
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стр. 
333. Указ за отповикување од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Репуб-
лика Србија............................................ 2

334. Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија за 
учество во вежбовна активност во Ре-
публика Италија и Кралството Шведска 2

335. Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија за 
учество во вежбовна активност во 
Кралството Норвешка........................... 2

336. Одлука за престанок и давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Агенција за државни патишта......... 3

337. Одлука за престанок и за давање на 
времено користење на недвижна ст-
вар на Министерството за образова-
ние и наука............................................. 3

338. Одлука за давање согласност на Ста-
тутот на Јавната научна установа 
Хидробиолошки завод.......................... 4

339. Одлука за давање согласност на Од-
луката за припојување на Јавната на-
учна установа Институт за сточарс-
тво-Скопје кон Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“- Скопје.................... 4

340. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на недвижни ствари на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.... 4

 Стр. 
341. Одлука за давање согласност на Од-

луката за висината на месечниот на-
домест кој Агенцијата за супервизија 
на капитално финансирано пензиско 
осигурување го наплатува од пензи-
ските друштва, пресметан како про-
цент од придонесите за 2009 година... 4

342. Одлука за исплата на средства од 
Буџетот на Република Македонија за 
2009 година............................................ 5

343. Изменување на лиценца под бр. 19-
3246/1 од 9.09.2005 година издадена на 
Друштвото за туризам, угостителство 
и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДОО Скопје 
за постојано приредување на посебни 
игри на среќа во автомат клуб................ 6

344. Упатство за изменување на Упат-
ството за начинот на пресметување и 
плаќање на аконтациите на персонал-
ниот данок на доход по одбивка.......... 6

345. Правилник за нормативи и технички 
стандарди и здравствено-санитарни 
услови за изградба и реконструкција 
на гробиштата, на придружните об-
јекти и на инфраструктурата................ 13

346. Правилник за формата и содржината 
на поканата за наплата на глобата во 
мандатна постапка................................. 15

347. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 46/2008 од 14 
јануари 2009 година.............................. 20

Број 16           Год. LXV Среда, 4 февруари 2009 Цена на овој број е 190 денари

www.slvesnik.com.mk  contact@slvesnik.com.mk

С О Д Р Ж И Н А



Стр. 2 - Бр. 16 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 февруари 2009 
 

 Стр. 
348. Одлука на Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија У. бр. 124/2008 од 
14 јануари 2009 година......................... 22

349. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 144/2007 од 
14 јануари 2009 година......................... 25

350. Измена и дополнување на Делов-
никот за работа на Судски буџетски 
совет........................................................ 26

351. Решение за конверзија на податоците 
од катастар на земјиште во катастар 
на недвижности...................................... 27

352. Решение за конверзија на податоците 
од катастар на земјиште во катастар 
на недвижности...................................... 27

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
333. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 
I 

Г-дин Александар Василевски, се отповикува од 
должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Ре-
публика Македонија во Република Србија, со седиште 
во Белград. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
    Указ број 1                     Претседател 

3 февруари 2009 година        на Република Македонија, 
            Скопје                    Бранко Црвенковски, с.р. 

_____________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
334. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/2001, 
5/2003, 58/2006 и 110/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 28.01.2009 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖ-
БОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА И  

КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА 
 
1. За учество во НАТО вежбовна активност 

„Steadfast Joist – 09“ (во натамошниот текст: вежбовна-
та активност), која истовремено ќе се одржи во Неапол, 
Република Италија и Ставангер, Кралство Шведска, во 
периодот од 21.03-02.04.2009 година, се испраќа еди-
ница на Армијата на Република Македонија во состав 
од 4 (четири) припадници на постојаниот состав на Ар-
мијата – офицери и тоа: 

 Стр. 
353. Решение за конверзија на податоците 

од катастар на земјиште во катастар 
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354. Решение за конверзија на податоците 
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на недвижности...................................... 28
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востановен катастар на недвижности.. 28

 Огласен дел.......................................................... 1-52
 

- 3 (тројца) офицери се испраќаат на вежбовната 
активност во Република Италија и 

1 (еден) офицер се испраќа на вежбовната актив-
ност во Кралство Шведска. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, во кои влегуваат транспортот, сме-
стувањето и исхраната на учесниците во вежбовната 
активност ги обезбедува Министерството за одбрана на 
Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
          Бр.19-306/1                    Заменик на претседателот 
28 јануари 2009 година           на Владата на Република 
            Скопје                                      Македонија, 
                                                      Ивица Боцевски, с.р. 

