаки и симболи.
Во образложението на наведеното решение Судот
воопшто не се осврнал на анализа и оценка на изворите
на учењето, ниту пак истите ги споредувал со изворите
на учењето на исламската вера, како што постапил судот во сега оспореното Решение РЕГ.РГ.бр.1/11, во кое
како една од причините за одбивање на регистрацијата
се наведува идентичноста на изворите на учењето со
изворите на учењето на исламската вера. Во оваа смисла напоменуваме дека и во времето на регистрацијата
на Ехлибејтската бекташиска религиозна група на Македонија (2010), Исламската верска заедница на Република Македонија постоела како регистриран верски
субјект (регистрирана со Решение РЕГ.ВЗ.бр.1/08 од 14
ноември 2008 година).
5. Согласно членот 110 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, Уставниот суд на Република Македонија ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето,
совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и забрана на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност.
Според член 51 од Деловникот на Уставниот суд на
Република Македонија, секој граѓанин што смета дека
со поединечен акт или дејство му е повредено право
или слобода утврдени со член 110 алинеја 3 од Уставот
на Република Македонија, може да бара заштита од
Уставниот суд во рок од 2 месеци од денот на доставувањето на конечен или правосилен поединечен акт, односно од денот на дознавањето за преземање дејство со
кое е сторена повредата, но не подоцна од 5 години од
денот на неговото преземање. Во барањето, според
член 52 од Деловникот, потребно е да се наведат причините поради кои се бара заштита, актите или дејствата со кои тие се повредени, фактите и доказите на кои
се заснова барањето, како и други податоци потребни
за одлучување на Уставниот суд.
Во членот 8 став 1 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија, е определено дека основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот, претставуваат
една од темелните вредности на уставниот поредок на
Република Македонија.
Согласно членот 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.
Во член 16 став 1 од Уставот се гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата.
Членот 19 став 1 и 2 ја гарантира слободата на вероисповеста и слободно и јавно, поединечно или во заедница со други, изразување на верата.
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На меѓународен план, слободата на религијата и
правото на еднаквост и недискриминација, се гарантирани со речиси сите меѓународни инструменти за заштита на човековите слободи и права.
Според член 18 од Универзалната декларација за
човекови права, секој има право на слобода на мислата,
совеста и религијата и секој има право да ја промени
својата религија или убедување, како и слободно, индивидуално или во заедница со други луѓе, приватно
или јавно, да ја манифестира својата религија или убедување преку подучување, практикување, одржување
служби или обреди, а според член 29 став 2 од оваа
Декларација, при користењето на своите права и слободи, секој ќе подлежи само на такви ограничувања, какви што се определени со Закон, со единствена цел да
се осигура должното признавање и почитување на правата и слободите на другите и со цел да се задоволат
предметните барања во врска со моралот, јавниот ред и
општата благосостојба во едно демократско општество.
Според член 18 став 1 од Меѓународниот пакт за
граѓански и политички права, секое лице има право на
слобода на мислата, совеста и вероисповедста. Ова
право ја подразбира слободата на исповедувањето и на
примањето на вера или убедување по свое наоѓање, како и слободата таа вера или убедување да го манифестира поединечно или заедно со други, како јавно, така
и приватно, преку култ, преку вршење на верски и ритуални обради и преку веронаука. Според ставот 3 на
овој член од Пактот, слободата на манифестирањето на
верата или убедувањето може да биде предмет само на
оние ограничувања што ги предвидува законот, а што
се нужни заради заштита на јавната безбедност, на редот, на здравјето или на моралот или пак на основните
права и слободи на други лица.
Во член 26 од Пактот е определено дека сите лица
се еднакви пред законот и имаат право без никаква дискриминација на подеднаква заштита пред законот. Во
таа смисла, законот мора да ја забранува секоја дискриминација и да им осигура на сите лица подеднаква и
успешна заштита против секаква дискриминација, особено во поглед на расата, бојата, полот, јазикот, верата,
политичкото или друго убедување, националното или
социјалното потекло, имотната состојба, раѓањето или
секоја друга состојба.
Според членот 9 од Европската Конвенција за заштита на човековите права и основни слободи, секој
има право на слобода на мислата, совеста и верата. Ова
право ја вклучува слободата за промена на верата и
убедувањето, како и слободата на изразување на својата вера или убедување, сам или заедно со другите, јавно или приватно, преку богослужба, поука, проповеди,
верски обреди и ритуали. Слободата на изразувањето
на својата вера или на своите убедувања може да биде
предмет само на оние ограничувања што се предвидени со закон и кои претставуваат мерки во интерес на
јавната безбедност, поредокот, здравјето и моралот или
заштита на правата и слободите на други, неопходни
во едно демократско општество.
Во членот 14 од Европската Конвенција за заштита
на човековите права и основни слободи, уживањето на
правата и слободите признати со неа, треба да се обезбеди без никаква дискриминација заснована врз пол, раса,
боја на кожата, јазик, вера, политичко или кое и да е
друго мислење, национално или социјално потекло, припадност на национално малцинство, материјална положба, потекло по раѓање или кој и да е друг статус.
Членот 1 од Протоколот бр. 12 кон Европската конвенција за заштита на човековите права и основните
слободи воведува општа забрана на дискриминација,
во однос на сите права и слободи независно дали се гарантирани со Конвенцијата или не. Согласно став 1 на
овој член од Протоколот, уживањето на кое и да било
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право утврдено со закон ќе се обезбеди без дискриминација по кој и да било основ како што е полот, расата,
бојата, јазикот, религијата, политичкото или друго мислење, национално или социјално потекло, припадноста
кон национално малцинство, имот, раѓање или друг
статус. Никој нема да биде дискриминиран од страна
на јавен орган по кој и да било основ од оние наведени
во ставот 1.
Законот за правната положба на црква, верска заедница и религиозна група („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/2007) го уредува основањето
и правниот статус на црквата, верската заедница и религиозната група, уредување на богослужба, молитва и
верски обред, верска поука и образовни дејности, приходи на црквата, верската заедница и религиозната група, како и други прашања. Црквата, верската заедница
и религиозната група се одвоени од државата и се еднакви пред закон (член 1).
Според членот 2 од Законот, црква, верска заедница
и религиозна група, во смисла на овој закон, е доброволна заедница на физички лица кои со своето верско
убедување и изворите на нивното учење ја остваруваат
слободата на вероисповедта соединети по вера и идентитет изразен со подеднакво извршување на богослужба, молитва, обреди и друго изразување на верата.
Во членот 3 од Законот е определено дека правото
на слобода на уверување, мисла и совест, ја вклучува
слободата на манифестирање на својата вера или убедување, што сам или заедно со другите, јавно или приватно го има секој човек.
Членот 4 од Законот утврдува дека не е дозволена
верска дискриминација.
Согласно членот 6 од Законот, државата го почитува идентитетот на црквите, верските заедници, религиозните групи и другите облици на религиозно здружување и со нив воспоставува однос на постојан дијалог и
развива облици на постојана соработка.
Во членот 8 од Законот е утврдено дека со закон
може да се ограничи слободата на изразување на религијата или убедувањето доколку тоа е неопходно во интерес на јавната сигурност, поредокот, здравјето, моралот или заштита на правата и слободите на другите.
Според членот 9 од Законот, црква, верска заедница
и религиозна група се запишуваат во Единствениот
судски регистар на црквите, верските заедници и религиозните групи (во натамошниот текст: надлежниот регистар), со што стекнуваат својство на правно лице.
Органот на државната управа надлежен за работите во
врска со односите меѓу државата и верските заедници
води евиденција за регистрираната црква, верска заедница и религиозна група. Во надлежниот регистар се
запишува црква, верска заедница и религиозна група
доколку претходно веќе не е извршена регистрација на
таква црква, верска заедница и религиозна група.
Во членот 10 став 1 од Законот е утврдено дека
името и официјалните обележја на секоја нова црква,
верска заедница и религиозна група треба да се разликуваат од називите и официјалните обележја на веќе
регистрираните цркви, верски заедници и религиозни
групи.
Според член 11 став 1, надлежен суд за водење на
Единствениот судски регистар на црквите, верските заедници и религиозни групи е Основниот суд - Скопје II
- Скопје.
Согласно членот 12 од Законот, запишувањето во
надлежниот регистар се врши врз основа на барање.
Кон барањето од ставот 1 на овој член се доставуваат:
- записник од одржано основачко собрание;
- акт за основање;
- акт со кој се уредува статусот, организацијата и
дејствувањето;
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- опис на изворите на учењето од членот 2 став (1)
на овој закон;
- одлука за определување на лице овластено за застапување и претставување на црква, верска заедница и
религиозна група и
- доказ за државјанство на основачите и лицето овластено да застапува и претставува црква, верска заедница и религиозна група.
(3) Црквата, верската заедница и религиозната група се должни да определат одговорно лице, кое до надлежниот регистар ќе поднесе барање за запишување во
рок од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката
за основање.
(4) Ако кон барањето од ставот (1) на овој член не
се доставени сите потребни документи, надлежниот
суд ќе го повика подносителот на барањето во рок од
15 дена од известувањето да ги достави потребните документи, а во спротивно барањето ќе го отфрли.
Членот 14 од Законот пропишува дека ако се исполнети условите утврдени во членовите 12 и 13 од овој
закон, регистарскиот суд е должен во рок од осум дена
од денот на поднесувањето на барањето да ја запише
црквата, верската заедница и религиозната група во
надлежниот регистар.
Во член 16 од Законот е предвидено дека доколку
не се исполнети материјалните услови од овој закон за
запишување на црква, верска заедница и религиозна
група, судот ќе го одбие барањето. Против решението
со кое се одбива барањето, жалба до второстепениот