____________ 
335. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 28.01.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО КРАЛСТВОТО  

НОРВЕШКА 
 
1. За учество во медицинската вежбовна активност 

„Студен одговор - 09“ (во натамошниот текст: вежбов-
ната активност), која ќе се одржи во Кралството Норве-
шка, во период од 21.03. - 26.03.2009 година, се испра-
ќа единица на Армијата на Република Македонија во 
состав од 2 (двајца) припадници на постојаниот состав 
на Армијата - офицери. 
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2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, во кои влегуваат организацијата, 
сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовна-
та активност ги обезбедува Кралството Норвешка, а 
трошоците за транспорт на учесниците во вежбовната 
активност ги обезбедува Министерството за одбрана на 
Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

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

 
        Бр. 19-331/1                     Заменик на претседателот 
28 јануари 2009 година            на Владата на Република 
           Скопје                             Македонија, 
                                       Ивица Боцевски, с.р. 

__________ 
336. 

Врз основа на член 1-а и член 54-а од Законот за ко-
ристење и располагање со стварите на државните орга-
ни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28.01.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈА 

ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерството за транспорт и врски му престанува кори-
стењето на движните ствари – сообраќајни знаци од кр-
стосницата Момин Поток – Скопје и тоа: 

 
1. Знак 1/19 работа на пат 3х60 количина 12 
2. Знак 1/15 стеснување на патот 3х60 количина  2 
3. Знак 1/5.1 стеснување на патот од 
десно 3х60 

количина 2 

4. Знак 1/5.2 стеснување на патот од ле-
во 3х60 

количина 3 

5. Знак 1/23 сообраќај во двете насоки 
3х60 

количина 6 

6. Знак 2/30 (40) ограничување на брзи-
на Ф60 

количина 12 

7. Знак 2/30 (30) ограничување на брзи-
на Ф60 

количина 5 

8. Знак 2/45.1 заобиколување од лево Ф60 количина 4 
9. Знак 2/45 заобиколување од десно Ф60 количина 4 
10. Знак за хоризонтални браници 
1200/200 

количина 7 

11. Знак патоказ количина 1 
12. Знак 3/29 престанок за сите забрани 
Ф60 

количина 2 

13. Знак 3108 затворање сообраќајна 
лента лева 

количина 5 

14. Знак 3109 затворање сообраќајна 
лента десна 

количина 7 

15. Знак 501 дополнителна табла (250) 
600х300 

количина 3 

16. Знак 501 дополнителна табла (100) 
600х300 

количина 1 

17. Знак 501 дополнителна табла (200) 
600х300 

количина 1 

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

на трајно користење без надомест на Агенцијата за др-
жавни патишта. 

 
Член 3 

Правата и обврските при давањето на користење на 
движните ствари означени во членот 1 на одлуката се 
врши со договор кој го склучуваат министерот за 
транспорт и врски и директорот на Агенцијата за др-
жавни патишта во рок од 5 дена од денот на влегување 
во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
   Бр. 19-319/1                 Заменик на претседателот 

28 јануари 2009 година            на Владата на Република 
          Скопје                                Македонија, 
                                      Ивица Боцевски, с.р. 

_____________ 
337. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 28.01.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за одбрана му престанува користењето на 
недвижна ствар Дом на Армијата на Република Маке-
донија во Охрид, со површина - под објект од 854 м2 и 
земјиште - двор во површина од 3111 м2, лоциран на 
К.П. бр. 15616 за КО Охрид, евидентиран во Поседовен 
лист бр. 10618, сопственост на Република Македонија. 

Недвижната ствар од став 1 на овој член, сопстве-
ност на Република Македонија, се дава на користење 
на временски период од пет години без надомест на 
Министерството за образование и наука. 

 
Член 2 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука помеѓу Министерството за одбрана и 
Министерството за образование и наука ќе се изврши 
комисиски во рок од 30 дена од денот на влегување во 
сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Министерството за образование и наука, со влегу-
вањето во сила на оваа одлука од Министерството за 
одбрана презема седум лица вработени во Домот на 
Армијата на Република Македонија во Охрид. 