суд може да поднесе само подносителот на барањето
во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.
Од наведените одредби од Уставот на Република
Македонија произлегува дека слободата на вероисповеста ужива висок степен на заштита во Уствот – таа е
издвоена во посебна одредба од Уставот (член 19 и
Амандман VII), но е сепак составен дел на општиот
уставен контекст на слободата на уверувањето и совеста (член 16 од Уставот). Слободата на уверувањето,
вклучително и слободата на религиското уверување
претставуваат апсолутни слободи кои не се ограничени
со некои други слободи или права или други уставни
вредности. Слободата на вероисповеста, нужно во себе
ги содржи принципите дека секој има слобода, без влијание од никого, да го определи своето верско уверување, да прифати или да не прифати одредена вера или
да прифати друга вера, или да не прифати никаква вера, да ја исповеда или да не ја исповеда својата вера, да
учествува или да не учествува во верски обреди итн.
Но, таа околност во Уставот на Република Македонија
не може да значи апсолутна слобода на ниво на нејзината манифестација, со оглед на тоа што иако ненапишан, важи принципот дека слободите и правата на човекот ја имаат својата граница во слободите и правата
на другиот човек, но и во некои вредности што го овозможуваат заедничкиот живот на луѓето во една општествена заедница. Уставниот концепт на религиската слобода во уставно-правниот поредок на Република
Македонија ги опфаќа и следните елементи како што
се: правото на еднаквост без оглед на верското уверување и припадност, слободата на основање на верски
здруженија и принципот на секуларност, односно одвоеност на верските заедници и групи од државата.
Поаѓајќи од наведените одредби од Уставот и
одредбите од Законот за правната положба на црква,
верска заедница и религиозна група, посебно оние кои
се однесуваат на статусот на верските субјекти, Судот
смета дека во овој конкретен предмет треба да утврди
дали со одбивањето на регистрацијата на Бекташиската
верска заедница на овие верници им е повредена слободата на вероисповеста и дали во одбивањето на регистрацијата постојат елементи на дискриминација по
верска основа.
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Во однос на првиот дел од прашањето, од одредбите од членот 9 од Законот за правната положба на црква, верска заедница и религиозна група произлегува
дека регистрирањето во единствениот судски регистар
на цркви, верски заедници и религиозни групи е предуслов за стекнување на својство на правно лице на
верскиот субјект, но не и предуслов за вршење на верски обреди, богослужби и молитви што верниците, поаѓајќи од уставно прокламираната слобода на вероисповест, можат да ја практикуваат независно од тоа дали
се организирани во форма на верски субјект кој е регистриран и има својство на правно лице.
Во конкретниот случај, од наводите во поднесеното
барање и утврдените факти произлегува дека подносителите на барањето кои по вероисповест се определуваат како припадници на бектешизмот повеќе години
наназад слободно го практицираат ова свое религиско
убедување, учествуваат во јавниот живот, комуницираат со државните органи, учествуваат на верски собири
и конференции, од што може да се заклучи дека иако
не се формално регистрирани согласно Законот, тие
можат слободно да ја практицираат својата вероисповест и да обавуваат верски обреди согласно правилата
на исламската вера, без да бидат изложени на притисок
и прогон, од што следува заклучокот дека слободата на
верското уверување на подносителите на барањето не е
повредена.
За да одговори на прашањето дали во одбивањето
на барањето за регистрација на Бектешиската верска
заедница, постојат елементи на дискриминација,
Уставниот суд проценувал дали судовите што одлучувале во постапката за регистрација на верската заедница на подносителите на барањето (Основниот суд
Скопје 2 Скопје и Апелациониот суд Скопје кој одлучувал по жалбата) дале доволно образложени причини
од кои може да се утврди дека во конкретниот случај
одбивањето на регистрацијата на Бектешиската верска
заедница било поради објективни и разумни причини,
односно дали одбивањето на регистрацијата било заради остварување на некоја легитимна цел и дали постои
пропорционалност помеѓу употребените средства и
целта што требала да се оствари со оваа мерка. Ова
произлегува од таму што правото на еднаквост пред законот и еднаква законска заштита без дискриминација
не ги прави сите разлики во третманот дискриминаторски, бидејќи диференцијацијата која се темели на разумни и објективни критериуми не претставува забранета дискриминација. И според практиката на Европскиот суд за човекови права, дискриминација согласно
членот 14 од Конвенцијата постои кога постои различен третман на лица во иста или слична ситуација и кога таквата разлика во третманот нема „објективно и
разумно оправдување“. „Објективно и разумно оправдување“ постои ако мерката за која што станува збор
има легитимна цел и доколку постои „разумна врска на
пропорционалност помеѓу употребените средства и
целта што треба да се оствари (Belgian Linguistics Case,
Judgment of 23 July 1968). На слична линија е и практиката на Комитетот за човекови права на ООН, кој во
повеќе случаи (покренати пред него врз основа на членот 26 од Меѓународниот пакт за граѓански и политички права), утврдил дека самата дистинкција по некој од
забранетите основи од членот 26 од Меѓународниот
пакт за граѓански и политички права не е пресудна, односно дека не е дадено доволно оправдување за таквата
дистинкција. Во својата General Comment No. 18, Комитетот за човекови права нагласил дека различниот
третман е допуштен доколку: е во функција на остварување на легитимна цел и доколку критериумите за диференцијација се разумни и објективни.
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Во конкретниот случај, од побиваното решение на
Основниот суд Скопје II Скопје РЕГ:РГ.бр.1/11 од 27
мај 2011 година со кое е одбиено барањето на Бектешиската верска заедница за упис во Единствениот судски регистар на цркви, верски заедници и религиозни
групи, произлегува дека во основа Судот ја одбил нивната регистрација поради две причини и тоа: 1) името,
односно називот на верската заедница во кој бил содржан зборот „бектешиска“ кој бил составен дел на името на претходно регистриран верски субјект Ехлибејтска бекташиска религиозна група (регистрирана со решение на истиот суд РЕГ:РГ.бр.19/10 од 10 септември
2010 година) и 2) втората причина а тоа е идентичноста
на изворите на учење со изворите на учењето на веќе
регистриран верски субјект – Исламската верска заедница (регистрирана со решение на истиот суд
РЕГ:ВЗ.бр.1/08 од 14 ноември 2008 година).
Одбивањето на регистрацијата во конкретниот случај било од причини предвидени со закон – Законот за
правната положба на црква, верска заедница и религиозна група, кој закон, според мислењето на Уставниот
суд, бил правилно применет во конкретниот случај. Основот за одбивање поради наведените причини е членот 10 став 1 од наведениот закон, според кој името и
официјалните обележја на секоја нова црква, верска заедница и религиозна група треба да се разликуваат од
називите и официјалните обележја на веќе регистрираните цркви, верски заедници и религиозни групи.
Уставниот суд го прифаќа ставот на првoстепениот
суд, според кој покрај името, и изворите на учењето
претставуваат официјални обележја на верскиот субјект од причина што изворите на учењето на една вера
и името на верскиот субјект се суштински карактеристики кои се иманентни на верскиот субјект и преку
нив тој верски субјект се идентификува и препознава
во јавноста.
Ова е уште поизразено кога се во прашање верски
субјекти кои се помалубројни т.е. кои се потесно и поконкретно препознатливи верски субјекти кои со овие
два елементи ја одразуваат својата специфика. Оттука
и идентификацијата на барателот на регистрацијата со
друг верски субјект кој е веќе регистриран, може да ја
доведе јавноста во заблуда, односно да ги доведе верниците во конфузија, што воедно претставува нарушување на нивните верски чувства. Значи неспорно е дека
правото на регистрација на одреден верски субјект треба да биде загаранитрано како дел од остварувањето на
верските права, но од друга страна истото не треба да
ги нарушува верските права и чувства на припадниците на веќе регистрираните верски субјекти.
Наводите во барањето дека судовите требало да водат сметка за тоа дека подносителите барале да се регистрираат како верска заедница, за разлика од верскиот субјект со наводно идентично име кој бил регистриран како религиозна група, според Судот, не се од значење, со оглед на тоа што условот за неидентичност на
името и неидентичност на изворите на учењето согласно членот 10 од Законот е даден кумулативно, односно
тој важи за сите верски субјекти, независно од тоа дали
станува збор за црква, верска заедница или религиозна
група.
Секој верски субјект, независно од тоа дали се работи за црква, верска заедница или религиозна група
треба да има право на дистинктивност, препознавање
во јавноста со својот тесно-специфичен идентитет, кој
ако не постои или има конкуренција може да создава
забуни, конфузија во јавноста, во случај да постојат повеќе такви паралелни субјекти меѓу кои се развива
компетитивност, бескраен паралелизам и фрагментираност.
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Целта на законското барање за неидентичност на
името и на официјалните обележја на верските субјекти, во што спаѓаат и изворите на учењето, како и на
законската определба од членот 9 од наведениот закон
според која во надлежниот регистар се запишува црква, верска заедница и религиозна група доколку претходно веќе не е извршена регистрација на таква црква,
верска заедница и религиозна група, е да се спречи, односно оневозможи заблудување на верниците во смисла на создавање на конфузност, погрешна перцепција и
легализирана бесконечна поделба на верниците од иста
вероисповест на повеќе верски заедници или субјекти.
Ова се цели кои според оценката на Судот се сосема
легитимни бидејќи се неопходни заради заштита на
слободите и правата на другите и заради обезбедување
на верска толеранција и спречување на верски конфликти, како елемент на заштита на јавниот поредок за
што одговорност има државата.
Поради наведеното, Уставниот суд оцени дека со
одбивањето на регистрацијата на Бектешиската верска
заедница не е повредена слободата на вероисповеста на
подносителите на барањето, ниту пак е сторена дискриминација спрема нив по верска основа.
6. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во
точка 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Вера Маркова, д-р Гзиме Старова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.
У.бр. 24/2012
20 ноември 2012 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.
___________

3721.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и
членовите 28 алинеја 2 и 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 20 ноември 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на
уставноста на членот 4 став 2 во делот: „и тројца пратеници се избираат според мнозинскиот модел во еден
изборен круг и тоа по еден пратеник од три изборни
единици во Европа и Африка, во Северна и Јужна Америка и во Австралија и Азија утврдени со овој закон“
од Изборниот законик („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 40/2006, 136/2008, 148/2008, 163/2008
и 44/2011).
2. СЕ ОТФРЛА иницијативата во делот во кој се бара поведување на постапка за оценување на уставноста
на членот 4 став 3 во делот: „по исклучок на изборните
единици во Европа и Африка, во Северна и Јужна Америка и во Австралија и Азија“ од Изборниот законик
означен во точката 1 од ова решение.
3. Решението да се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
4. Урош Милошевски, Драган Петрушевски и Игор
Филков, сите од Скопје до Уставниот суд на Република
Македонија поднесоа иницијатива за поведување на
постапка за оценување на уставноста на делови од членот 4 ставови 2 и 3 од Изборниот законик, означен во
точката 1 од ова решение.

Според подносителите на иницијативата начинот на
конституирање на органите на државната власт, а во
таа смисла организацијата и спроведувањето на изборниот процес, биле суверено право на секоја држава кое
произлегувало од правото на самоопределување, согласно меѓународното право. Со оспорениот дел од член
4 став 2 од Изборниот законик се вршело проширување
на позитивно-правниот поредок на Македонија преку
основање на изборни единици надвор од нејзината територија, а така се повредувале суверените права на
други држави.
Конституирањето на Собранието на Република Македонија се вршело за територијата на Р.М., како суверена држава и актите што ги донесувало законодавното
тело важеле за нејзината територија и нејзиниот позитивно-правен поредок. Со наведената одредба се предвидувало претставници кои не биле избрани од територијата на Република Македонија да учествуваат во донесувањето на актите со задолжителна правна сила
единствено на територијата на Република Македонија.
Во натамошниот тек на иницијативата се цитираат
член 9 став 2 и член 22 став 2 од Уставот, како и членот 4 ставовите 2 и 3 од Изборниот законик, па се наведува дека со направениот исклучок во членот 4 став 3
од од Изборниот законик за отстапување од просечниот број на избирачи во изборната единица се вршела
повреда на правото на еднаквост загарантирано со наведените уставни одредби.
Имено, избирачите, државјани на Република Македонија на привремена работа или престој во странство
(член 2 став 1 точка 17 од Изборниот законик) се ставале во привилегирана положба во однос на избирачите
кои имале постојано место на живеење во државата.
Ова се однесувало и на активното и на пасивното избирачко право, односно правото да се избира и правото
да се биде избран. Така, несразмерно различен број на
гласови бил потребен за избор на еден пратеник од шесте изборни единици на територијата на Република Македонија во однос на еден пратеник од трите изборни
единици основани надвор од нејзината територија.
Следствено се вршела дискриминација на државјаните
на Република Македонија во нивното право за политичко учество, односно за остварување на власта преку
демократски избрани претставници, согласно членот 2
став 2 од Уставот.
Според подносителите на иницијативата ефективното располагање на граѓаните со нивните политички
права подразбирало не само постоење на материјални
гаранции, туку и процесни гаранции што во случајот
значело спроведување на еднакви и фер изборни постапки. Со постоечките законски решенија, една изборна единица во Република Македонија имала приближно 277.000 гласачи кои гласаат за 20 пратеника, додека
за изборните единици надвор од државата немало податок за бројот на избирачите, а единствената информација, според Државната изборна комисија, била дека
за гласање се пријавиле 7258 државјани за избор на три
пратеници. Оттаму, за еден пратеник во Република Македонија биле потребни 13.850 гласови, а за еден пратеник за изборните единици надвор од државата биле
потребни 2420 гласови, или еден глас на државјанин на
Република Македонија, кој е надвор од државата, според подносителите на иницијативата, вредел скоро колку 6 гласа на државјанин на Република Македонија кој
гласа во државата.
Врз основа на сето наведено подносителите на иницијативата предлагаат Судот да ги укине оспорените
делови на законските одредби.
5. Судот на седницата утврди дека во членот 4 став
2 од Изборниот законик е предвидено дека, во Собранието на Република Македонија се избираат 123 пратеници, од кои 120 пратеници се избираат според про-
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порционалниот модел, при што територијата на Република Македонија е поделена на шест изборни единици
утврдени со овој законик и во секоја се избираат по 20
пратеници и тројца пратеници се избираат според мнозинскиот модел во еден изборен круг и тоа пo еден пратеник од три изборни единици во Европа и Африка, во
Северна и Јужна Америка и во Австралија и Азија
утврдени со овој законик.
Одредбата се оспорува во делот: „ и тројца пратеници се избираат според мнозинскиот модел во еден
изборен круг и тоа по еден пратеник од три изборни
единици во Европа и Африка, во Северна и Јужна Америка и во Австралија и Азија утврдени со овој закон“.
Во членот 4 став 3 од Изборниот законик е предвидено дека, во изборните единици бројот на избирачите
може да отстапува најмногу од минус 5% до плус 5%
во однос на просечниот број на избирачи во изборната
единица по исклучок во изборните единици во Европа
и Африка, во Северна и Јужна Америка и во Австралија и Азија.
Одредбата се оспорува во делот: „по исклучок на
изборните единици во Европа и Африка, во Северна и
Јужна Америка и во Австралија и Азија“.
6. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владеењето на правото е една 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 (став 1). Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви (став 2).
Според член 22 од Уставот, секој граѓанин со наполнети 18 години живот стекнува избирачко право“
(став 1). Избирачкото право е еднакво, општо и непосредно и се остварува на слободни избори со тајно гласање (став 2).
Согласно членот 23 од Уставот, секој граѓанин има
право да учествува во вршењето на јавни функции.
Според член 118 од Уставот, меѓународните договори што се ратификувани во согласност со Уставот се
дел од внатрешниот правен поредок и не можат да се
менуваат со закон.
Одлуката за пристапување на Република Македонија кон меѓународноправните документи за основните
човекови права и слободи донесени од ООН, меѓу кои
се Универзалната декларација за човековите права (донесена на 10 декември 1948 година) е објавена во
„Службен весник на Република Македонија“ бр.
57/1993 од 23 септември 1993 година.
Во членот 21 став 1 од Универзалната декларација
за човекови права се вели дека „Секој има право да
учествува во владата на сопствената држава, директно
или преку слободно избрани претставници. Секој има
право на еднаков пристап кон јавните служби на неговата држава (став 2). Волјата на народот ќе биде основата на авторитетот на власта и тоа ќе биде изразено
преку периодични и автентични избори со универзално
и еднакво право на глас преку тајно гласање или преку
еквивалентни слободни процедури на гласање (став 3).
Тргнувајќи од анализата на наведените уставни
одредби произлегува дека Уставот на Република Македонија не прави разлика меѓу активното избирачко
право, односно правото на граѓанинот да избира и пасивното избирачко право, односно правото на граѓанинот да биде избран. Избирачкото право е уставно определено како едно од најсуштествените политички права кое кореспондира со останатите демократски определби утврдени со Уставот, посебно во делот на организацијата и функционирањето на државната власт.