 
Член 4 

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

 
  Бр. 19-459/1                     Заменик на претседателот 

28 јануари 2009 година           на Владата на Република  
     Скопје                                       Македонија, 
                                                Ивица Боцевски, с.р. 
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338. 
Врз основа на член 21, став 2 од Законот за научно-

истражувачката дејност („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.46/08 и 103/08), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 28.01.2009 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВ-
НАТА НАУЧНА УСТАНОВА ХИДРОБИОЛОШКИ  

ЗАВОД 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на 

Јавната научна установа Хидробиолошки завод бр. 02-
554/1 од 22.12.2008 година, донесен од Советот на Јав-
ната научна установа Хидробиолошки завод – Охрид, 
на седницата одржана на 22.12.2008 година. 

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

 
       Бр.19-6961/1-08                Заменик на претседателот 
28 јануари 2009 година            на Владата на Република 
            Скопје                                       Македонија, 
                                                       Ивица Боцевски, с.р. 

__________ 
339. 

Врз основа на член 61, став 3 од Законот за научно-
истражувачката дејност („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 46/08 и 103/08), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 28.01.2009 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИ-
ПОЈУВАЊЕ НА ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА 
ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО-СКОПЈЕ КОН УНИ-
ВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

припојување на Јавната научна установа Институт за 
сточарство - Скопје кон Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ - Скопје, бр. 0201-359 од 5.05.2008 година, 
донесена од Советот на ЈНУ Институт за сточарство - 
Скопје, на седницата одржана на 5.05.2008 година. 

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

 
Бр. 19-7011/1               Заменик на претседателот 

28 јануари 2009 година           на Владата на Република 
          Скопје                                Македонија, 
                                      Ивица Боцевски, с.р. 

___________ 
340. 

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот 
за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20.01.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИ-

ВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за образование 

и наука му престанува користењето на недвижните 
ствари – земјиште со површина од 9.487 м2 и објектот 
„Стара Касарна“ со површина од 582 м2 двете лоцира-

ни на КП бр. 11594 за КО Кочани во сопственост на Ре-
публика Македонија, евидентирани во Имотен лист бр. 
1 на Државен завод за геодетски работи – Одделение за 
премер и катастар. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-
ваат на трајно користење без надоместок на Универзи-
тетот „Гоце Делчев“ – Штип. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
образование и наука и Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип во рок од десет дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
   Бр. 19-199/1                Заменик на претседателот 

20 јануари 2009 година           на Владата на Република 
           Скопје                               Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
341. 

Врз основа на член 56 став 4 од Законот за задолжи-
телно капитално финансирано пензиско осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 
85/03, 40/04, 113/05, 29/07 и 88/08), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 30.01.2009 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ КОЈ 
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
ГО НАПЛАТУВА ОД ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА, 
ПРЕСМЕТАН КАКО ПРОЦЕНТ ОД ПРИДОНЕСИТЕ  

ЗА 2009 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

висината на месечниот надомест кој Агенцијата за су-
первизија на капитално финансирано пензиско осигу-
рување го наплатува од пензиските друштва, пресме-
тан како процент од придонесите за 2009 година бр. 02-
1825/4 од 31.12.2008 година, донесена од Управниот 
одбор на оваа агенција, на седницата, одржана на 
4.12.2008 година. 

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

 
  Бр. 19-430/1                     Заменик на претседателот 

30 јануари 2009 година           на Владата на Република  
     Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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342. 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА 
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        Бр. 19-300/1                          Заменик на претседателот 
28 јануари 2009 година                     на Владата на Република 
          Скопје                              Македонија, 
                                   Ивица Боцевски, с.р. 

__________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

343. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 28.01.2009 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 19-3246/1 ОД 9.09.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ „МАСТЕРБЕТ“ ДОО СКОП-
ЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО  ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ  

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под бр. 19-3246/1 од 9.09.2005 година 

издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услу-
ги „МАСТЕРБЕТ“ ДОО Скопје, во точката 2 зборовите: 
„ул. „Јане Сандански“ бб во Тетово“ се заменуваат со збо-
ровите: „ул. „Маршал Тито“ бб во Тетово. 

2. Во точката 3 бројот: „17“ се заменува со бројот: 
„31“. 

3. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 
 

   Бр. 19-299/1                     Заменик на претседателот 
28 јануари 2009 година            на Владата на Република 
            Скопје                           Македонија,  
                                       Ивица Боцевски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
344. 