Бр. 154 - Стр. 15

Во Република Македонија спроведувањето на изборите е регулирано со Изборниот законик, кој, помеѓу
другото, ги уредува начинот, условите и постапката за
избор на претседател на Република Македонија, за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, за членови на советите на општините и Советот
на градот Скопје, за избор на градоначалник на општина и градоначалник на градот Скопје, начинот и постапката на евидентирање на избирачкото право, водење на Избирачкиот список, определување на границите
на изборните единици и утврдување, менувањето и објавувањето на избирачките места, како и условите за
функционирање на изборните места.
Во членот 4 став 2 од Изборниот законик е предвидено дека во Собранието на Република Македонија се
избираат 123 пратеници, од кои 120 пратеници се избираат според пропорционалниот модел, при што територијата на Република Македонија е поделена на шест
изборни единици утврдени со овој законик и во секоја
се избираат по 20 пратеници и тројца пратеници се избираат според мнозинскиот модел во еден изборен
круг и тоа пo еден пратеник од три изборни единици во
Европа и Африка, во Северна и Јужна Америка и во
Австралија и Азија утврдени со овој законик.
Според ставот 3 од истата одредба од Изборниот законик, во изборните единици бројот на избирачите може да отстапува најмногу од минус 5% до плус 5% во
однос на просечниот број на избирачи во изборната
единица по исклучок во изборните единици во Европа
и Африка, во Северна и Јужна Америка и во Австралија и Азија.
Од анализата на членот 4 ставови 2 и 3 од Изборниот законик произлегува дека во Република Македонија
за избор на пратеници во Собранието на Република
Македонија паралелно функционираат два изборни модела и тоа пропорционалниот и мнозинскиот.
Според пропорционалниот модел се избираат 120
пратеници во шест изборни единици, или во секоја се
избираат по 20 пратеници, а според мнозинскиот модел
во еден изборен круг се избира по еден пратеник од
три изборни единици во Европа и Африка, во Северна
и Јужна Америка и во Австралија и Азија. Во изборните единици во државата бројот на избирачите може да
отстапува најмногу од минус 5% до плус 5% во однос
на просечниот број на избирачи во изборната единица,
кое правило не се применува кај мнозинскиот модел.
Определбата на законодавецот избирачко право да го
остварат и државјаните на Република Македонија кои на
денот на изборите се на привремена работа или престој
во странство, a се запишани во Избирачкиот список,
според Судот не ги повредува Уставните принципи и
норми. Напротив поради мобилноста на европските граѓани, повеќето европски држави имаат позитивен пристап кон правото на глас на граѓаните што живеат надвор од сопствената држава, бидејќи сметаат дека на овој
начин се зајакнува развојот на националното и европското државјанство, а воедно принципот на државјанство
бара сите граѓани државјани да ги уживат сите граѓански права признати во државата. Притоа националните
законодавства имаат разлики по однос на дефинирањето
на електоратот, процедурата за регистрација, изборните
модели или пак начинот на гласање.
Тргнувајќи од направената анализа Судот оцени дека со оспорениот дел од членот 4 став 2 од Изборниот
законик не се повредува начелото на еднаквост на избирачкото право, бидејќи во оваа одредба само се воспоставуваат три пратенички места кои се избираат според мнозинскиот модел во еден изборен круг со поблиско определување на регионите во кои се наоѓаат изборните единици, од каде за оспорениот дел на наведената законска одредба не може да се постави прашањето за нејзината согласност со одредбите од Уставот на
кои се повикуваат подносителите на иницијативата.
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По однос на констатацијата во иницијативата за повреда на сувереното право на други држави со определбата да се даде можност на лицата кои живеат надвор
од Република Македонија да гласаат во државите во
кои живеат и престојуваат Судот оцени дека е погрешна, од причина што гласањето се организира во Дипломатско-конзуларните преставништва, кои се сметаат за
екстериторијални, односно нивната територија е во
исклучива јурисдикцијата на Република Македонија, а
не во јурисдикција на државата на чија територија се
наоѓаат Дипломатско-конзуларните преставништва.
7. Според член 110 од Уставот на Република Македонија, Уставниот суд на Република Македонија одлучува за согласноста на законите со Уставот и за согласноста на другите прописи и на колективните договори
со Уставот и со законите.
Согласно член 28 алинеја 2 од Деловникот на
Уставниот суд на Република Македонија, Уставниот
суд ќе ја отфрли иницијативата ако за истата работа веќе одлучувал, а нема основи за поинакво одлучување.
Имено, со решение У.бр.61/2011 од 18 мај 2011 година Судот не повел постапка за оценување на уставноста на член 4 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2006,
136/2008, 44/2011 и 51/2011).
Во образложението на решението Судот констатирал дека, во иницијативата се оспорувала еднаквоста
на избирачкото право, од причина што дијапазонот од
плус 5% до минус 5% овозможувал големи разлики во
вредноста на гласовите, како и тоа дека моменталната
состојба на бројот на избирачи во изборните единици
го надминувал предвидениот законски дијапазон и со
што се повредувало правото на еднаквост на избирачкото право, односно гласовите на избирачите од одделни изборни единици немале иста вредност. Во тој случај очигледно било кршењето на уставната категорија
на еднаквото избирачко право на граѓаните на Република Македонија (еднаква вредност на секој глас на секој избирач).
Имајќи ја во вид содржината на оспорениот член 4
од Изборниот законик, а во корелација на наводите содржани во иницијативата, според Судот, не била спорна дефиницијата на избирачко право. Еднаквото избирачко право е израз на начелото на еднаквост на граѓаните пред Законот, а се остварува низ целината на изборниот систем. Но, Судот укажал дека еднаквоста на
избирачкото право, не може да се сфати со математичка строгост со оглед на различни фактори, определено
и дефинирано, туку истото мора да е приближно еднакво, така што всушност и самиот закон определува
одреден дијапазон во оспорениот став 3 на членот 4 од
Изборниот законик.
По однос на ова прашање при градењето на правното мислење Судот го имал во вид „Кодексот на добро
однесување во изборните прашања“ (CDL-AD (2002)
023 rev), кој документ е усвоен од Европската комисија
за демократија преку право (Венецијанска комисија)
кој во точка 2.2 утврдува дека „еднаквата гласачка сила, онаму каде што изборите не се одржуваат во една
изборна единица, бара границите на изборните единици да бидат утврдени така што пратеничките места во
долниот дом во кој е претставен народот, да бидат распределени подеднакво помеѓу изборните единици, во
согласност со посебни критериуми за распределба, како што се на пример бројот на жители во изборната
единица, бројот на државјани што живеат во таа изборна единица (вклучувајќи ги и малолетните лица), бројот на запишани (регистрирани) избирачи, и доколку е
можно, и бројот на лица што фактички гласаат. Можно
е да се предвиди и соодветна комбинација на овие критериуми. Истите правила се применуваат и за регионалните и локалните избори. Во случај кога овој прин-
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цип не се почитува, соочени сме со она што се нарекува изборна геометрија, која се јавува било во форма на
„активна изборна геометрија“, имено распределба на
местата што предизвикува нееднаквост во претставувањето тогаш кога ќе се примени, или пак во вид на „пасивна изборна геометрија“, која произлегува од продолжено (долготрајно) задржување на непроменета територијална распределба на местата и изборните единици.
По однос на прашањето за еднаквоста на избирачкото право, односно на еднаквоста на гласачката сила,
Судот ги прифатил овие ставови и оценил дека тоа налага границите на изборните единици да се одредат така што пратеничките места во институциите кои го
претставуваат народот, односно граѓаните да бидат,во
што е можно помала мера еднакво распределени помеѓу изборните единици, во согласност со одредени критериуми за распределба. Во таа насока законодавецот
при определување на изборните единици, што, меѓу
другото, е предмет на уредување на овој закон, се задржува на постојната инфраструктура на гласачките места и нивната распределба, согласно пропорционалниот модел во шест изборни единици.
Врз основа на наведеното, Судот во постапката по
предметот У.бр.61/2011 застанал на гледиште дека
утврдениот дијапазон „... најмногу од минус 5% до
плус 5%“, утврден во оспорениот член 4 став 3 од Изборниот законик не е во спротивност со уставните категории на еднаквост на избирачкото право на граѓанинот и неговото право да учествува во вршењето на јавни функции. Ова особено ако се има во вид фактот дека определеното отстапување е во границите на разумност на општествените, објективните и европските
стандарди за принципот на пропорционалната застапеност во целина. Според тоа, определеното отстапување
не претставува повреда на принципот на еднаквост на
правото на гласање.
Судот, исто така, со решение У.бр.2/2012 од 11
април 2012 година Судот не повел постапка за оценување на уставноста на Изборниот законик во целина
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
40/2006, 136/2008, 44/2011 и 51/2011).
Во постапката по наведениот предмет Судот тргнувајќи од анализата на член 8 став 1 алинеи 3, 4 и 5,
член 9 и член 22 од Уставот и анализата на Изборниот
законик, наспрема наводите во иницијативата дека со
предвидениот изборен модел власта во Република Македонија немала уставен и народен легитимитет Судот
оценил дека се неосновани.
Ова од причини што, според Судот во оспорениот
Изборниот законик доследно е почитувано избирачкото право, начелото на еднакво избирачко право како и
техниката на остварување на тоа право во практиката.
Фактот што подносителот на иницијативата тргнувајќи од негативните ефекти при математичката пресметка на утврдениот изборен модел во Република Македонија согледувал повреда на уставните одредби и
предлагал промена на утврдениот модел, според Судот
не можел да претставува основ за изразување на сомнение од уставен аспект дека оспорениот Изборниот законик во целина не е во согласност со Уставот. Притоа,
дали одреден изборен модел има повеќе или помалку
негативни ефекти при математичката пресметка по
спроведени избори во еден изборен период зависи од
излезноста на граѓаните, бројот на политичките партии, коалицирање на политичките партии, а тоа не е
прашање за кое треба да се произнесе Уставниот суд,
туку е прашање на законодавната власт се до границите додека таквите ефекти не ги повредуваат уставните
гаранци од сверата на граѓанските и политичките права
утврдени во Уставот.
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Оттука, според Судот право е на законодавецот почитувајќи ги уставните гаранции за избирачкото право,
начелото на еднаквост, начелото на политички плурализам и слободни и демократски избори како и имајќи
ги предвид прифатените изборни модели во државите
да го утврди изборниот модел.
Имајќи предвид фактот што Уставниот суд во предметите У.бр.61/2011 и У.бр.2/2012 констатирал дека
Изборниот законик, анализиран како целина, но и сега
оспорениот член 4 став 3 од наведениот законик не ги
повредува избирачките права, утврдени и гарантирани
со Уставот, како и начелото на еднакво избирачко право, што значи дека за истата работа веќе одлучувал и
нема основи за поинакво одлучување следуваше иницијативата по однос на оспорениот дел од членот 4
став 3 од Изборниот законик да се отфрли поради постоење на пресудена работа.
8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точките 1 и 2 од ова решение.
9. Ова решение Судот го донесе во мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Елена
Гошева, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Вера
Маркова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир
Стојаноски. Решението под точка 2 Судот го донесе со
мнозинство гласови.
У.бр.48/2012
20 ноември 2012 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.
___________

3722.
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на
Уставниот суд на Република Македонија (“Службен
весник на Република Македонија“ бр.70/1992), по нашето гласање против Решението У.бр.48/2012 од 28 ноември 2012 година за делот кој се однесува на членот 4
став 3 во делот: “по исклучок на изборните единици во
Европа и Африка, во Северна и Јужна Америка и во
Австралија и Азија“ од Изборниот законик („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 40/2006,
136/2008, 148/2008, 163/2008 и 44/2011) го издвојуваме
и писмено го образложуваме, следното
ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ
Со наведеното Решение, Уставниот суд со мнозинство гласови одлучи да не поведе постапка за оценување
на уставноста на членот 4 став 2 во делот: “и тројца
пратеници се избираат според мнозинскиот модел во
еден изборен круг и тоа по еден пратеник од три изборни единици во Европа и Африка, во Северна и Јужна
Америка и во Австралија и Азија утврдени со овој закон“ и да се отфрли иницијативата во делот кој се однесува на членот 4 став 3: “по исклучок на изборните
единици во Европа и Африка, во Северна и Јужна Америка и во Австралија и Азија“ од Изборниот законик
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
40/2006, 136/2008, 148/2008, 163/2008 и 44/2011).
Мнозинството на судии е на мислење дека Уставниот суд по ова прашање веќе се произнел во предметите
У.бр.61/2011 и У.бр.2/2012 оценувајќи дека овој член
не ги повредува избирачките права утврдени и гарантирани со Уставот како и начелото на еднакво избирачко право, па бидејќи за истата работа веќе го искажал
својот став, нема основи за поинакво одлучување, од
кои причини реши да не поведе постапка односно да ја
отфрли иницијативата во горенаведените делови.

Нашето издвоено мислење се однесува на две прашања и тоа како на формалниот така и на суштинскиот
аспект на оспорените одредби.
Од формален аспект, со оглед на тоа дека во предметот бр.61/2011 бил оспорен член 4 став 3 а во предметот 2/2012 бил оспорен Изборниот законик во целина, логично би било мнозинството судии да ја отфрли
иницијативата за двата оспорени става, особено бидејќи по однос на член 4 став 2 влегува во елаборација за
неповредување на начелото на еднаквост на избирачкото право, а кој пристап и принцип не е испочитуван и
за член 4 став 3. Самото различно постапување за секој
од двата оспорени става индицира непринципиелен
пристап кон начелно поставеното прашање на еднаквоста на гласот кое е централен проблем на кој Судот
треба да одговори. Мора да се појасни дека цитираните
решенија на Уставниот суд на кои мнозинството судии
се повика дека се работи за res judicata, тогашниот состав на Судот не се впушти во анализа на членот 4 ставот 3 во делот “по исклучок на изборните единици во
Европа и Африка, во Северна и Јужна Америка и во
Австралија и Азија“ од Изборниот законик, од две причини: 1) самата тогашна иницијатива не го третираше и
не го оспоруваше овој член во тој дел и 2) Судот не се
впушти во анализа на оваа одредба затоа што веќе беше поднесена нова иницијатива во која се оспоруваше
прашањето од овој аспект за кој ние издвојуваме посебно мислење. Воедно, тоа беше причина да судот не
поведе постапка по сопствена инцијатива.
Имено, ако се анализираат решенијата У.бр.61/2011
и У.бр.2/2012 наспрема аспектот на оспорување наведен во поднесената иницијатива за актуелниот предмет
У.бр.48/2012 може експлицитно и недвојбено да се заклучи дека во претходните два предмета воопшто не е
опфатено ниту пак обработено прашањето на трите
пратенички мадати кои се избираат надвор од границите на Република Македонија и за кои се применува
мнозинскиот изборен модел. Наспроти тоа, во тие
предмети се разгледувани оспорените одредби во генерален контекст, па така ставот на Судот во односните
решенија е искажан само од аспект на дозволениот опсег на отклонување од +5% и -5% од бројот на потенцијалните гласачи во шесте домицилни изборни единици избрани со пропорционален изборен модел и кои се
однесуваат само за домицилно избраните пратеници.
Значи, со оглед на тоа дека се работи за прашање кое
досега воопшто не е разгледувано, Уставниот суд имал
сериозна основа да се зафати и мериторно да го разгледува ова прашање а не формално да го отфрли. Тука се
работи за класичен пример на обврска Уставниот суд
да го примени член 28 став 2 од Деловникот поради постоење на основ за поинакво одлучување.
Инаку, за нас е неспорно дека правото и возможноста исселениците кои поседуваат државјанство на Република Македонија да учествуваат на избори во својата матична држава е неспорно и е тесно поврзано со демократскиот принцип на универзалното право на глас
на граѓаните на една држава. Исто така, право е на законодавецот каков изборен модел ќе определи со цел
да се изберат народните претставници, но при нормирање на начинот на кој избирачкото право ќе се операционализира тој мора обврзно да води сметка како ќе ја
обезбеди и операционализира уставно загарантираната
еднаквост на гласот на секој граѓанин.
Од таа причина, клучното спорно правно прашање
во овој случај е дали оспорените одредби ја нарушуваат еднаквата вредност или “тежина“ на гласовите на
домицилните гласачи наспроти оние кои гласаат надвор од границите на државата, ценето од аспект на
уставните гаранции за еднаквост на граѓаните пред
Уставот и законите (член 9 став 2 од Уставот) и за еднаквоста, општоста и непосредноста на избирачкото
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право кое се остварува на слободни избори со тајно
гласање (член 22 став 2 од Уставот). Ова особено бидејќи индиректно прашањето е суштински врзано и со
дилемата за еднаквата меѓусебна легитимност на избраните пратеници.
Факт е дека членот 4 став 3 креира нееднаквост на
гласот на домицилниот гласач наспрема оној кој гласа
надвор од границите на Република Македонија и таа
нееднаква вредност на гласовите се генерира првенствено преку постоење на таква произволна одредба која не го уредува конкретното право на еднаквост на
гласот целосно (тоа би требало да биде одразено во постоењето на приближно еднаков број на гласови како
за домицилно пратеничко место така и за пратеничко
место од дијаспората), за која недостасуваат дополнителни параметри и која не го обезбедува владеењето на
правото, туку напротив, постапува селективно преку
изземање на трите пратенички места кои припаѓаат на
дијаспората од тој принцип на “приближно еднаква
вредност“ кој важи за домицилните пратенички места.
Воедно, законски определениот праг на добивање на
поддршка во гласови од најмалку 2% од запишаните
избирачи за пратеничките места на исселениците, претставува оскудно замислен инструмент кој сам по себе
ни приближно не може да го гарантира начелото на еднаквост на гласот ниту за овие три мандати меѓусебно,
а уште помалку на овие три мандати и домицилните
пратенички мандати.
Теоретски, еднаквоста на гласот во правна смисла
означува фактичка и/или нормативна потврда на еднаквиот капацитет или еднаквата положба на лицата, генерирајќи потреба од дистрибутивна праведност. Таа
вклучува четири главни карактеристики и тоа: 1. еднакво земање предвид на секого во истоветната рамка за
донесување на одлуки (секој се брои како “еден“ во сумарната постапка) 2. остварување на еднаков третман
на сите, во смисол дека сличните случаи треба да се
третираат на ист начин 3. постоење на еднаквост во дистрибуцијата, во смисол дека секое лице мора да добие
еднакво количество од некое добро, право или бенефиција 4. постоење на еднаквост во исходот во смисол дека еднаквиот третман бара лицата финално да се најдат
во исти услови, земајќи ја предвид нивната состојба
пред дистрибуцијата на правото и прилагодувањето
кон она што би требало да биде дистрибуирано еднакво (толкувано и како давање на “еднаква шанса“ или
“возможност“).
Драстичното прекршување на уставниот принцип
на еднаквост на гласот во оспорениот член 4 став 3 може јасно да се прикаже и практично-нумерички, определувајќи ја вредноста изразена во гласови на секое домицилно пратеничко место од 2002 година кога за првпат е применет регионално-пропорционалниот изборен
модел во Република Македонија, се до последните парламентарни избори во 2011 година. Според официјалните бројки на одзивност во сите досегашни парламентарни изборни циклуси “цената“ во добиени домицилни гласови за едно пратеничко место приближно изнесува во 2002 година 9.960 гласа, во 2006 година 8.100
гласа, во 2008 8.450 гласа а во 2011 година 9.600 гласа.
Наспроти тоа, во 2011 година трите пратенички мандати во дијаспората се добиени со знатно помал број на
гласови и тоа за изборната единица 7 – 1.578 гласа (или
шест пати помалку од домицилниот просек), за изборната единица 8 - 560 гласа и за изборната единица 9 –
548 гласа (или седумнаесет пати помалку од домицилниот просек).
Ваквата состојба била воочена и од релевантни
стручни меѓународни организации, како што се Европската комисија за демократија низ право (Венецијанска
комисија) и ОБСЕ/ОДИХР, кои во заедничкото мислење за Изборниот законик уште во 2009 година, во точ-
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ка 16 укажуваат дека “...изборите воглавно треба да ги
следат истите стандарди за демократски избори како и
процедурите за гласање во земјата. Се чини дека методот којшто е предвиден во постоечката легислатива не
ги достигнува тие стандарди и се препорачува рагледување на нова формула.“ Понатаму, точките 18 и 19 наведуваат дека: “...додека домашните изборни единици
се наменети да дадат приближно ист број на гласови за
едно пратеничко место, трите изборни единици во
странство се дефинирани за избор на по еден пратеник
без разлика на бројот на регистрираните гласачи.“..
“Според тоа, по бројот на гласачи со кој се избира секое од овие пратенички места, најверојатно значително
ќе се разликуваат помеѓу себе, а исто така и од бројот
на избирачи во изборните единици во земјата. Ова го
загрозува принципот на еднаквото гласачко право, поточно принципот на еднаква моќ на секој глас.“
Истиот став е потврден и во Конечниот извештај на
ОБСЕ/ОДИХР за предвремените парламентарни избори
во 2011 година (5 јуни 2011 година) каде се наведува:
“Еднаквото право на глас се гарантира со член 22 од
Уставот, а истото е одредено и во став 7.3 од Копенхашкиот документ на ОБСЕ од 1990 година. Меѓутоа, малиот број на избирачи кои всушност беа запишани да
гласаат во странство, покренува прашања околу еднаквоста на гласовите во и вон земјата. Додека, во посебни
околности вклучувајќи ги и оние поврзани со географски фактори, се признаваат и допуштаат отстапувања во
еднаквоста на гласот, но секое такво отстапување треба
да биде минимално. Изборниот законик предвидува 5%
отстапување помеѓу изборните единици во земјата, меѓутоа, спротивно на изборната пракса за изборните единици надвор од земјата не постои ниту еден услов.“ Во
оваа смисла како прва од дополнителните препораки за
оваа законска рамка кон Република Македонија, Извештајот наведува: “Органите на власта треба да го ревидираат постојниот систем на распределба на мандатите
на изборните единици надвор од земјата, за да обезбедат
сигурност дека потребните гласови од дијаспората за избор на пратеници во Собранието нема значително да го
потценуваат избирачкото право, што е гаранирано со
Устав и со Изборниот Законик.“
Заслужува да се посочи и досегашната уставносудска пракса по ова прашање во другите Судови и тоа
најконкретно примерот на Словенечкиот Уставен суд
каде е интервенирано со укинувачка одлука од 31 јули
1996 година токму заради тоа што принципот на еднаквост на гласот е повреден во двата недомицилни изборни округа за двете пратенички места кои припаѓале
на лицата кои гласале во странство (дијаспората), со
оглед на тоа што “цената“ во добиени гласови за секое
од тие пратенички места била многу повисока во однос
на домицилните пратеници (обратна ситуација од онаа
која ја имаме во Република Македонија).
Слична состојба со нашите домашни прилики имало и во Република Хрватска која направи законски измени со кои обезбеди принципот на еднаквост на гласот на граѓанинот да се почитува. Па така актуелно во
Хрватска постојат 10 изборни единици во државата од
кои секоја дава по 14 пратенички места, а бројната хрватска дијаспора за која се проценува дека е околу
400.000 гласачи гласа во една посебна изборна единица
која исто така дава максимум 14 пратенички мандати.
Еднаквоста на гласот се обезбедува на тој начин што
вкупниот број на добиени гласови во државата се дели
со бројот на пратениците 140, со што се добива “цената“ изразена во гласови на едно пратеничко место на
тие конкретни избори) а потоа тој добиен број се дели
со вкупниот број на гласови добиени во дијаспората.
Така, се определува во зависност од излезноста бројот
на мандати кои дијаспората ги дава во Хрватското Собрание, што значи дека бројот на овие пратеници зависи од бројноста на излезените гласачи во дијаспората.
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Финално, би сакале уште еднаш да потенцираме дека е факт, дека член 4 став 3 во оспорениот дел сериозно го нарушува уставно загарантираното право на еднаквост на гласот. Притоа, законодавецот во недоволна
мерка ги операционализирал условите и претпоставките под кои тоа право ќе се оствари и со тоа предизвикал состојба на нееднаквост на избирачкото право помеѓу домицилниот гласач наспрема оној кој живее во
странство, а со тоа и нееднаквост на легитимитетот на
пратениците избрани во Република Македонија наспрема оние избрани во странство.
Претседател
на Уставниот суд
на Република Македонија,
Бранко Наумовски, с.р.
судија на Уставниот суд
на Република Македонија,
проф. д-р Наташа Габер-Дамјановска, с.р.
___________