Врз основа на член 76 став 3 и член 77 став 5 од За-
конот за персоналниот данок на доход („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.80/93, 70/94, 71/96, 
28/97, 8/01, 50/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 
139/06, 160/07 и 159/08), министерот за финансии донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА 
АКОНТАЦИИТЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК  

НА ДОХОД ПО ОДБИВКА 
 

Член 1 
Во Упатството за начинот на пресметување и пла-

ќање на аконтациите на персоналниот данок на доход 
по одбивка („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 3/07, 28/07, 3/08 и 9/09), образецот „ПДД – ГИ“  
се заменува со нов образец „ПДД- ГИ“ кој е  даден во 
прилог и е составен дел на ова упатство. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 20-3956/2                              Министер 

3 февруари 2009 година                  за финансии, 
      Скопје                          д-р Трајко Славески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
345. 

Врз  основа на член 9 став 6 од Законот за гробишта 
и погребални услуги („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.86/2008), министерот за транспорт и 
врски, во согласност со министерот за здравство и ми-
нистерот за животна средина и просторно планирање  
донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НОРМАТИВИ И ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ И 
ЗДРАВСТВЕНО-САНИТАРНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГ-
РАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГРОБИШТАТА,  

НА ПРИДРУЖНИТЕ ОБЈЕКТИ И НА 
ИНФРАСТРУКТУРАТА 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредуваат нормативите, тех-
ничките стандарди и здравствено-санитарните услови 
за изградба и реконструкција на гробиштата, на при-
дружните објекти и на инфраструктурата. 

 
Член 2 

 (1) Димензионирање на гробишта, гробници и 
гробни места за погребување се врши според потреби-
те на погребни места врз основа на податоците на бро-
јот на погреби во општи или посебни гробишта, однос-
но според бројот на дневни или годишни погреби зе-
мајќи го во предвид подрачјето на опфатеност и/со на-
селението, процент на смртност како и времето на ми-
рување. 

(2) Површината на гробните места се утврдува врз 
основа на бројот на погреби, видови и број на гробни 
места како и потребната површина за едно гробно ме-
сто и потребната површина за останатите предвидени 
содржини. Потребно е да се предвиди површина од 2 
м2 по жител. 

 (3) При утврдување на потребната површина за 
гробиштата се користи бруто и нето површина на гро-
биштата. 

 (4) Нето површина претставува дел од гробното 
место (гроб) во кое се положуваат посмртните останки 
на умреното лице. 

 (5) Нето површина на гробиштата потребна за закоп 
претставува вкупна бруто површина од сите гробови.  

 (6) Бруто површина претставува гробно место кое 
е дел од гробиштата со определена изградена или неиз-
градена површина наменета за погребување како изгра-
дено односно неизградено градежно земјиште. 

 (7) Бруто површина на гробиштата претставува 
вкупната површина од внатрешната и надворешната 
содржина на секое поединечно гробно место. Површи-
ната на едно гробно место изнесува од 6 -14 м2. 

(8) Внатрешната содржина на гробното место го оп-
фаќа потребниот простор за погребување (гроб) со над-
гробниот споменик. 

 (9) Надворешната содржина на гробното место го 
опфаќа целокупниот простор потребен за пристап до 
гробот и надгробниот споменик. 

 
Член 3 

Во однос на површината гробиштата можат да би-
дат, гробишта со градежен зафат до 5 хектари, гроби-
шта со градежен опфат 5 до 20 хектара и гробишта со 
градежен опфат над 20 хектара. 

Член 4 
(1) Гробиштата треба да се градат на соодветно зем-

јиште со соодветна конфигурација на теренот погоден 
за закоп, а по правило вон населено место со пристап 
до јавен пат или пешачка патека.  

(2) Земјиштето наменето за изградба на гробишта 
треба да ги исполнува следните критериуми: 

1. Природните услови на теренот за вршење на за-
коп: 

- составот на почвата (исцедност, проветривост и 
стабилност), 

- висината на подземните води треба да биде 
наjмалку 50 см под најниската кота (дно) на гробот,  

- да има поволна конфигурација на теренот и задр-
жување на површински води, 

- земјиштето треба да биде со мала содржина на каме-
ња и глина, поволно за ископување на гробни места и 

- доминантните ветришта од ружата на ветрови тре-
ба да бидат во правец од населените места кон гроби-
штата.   