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3723.
Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 од Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006), објавува
ОГЛАС
- За избор на 2 (двајца) судии на Управниот суд;
- За избор на 1 (eден) судија на Апелационен суд
Скопје;
- За избор на 2 (двајца) судии на Апелационен суд
Гостивар;
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Велес;
- За избор на 4 (четири) судии на Основен суд Гостивар;
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Куманово;
- За избор на 2 (двајца) судии на Основен суд Скопје 1 Скопје и
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Скопје
2 Скопје.
Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006) и член 6 и 7
од Законот за изменување и дополнување на Законот за
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.35/2008). Кандидатите за избор на судија на Управниот суд треба да ги исполнуваат и посебните услови предвидени во член 17
став (2) алинеја 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“
бр.150/2010).
Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е постаро од
една година од денот на издавање и уверение дека не е
изречена мерка на безбедност за забрана на вршење на
професија, дејност или должност, да не е постаро од
шест месеци од денот на издавањето), да ги достават до
Судскиот совет на Република Македонија, ул. „Вељко

Влаховиќ“ бб, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната
на Судскиот совет на Република Mакедонија на следната
адреса: http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc. Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
Бр.07-1838/1
7 декември 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
____________

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3724.
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и
135/2011 година) и Законот за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во друштвото АД за истражување,
проектирање, производство и изградба на енергетски
индустриски објекти со полна одговорност ЕМО
Охрид („Службен весник на РМ“ бр. 185/2011), постапувајќи по барањето на Акционерското друштво за
истражување, проектирање, производство и изградба
на енергетски индустриски објекти со полна одговорност ЕМО Охрид за одобрување на приватна понуда на
хартии од вредност од 12.11.2012 година, Комисијата
за хартии од вредност на Република Македонија во состав од: Александар Петрески, Милаим Ајдини, Елизабета Видовиќ и Сејдија Фазлиоски, членови на Комисијата, на седницата одржана на 27.11.2012 година го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО
ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА
1. На Акционерското друштво за истражување, проектирање, производство и изградба на енергетски индустриски објекти со полна одговорност ЕМО Охрид
се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии
од вредност - трета емисија на 143.934 обични акции,
во вредност од 4.415.895,12 евра, односно
271.594.330,28 денари, согласно Одлуката бр. 02012618 од 28.09.2012 година за зголемување на основната
главнина на ЕМО АД Охрид, со издавање на трета емисија на обични акции по пат на приватна понуда.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката бр. 0201-2618 од
28.9.2012 година за зголемување на основната главнина на ЕМО АД Охрид, со издавање на трета емисија на
обични акции по пат на приватна понуда.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис
зголемувањето на основната главнина во трговскиот
регистар.
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4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот на хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина
во трговскиот регистар.
5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност
да достави доказ дека е извршен упис на акциите.
6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.
7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
УП 1 Број 07-223
Комисија за хартии од вредност
27 ноември 2012 година
на Република Македонија
Скопје
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
___________
3725.
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и
135/2011 година) и Законот за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во друштвата АД Органско хемиска индустрија „Наум Наумовски-Борче“ Скопје, Тутунски Комбинат АД Прилеп и Друштво за производство на производи со посебна намена „11 Октомври-Еурокомпозити“ АД Прилеп („Службен весник на РМ“
бр. 74/2012), постапувајќи по барањето на Друштвото
за производство на производи со посебна намена 11
Октомври - Еурокомпозит АД Прилеп за одобрување
на приватна понуда на хартии од вредност од
15.11.2012 година, Комисијата за хартии од вредност
на Република Македонија во состав од: Александар
Петрески, Милаим Ајдини, Елизабета Видовиќ и Сејдија Фазлиоски, членови на Комисијата, на седницата
одржана на 27.11.2012 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО
ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА
1. На Друштвото за производство на производи со
посебна намена 11 Октомври - Еурокомпозит АД Прилеп се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - трета емисија на 218.819 обични акции, во вредност од 1.118.821,547 евра, односно
68.807.525,00 денари, согласно Одлуката бр. 02-3710
од 25.10.2012 година за зголемување на основната
главнина на Друштвото за производство на производи
со посебна намена 11 Октомври - Еурокомпозит АД
Прилеп, со издавање на трета емисија на обични акции
по пат на приватна понуда.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-3710 од
25.10.2012 година за зголемување на основната главнина на Друштвото за производство на производи со посебна намена 11 Октомври - Еурокомпозит АД Прилеп,
со издавање на трета емисија на обични акции по пат
на приватна понуда.
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3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис
зголемувањето на основната главнина во трговскиот
регистар.
4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот на хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина
во трговскиот регистар.
5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од
вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.
6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.
7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
УП 1 Број 07-224
27 ноември 2012 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
___________

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ НА РМ
3726.
Врз основа на член 17 точка ж), а во врска со член
79 став 3) од Законот за електронските комуникации
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012,
13/2012, 59/2012 и 123/2012), директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 5.12.2012 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА БРОЕВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ, ПОДАТОЦИТЕ ШТО
СЕ ПРИЛОЖУВААТ КОН БАРАЊЕТО КАКО И
НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
НА БРОЕВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ ОД ПЛАНОТ
ЗА НУМЕРАЦИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Предмет
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на
броеви, податоците што се приложуваат кон барањето
како и начинот и постапката за доделување на броеви и
серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија
(во понатамошниот текст: План за нумерација).
Член 2
Цел
Со овој правилник се има за цел да се обезбеди
ефикасно управување со нумерациските ресурси за јавните телефонски мрежи и јавните телефонски услуги,
како и доделување на броеви и серии на броеви на флексибилен, транспарентен и недискриминаторски начин
во интерес на заштита и промоција на конкуренцијата
на пазарот.
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II. НАЧИН НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА БРОЕВИ
И СЕРИИ НА БРОЕВИ
Член 3
Надлежност
(1) Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: Агенција) доделува броеви и серии
на броеви од Планот за нумерација на оператори на
јавни телефонски мрежи и/или даватели на јавни телефонски услуги во Република Македонија.
(2) Операторите на јавни телефонски мрежи и/или
давателите на јавни телефонски услуги од став (1) на
овој член можат броевите и сериите на броеви доделени од страна на Агенцијата да ги даваат на користење
на своите крајни корисници.
(3) Операторите на јавни телефонски мрежи и/или
давателите на јавни телефонски услуги од став (1) на
овој член, броевите кои се доделени од страна на Агенцијата треба да ги направат достапни за сите претплатници во Република Македонија во рок од 30 дена од
денот на приемот на решението за доделување на броеви, освен броевите од серијата на броеви за посебни услуги со почетни две цифри 14 и броевите за кои претплатниците му доставиле писмена изјава на операторот
и/или давателот на јавни телефонски услуги на кој
што му е доделен бројот дека не сакаат да бидат достапни од другите оператори и/или даватели на јавни
телефонски услуги.
Член 4
Доделување на претплатнички броеви
во географски нумерациски подрачја
(1) Агенцијата доделува 7-цифрени и 6-цифрени
претплатнички броеви во географски нумерациски подрачја (географски броеви) во серии на броеви со големина од 1.000, 10.000 и 100.000 броеви на оператори на
јавни телефонски мрежи и даватели на јавно достапни
телефонски услуги на фиксна локација во географското
нумерациско подрачје каде што истите ќе се стават во
употреба.
(2) Операторите на јавни телефонски мрежи и/или
давателите на јавно достапни телефонски услуги од
став (1) на овој член, броевите и сериите на броеви доделени од страна на Агенцијата ги даваат на користење
на своите претплатници.
(3) 7-цифрени претплатнички броеви во серии географски броеви со големина од 1.000, 10.000 и 100.000
броеви се доделуваат на оператори на јавни телефонски мрежи и даватели на јавно достапни телефонски
услуги на фиксна локација во географското нумерациско подрачје со НДК со вредност 2 - Скопје.
(4) 6-цифрени претплатнички броеви во серии географски броеви со големина од 1.000, 10.000 и 100.000
броеви се доделуваат на оператори на јавни телефонски мрежи и даватели на јавно достапни телефонски
услуги на фиксна локација во географските нумерациски подрачја со НДК со вредност различна од 2 – за сите географски нумерациски подрачја освен Скопје.
Член 5
Доделување на скратени броеви во географски нумерациски подрачја, односно во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски
мрежи и/или услуги
(1) Агенцијата доделува скратени броеви со должина од 4 цифри за географски нумерациски подрачја со
6-цифрени претплатнички броеви, односно за негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги и скратени броеви со

должина од 5 цифри за географски нумерациски подрачја со 7-цифрени претплатнички броеви на оператори на јавни телефонски мрежи и даватели на јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација, односно
во јавни мобилни комуникациски мрежи.
(2) Броевите од став (1) на овој член се доделуваат
поединечно.
(3) Операторите на јавни телефонски мрежи и/или
давателите на јавно достапни телефонски услуги од
став (1) на овој член, скратените броеви во географски
нумерациски подрачја, односно во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски
мрежи и/или услуги, доделени од страна на Агенцијата, ги даваат на користење на своите претплатници.
(4) Оператор на јавна телефонска мрежа и/или давател
на јавно достапни телефонски услуги не може да промени, односно одземе претходно доделен скратен број на
свој претплатник без претходно да ја извести Агенцијата
за причините за промената, односно одземањето.
(5) Оператор на јавна телефонска мрежа и/или давател на јавно достапни телефонски услуги може да наплатува надомест за административните трошоци за
скратен број од својот претплатник на кого му доделил
скратен број на користење, што на годишно ниво не
смее да биде зголемен за повеќе од 20% од годишниот
надоместок што операторот на јавна телефонска мрежа
и/или давателот на јавно достапни телефонски услуги
го плаќа на Агенцијата за користење на доделени скратени броеви во географски нумерациски подрачја, односно негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги.
Член 6
Доделување на не географски броеви
од серијата 05 и серијата 08
(1) Агенцијата доделува негеографски броеви од серијата 05 и од серијата 08 на оператори на јавни телефонски мрежи и/или даватели на јавни телефонски услуги, поединечно или во блокови на броеви од 10 броеви.
(2) Операторите на јавни телефонски мрежи и/или
давателите на јавни телефонски услуги од став (1) на
овој член, негеографските броеви од серијата 05, односно од серијата 08 доделени од страна на Агенцијата,
ги даваат на користење на своите претплатници-даватели на услуги.
(3) Оператор на јавна телефонска мрежа и/или давател на јавни телефонски услуги не може да промени, односно одземе претходно доделен негеографски број од
серијата 05, односно од серијата 08 на свој претплатникдавател на услуги без претходно да ја извести Агенцијата за причините за промената, односно одземањето.
(4) Оператор на јавна телефонска мрежа и/или давател на јавни телефонски услуги може да наплатува надомест за административните трошоци за негеографски број од серијата 05, односно од серијата 08, од својот претплатник на кого му го доделил на користење,
што на годишно ниво не смее да биде зголемен за повеќе од 20% од годишниот надоместок што операторот
на јавна телефонска мрежа и/или давателот на јавни телефонски услуги го плаќа на Агенцијата за користење
на доделени негеографски броеви од серијата 05, односно од серијата 08.
Член 7
Доделување на претплатнички броеви во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни
комуникациски мрежи и/или услуги
(1) Агенцијата доделува претплатнички броеви во
негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни
комуникациски мрежи и/или услуги со НДК 7х на опе-
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ратори на јавни мобилни електронски комуникациски
мрежи и/или даватели на јавни телефонски услуги во
јавни мобилни комуникациски мрежи.
(2) Операторите на јавни мобилни електронски комуникациски мрежи и/или давателите на јавни телефонски услуги во јавни мобилни комуникациски мрежи од став (1) на овој член, броевите и сериите на броеви доделени од страна на Агенцијата ги даваат на користење на своите претплатници.
(3) Претплатничките броеви од став (1) на овој член
се доделуваат во серии на броеви од 1.000, 10.000 и
100.000 броеви.
Член 8
Доделување на скратени броеви за услуги хармонизирани на европско ниво и за услуги од национално
општествено значење
(1) По исклучок на одредбата од член 3 став (1) на
овој правилник, националниот скратен број 112 за итни
повици, националните скратени броеви од серијата 116
(xyz) за хармонизирани услуги од општествено значење и националните скратени броеви од серијата 19(х)
за услуги од национално општествено значење утврдени во членовите 15 и 16 од Планот за нумерација,
Агенцијата ги доделува на правни лица кои обезбедуваат услуги од општествено значење.
(2) Националните скратени броеви од серијата
118(х), Агенцијата ги доделува на определените даватели на универзална услуга за обезбедување на телефонска служба за информации од целосниот телефонски именик.
(3) Скратените броеви од ставовите (1) и (2) на
овој член се доделуваат поединечно.
Член 9
Доделување на броеви за услуги за грижа
на корисници
Броевите од сериите 12, 17 и 18 за услуги за грижа
на корисници на операторите на јавни телефонски мрежи и/или давателите на јавни телефонски услуги, Агенцијата ги доделува поединечно.
Член 10
Доделување на броеви за посебни услуги
(1) Агенцијата доделува серија на броеви за посебни услуги, со почетни две цифри 14 во рамките на нумерациските подрачја кои ги користи операторот на
јавна телефонска мрежа и/или давателот на јавни телефонски услуги.
(2) Поединечните броеви од серијата 14, операторите на јавни телефонски мрежи и/или давателите на јавни телефонски услуги не можат да ги доделуваат на
крајните корисници како претплатнички броеви.
(3) Броевите од серијата 14 се доделуваат групно
како цела серија.
Член 11
Доделување на кодови на сигнализациски точки
(1) Агенцијата доделува кодови на меѓународни и
национални сигнализациски точки во согласност со
препораките Q.704 и Q.708 на МУТ-Т на оператори на
јавни телефонски мрежи и даватели на јавни телефонски услуги.
(2) Кодовите на меѓународните и националните сигнализациски точки се доделуваат поединечно.
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III. ФОРМА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА БРОЕВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ
Член 12
Форма на барањето за доделување броеви и серии
на броеви
(1) Барањето за доделување на бреви и серии на
броеви може да биде:
а) барање за доделување на нумерациски ресурси
од Планот за нумерација по прв пат;
б) барање за доделување на дополнителен број/броеви;
в) барање за промена на доделен број/броеви;
г) барање за промена на носител на правото за користење на доделен број/броеви, или
д) барање за повлекување на доделен број/броеви.
(2) Образецот на барањето е даден во прилог на
овој правилник и е негов составен дел.
(3) Образецот од став (1) на овој член може да се
подигне од Агенцијата или да се преземе од веб-страната на Агенцијата.
Член 13
Содржина на барањето за доделување броеви
и серии на броеви
Барањето за доделување броеви и серии на броеви
содржи:
а) основни податоци за подносителот на барањето;
б) податоци за вид на барањето согласно член 17
став (1) од овој правилник;
в) вид, количина и намена на користење на нумерациските ресурси што се бараат и тоа за:
- серии на претплатнички броеви во географски нумерациски подрачја;
- скратен број во географско нумерациско подрачје;
- серии на претплатнички броеви во негеографски
нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги;
- скратен број во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или
услуги;
- скратен број на оператор на јавна телефонска мрежа -13(а);
- скратен број на оператор на јавна телефонска мрежа за услуги за грижа за корисниците – 12a(bcd),
17a(bcd), 18a(bcd);
- серија на броеви за посебни услуги – 14;
- код за избор на оператор – 10ab;
- негеографски броеви од серијата 05 за телефонски
услуги со посебна цена на чинење;
- негеографски броеви од серијата 08 за телефонски
услуги;
- национални скратени броеви за услуги хармонизирани на европско ниво;
- код на меѓународна сигнализациска точка;
- код на национална сигнализациска точка;
г) планиран датум на започнување со користење на
нумерациските ресурси;
д) датум до кој подносителот на барањето планира
да ги користи доделените нумерациски ресурси.
Член 14
Потребни документи
(1) Кон барањето се приложуваат следните документи:
а) копија од решение за упис на основање и/или тековна состојба на правното лице издадено од Централен Регистар на Република Македонија;
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б) при првото барање на нумерациски ресурси од
Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи
и услуги на Република Македонија треба да се достави
пополнет формулар со податоци за операторот на јавна
телефонска мрежа за употреба на ЦБП системот во согласност со „Правилникот за преносливост на броеви“ и
URL за тестни веб-сервиси согласно документот „Технички опис на трансакциите и комуникацискиот интерфејс помеѓу ЦБП системот и операторите“;
в) при промена на носител на правото за користење
на доделени нумерациски ресурси, постојниот носител
на правото за користење на доделен број/броеви го доставува барањето за промена на носител на правото за
користење на доделен број/броеви со изјава дека ги отстапува правата и обврските што произлегуваат од доделениот број/броеви на новиот носител на правото за
користење на доделен број/броеви. Новиот носител на
правото за користење на доделен број/броеви доставува основни податоци од точка 1. на образецот на барањето, изјава дека ги прифаќа правата и обврските што
произлегуваат од доделениот број/броеви и документите од алинеја а) на овој член;
г) доказ за уплатена административна такса, и
д) податоци за законскиот застапник.
(2) Барањето содржи потпис на законскиот застапник и печат на подносителот на барањето.
IV. ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ БРОЕВИ
И СЕРИИ НА БРОЕВИ
Член 15
Барање за доделување броеви и серии на броеви
(1) Агенцијата ги доделува броевите и сериите на
броеви од Планот за нумерација врз основа на барање
за доделување на броеви и серии на броеви поднесено
од оператор на јавна телефонска мрежа и/или давател
на јавни телефонски услуги. Барањето се доставува во
архивата на Агенцијата, а во случај на достава по пошта, истото се доставува како препорачана пратка.
(2) Барањето од став (1) на овој член се доставува
до Агенцијата најдоцна 15 дена пред планираниот почеток за користење на бараните броеви или серии на
броеви.
(3) Доколку барањето од став (1) на овој член не е
комплетно или не ги содржи податоците утврдени со
овој правилник, Агенцијата, за тоа, писмено ќе го извести подносителот на барањето и ќе му определи рок
кој не може да биде пократок од 8 (осум) дена од денот
на приемот на писменото известување, да ги отстрани
утврдените неправилности. Доколку подносителот на
барањето не постапи по писменото известување на
Агенцијата, ќе се смета како барањето воопшто и да не
било поднесено.
Член 16
Решение за доделување броеви и серии на броеви
(1) Директорот на Агенцијата ќе донесе решение за
доделување на броеви и серии на броеви од Планот за
нумерација во рок од 15 дена од денот на приемот на
комплетното барање за доделување на броеви и серии
на броеви.
(2) Решението од став (1) на овој член особено содржи:
- податоци за носителот на правото за користење на
доделените броеви и серии на броеви;
- доделени броеви и серии на броеви;
- услови за користење на доделените броеви и серии на броеви;
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- висината и начинот на плаќање на надоместокот
за користење на доделените броеви и серии на броеви;
- датум до кој доделените броеви, серии на броеви
и кодови треба да бидат ставени во употреба.
(3) Операторите на јавни телефонски мрежи се
должни во рок од 5 (пет) работни дена од приемот на
известување од оператор-интерконекциски партнер дека операторот-интерконекциски партнер има добиено
решение за доделување на броеви и серии на броеви од
Агенцијата да ја ажурира својата табела за рутирање на
повици кон тие броеви од неговата мрежа
(4) Агенцијата може наново да додели броеви и серии на броеви што биле претходно одземени на барање
што е поднесено најмалку 6 (шест) месеци по датумот
на одземање.
V. ОБВРСКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ
И ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ
Член 17
Извештај
(1) Операторите на јавните телефонски мрежи и давателите на јавни телефонски услуги на кои им се доделени броеви и серии на броеви, доставуваат до Агенцијата годишен извештај за користењето на доделените
броеви и серии на броеви.
(2) Годишниот извештај од став (1) на овој член се
доставува најдоцна до 1-ви февруари во тековната година и содржи информации за секоја доделена серија
на броеви со состојбата на 31 декември од претходната
година, како што се:
а) распределба на сериите на броеви по услуги;
б) процентуален дел на броеви во активна употреба;
в) процентуален дел на броеви кои се резервирани,
но не се во активна употреба;
г) процентуален дел на броеви пренесени од (portin) и пренесени на (port-out) други оператори на јавни
телефонски мрежи или даватели на јавни телефонски
услуги;
д) прогноза за искористеност на серијата на броеви
за наредната година, и
ѓ) други информации поврзани со користењето на
броевите на барање од Агенцијата.
Член 18
Објавување на податоци
Агенцијата на својата веб страна објавува податоци за:
1) доделени броеви и серии на броеви;
2) носители на доделени броеви и серии на броеви;
3) исполнување на обврската за плаќање на надоместокот за користење на доделените броеви и серии на
броеви;
4) слободни броеви и серии на броеви.
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 19
(1) Овој правилник влегува во сила наредниот ден
од денот на неговото објавување во „Службен весник
на Република Македонија”.
(2) По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде
објавен и на веб-страната на Агенцијата за електронски
комуникации.
Бр. 02-4228/1
5 декември 2012 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
47.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА ЗА ЗАЕМНО ПРИЗНАВАЊЕ
НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИТЕ ЗВАЊА

Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на
Руската Федерација за заемно признавање на документите за образование и научните звања,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 декември 2012 година.

Бр. 07- 4998/1

Претседател

4 декември 2012 година

на Република Македонија,

Скопје

Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И
ВЛАДАТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА ЗА ЗАЕМНО ПРИЗНАВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИТЕ ЗВАЊА

Член 1
Се ратификува Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за заемно
признавање на документите за образование и научните звања, склучена во Москва на 19 јуни 2012 година.

Член 2
Спогодбата во оригинал на македонски и на руски јазик гласи:

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 3

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 4 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 5

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 6 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 7

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
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7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 9

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
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7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 11

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
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7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 13

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
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7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 3
Министерството за образование и наука се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се
грижи за извршување на Спогодбата од членот 1 на овој закон.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија".
__________
L I GJ
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE
QEVERISË SË FEDERATËS RUSE PËR NJOHJEN E NDËRSJELLË TË DOKUMENTEVE ARSIMORE DHE
TITUJVE SHKENCORË
Neni 1
Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse për njohjen
e ndërsjellë të dokumenteve arsimore dhe titujve shkencorë, e lidhur në Moskë më 19 qershor 2012.
Neni 2
Marrëveshja në origjinal në gjuhën maqedonase dhe ruse, është si vijon:
Neni 3
Ministria e Arsimit dhe Shkencës caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore, që do të kujdeset për
zbatimin e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
48.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА
ВЛАДА И ВЛАДАТА НА СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА ЗА ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА
КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ
Се прогласува Законот за ратификација на Договорот меѓу Македонската Влада и Владата на Сојузна
Република Германија за заемна заштита на класифицирани информации,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 декември 2012 година.
Бр. 07- 4999/1
4 декември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА И ВЛАДАТА НА СОЈУЗНА
РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА ЗА ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ
Член 1
Се ратификува Договорот меѓу Македонската влада и Владата на Сојузна Република Германија за заемна
заштита на класифицирани информации, склучен во Скопје на 27 јули 2012 година.
Член 2
Договорот во оригинал на македонски и на германски јазик гласи:

7 декември 2012
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 16 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 17

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 18 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 19

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 20 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 21

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 22 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 23

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 24 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 25

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 26 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 27

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 28 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 29

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 30 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 31

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 32 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 33

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 34 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 35

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 36 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 37

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 38 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 39

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 40 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 41

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 42 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 43

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член З
Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации се определува како надлежен орган на државната
управа што ќе се грижи за извршување на Договорот од членот 1 на овој закон.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
__________
L I GJ
PËR RATIFIKIMIN E MARREVESHJES NDERMJET QEVERISE SË REPUBLIKES SË MAQEDONISE DHE
QEVERISE SË REPUBLIKES FEDERALE TË GJERMANISE PËR MBROJTJE TË NDERSJELLE TË INFORMATAVE TË KLASIFIKUARA
Neni 1
Ratifikohet Marreveshja ndermjet Qeverise së Republikes së Maqedonise dhe Qeverise së Republikes Federale të
Gjermanise për mbrojtje të ndersjelle të informatave të klasifikuara, e lidhur në Shkup më 27 korrik 2012.

Стр. 44 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Neni 2
Marreveshja në origjinal në gjuhen maqedonase dhe gjermane eshte si vijon:
Neni 3
Drejtoria për Siguri të Informatave të Klasifikuara caktohet si organ kompetent i administrates shteterore që do të kujdeset për zbatimin e Marreveshjes nga neni 1 i ketij ligji.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
__________
49.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ
ДРЖАВИ
Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата за воздушен сообраќај меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 декември 2012 година.
Бр. 07- 5000/1

Претседател

4 декември 2012 година

на Република Македонија,

Скопје

Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ МЕЃУ ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ
Член 1
Се ратификува Спогодбата за воздушен сообраќај меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави, склучена во Скопје на 23 август 2012 година.
Член 2
Спогодбата во оригинал на македонски и на англиски јазик гласи:

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 45

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 46 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 47

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 48 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 49

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 50 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 51

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 52 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 53

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 54 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 55

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 56 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 57

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 58 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 59

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 60 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 61

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 62 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 63

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 64 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 65

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 66 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 67

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 68 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 69

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 70 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 71

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 72 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 73

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 74 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 75

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 76 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 77

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 78 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 79

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 3
Агенцијата за цивилно воздухопловство се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се
грижи за извршување на Спогодбата од членoт 1 на овој закон.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
__________
L I GJ
PËR RATIFIKIMIN E MARREVESHJES PËR KOMUNIKACION AJROR NDERMJET QEVERISE SË REPUBLIKES SË MAQEDONISE DHE QEVERISE SË SHTETEVE TË BASHKUARA TË AMERIKES
Neni 1
Ratifikohet Marreveshja për komunikacion ajror ndermjet Qeverise së Republikes së Maqedonise dhe Qeverise së
Shteteve të Bashkuara të Amerikes, e lidhur në Shkup më 23 gusht 2012.
Neni 2
Marreveshja në origjinal në gjuhen maqedonase dhe angleze, eshte si vijon:
Neni 3
Agjencia e Aviacionit Civil caktohet si organ kompetent i administrates shteterore që do të kujdeset për zbatimin e
Marreveshjes nga neni 1 i ketij ligji.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
__________

50.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗА ОДБЕГНУВАЊЕ
НА ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ И ЗА ЗАШТИТА ОД ФИСКАЛНА ЕВАЗИЈА ПО ОДНОС
НА ДАНОЦИТЕ НА ДОХОД
Се прогласува Законот за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на
Република Казахстан за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на
даноците на доход,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 декември 2012 година.

Бр. 07-5001/1
4 декември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗА ОДБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ И ЗА ЗАШТИТА
ОД ФИСКАЛНА ЕВАЗИЈА ПО ОДНОС НА ДАНОЦИТЕ НА ДОХОД
Член 1
Се ратификува Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Казахстан за
одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход, потпишан
во Астана на 2 јули 2012 година.
Член 2
Договорот во оригинал на македонски, казахстански, руски и англиски јазик гласи:

Стр. 80 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 81

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 82 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 83

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 84 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 85

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 86 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 87

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 88 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 89

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 90 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 91

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 92 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 93

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 94 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 95

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 96 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 97

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 98 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 99

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 100 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 101

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 102 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 103

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 104 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 105

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 106 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 107

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 108 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 109

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 110 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 111

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 112 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 113

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 114 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 115

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 116 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 117

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 118 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 119

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 120 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 121

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 122 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 123

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 124 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 125

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 126 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 127

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 128 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 129

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 130 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 131

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 132 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 133

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 134 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 135

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 136 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 137

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 138 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 139

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 140 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 141

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 142 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 143

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 144 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 145

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 146 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 147

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 148 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 149

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 150 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 151

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 152 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 153

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 154 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 155

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 156 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 157

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 158 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 159

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 160 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 161

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 162 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7 декември 2012

Бр. 154 - Стр. 163

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 164 - Бр. 154

7 декември 2012

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 3
Министерството за финансии се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за
извршување на Договорот од членот 1 на овој закон.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
_____________
L I GJ
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE
QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KAZAKISTANIT PËR EVITIMIN E TATIMIMIT TË DYFISHTË DHE
MBROJTJE NGA EVAZIONI FISKAL LIDHUR ME TATIMIN MBI TË ARDHURA
Neni 1
Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Kazakistanit
për evitimin e tatimimit të dyfishtë dhe mbrojtje nga evazioni fiskal lidhur me tatimin mbi të ardhura, e lidhur në Astana
më 2 korrik 2012.
Neni 2
Marrëveshja në origjinal në gjuhën maqedonase, kazake, ruse dhe angleze, është si vijon:
Neni 3
Ministria e Financave caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për zbatimin e
Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
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