2. Положба спрема природните услови: 
- да биде надвор од течението на подземните и над-

земните води, 
- покрај водениот тек гробиштата треба да се градат 

на места низводно од населено место, 
- надвор од заштитените зони за водоснабдување и 

подрачја подложни на поплави и 
- надвор од подрачја и шуми заштитени со закон. 
(3) Новите гробишта треба да бидат оддалечени нај-

малку 50 метри од јавен пат и железничка линија од-
носно од градежни  парцели на кои е изградена или ќе 
се гради станбен или деловен објект. 

(4) При проширување на постоечките гробишта од-
далеченоста од точката 3 од овој член може да изнесу-
ва 10 метри под услов  на гробиштата да се предвиди 
појас од високо зеленило со минимална ширина од 5 
метри сметано по должината на контактниот простор. 

 
Член 5 

(1) Гробиштата треба да ги имаат следните содржини: 
1. површини наменети за закоп, 
2. површини и објекти за испраќање на умрените 

како проштален церемонијален дел (капела заедно со 
нејзиниот отворен и затворен дел), 

3. објекти за сервисирање, одржување и управување 
со гробишта, 

4. внатрешни сообраќајници и зеленило (групно 
или поединечно зеленило),  придружни и услужни об-
јекти за посетителите на гробиштата, 

5. објекти за потребите на вработените, 
6. сервис и услуги, 
7. гробно место и гроб, 
8. гробни редови кои претставуваат низа од гробни  

места, 
9. гробни полиња (повеќе гробни редови со не пове-

ќе од 200 гроба со пристапните патеки), 
10. патека која поврзува група од гробови во гроб-

ното поле или гробни редови, 
11. главни патеки кои ги поврзуваат гробните поли-

ња со одморалиштата и проширувањата (плоштади), 
12. надворешна сообраќајница со паркинг, 
13. сервисни функции за одружање и управување со 

гробиштата, 
14. службен простор наменет за прием и подготовка 

на починатото лице за закоп и 
15. објекти за услужни дејности, (продавници за 

продажба на свеќи и цвеќе). 
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(2) Во внатрешноста на гробиштата може да има 
верски објект и посебен меморијален дел за посебен 
вид закоп. 

(3) Производствени погони за изработка на венци и 
друга погребална опрема како и за надгробни спомени-
ци може да бидат изградени само надвор и во непо-
средна близина на гробиштата. 

 
Член 6 

(1) Нето димензија на гробното место претставува 
големината на ископана јама која изнесува 80 – 90см x 
200см, а дното на гробот треба да биде најмалку 50см 
над највисоката точка на подземната вода.   

(2) Бруто димензијата на гробното место изнесува 
најмалку 120 -150см x 250 -300см. 

(3) Длабочината на гробното место, односно гробот 
во земјаните гробови е најмалку 180 см. 

(4) Кај земјаните гробови треба да се обезбеди нај-
малку 80 см земја над мртовечкиот сандак.  

(5) Техничкиот приказ со димензиите на гробното 
место и гробот се дадени во прилог 1 кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 7 

(1) Структурата на гробиштата ја сочинува просто-
рот наменет за погребување и просторот наменет за 
функционални објекти. 

(2) Просторот наменет за погребување е составен 
од гробни полиња, гробни редови, гробни места, улици 
и патеки, зелени површини, место за отпадоци и оста-
вање на стари венци, цвеќе и крстови и костурници. 

(3) На гробиштата мора да има и функционални об-
јекти, капели, мртовечница и санитарни простории. 

(4) Гробните места се поставуваат во гробните ре-
дови не подолги од 60 м. 

(5) Гробните полиња се составени од гробни редо-
ви, а растојанието помеѓу гробните редови служи како 
пристапна патека. Гробните полиња и гробните места 
со гробовите мора да бидат нумерирани. Помеѓу гроб-
ните полиња треба да има патеки што овозможуваат 
пристап до секое гробно поле. 

(6) Гробните полиња се одделени со главни патеки 
со ширина од најмалку 3 м. 

(7) Патеките мораат да бидат изградени од тврд ма-
теријал, да немаат пречки кои можат да го отежнат 
движењето, а косината по должината на патеките да не 
биде поголема од 8%, односно попречната косина да не 
биде повеќе од 1%. 

(8) Пошироки патеки (алеите) на главните правци во 
гробиштата треба да бидат со ширина од најмалку 5 м. 

 
Член 8 

Придружни објекти на гробиштата се:  
- мртовечница со ладилник и помошни простории, 
- крематориум, 
- управни згради, 
- посебни објекти за согорување на отпадоци и друг 

отпаден материјал, 
- верски објекти, 
- угостителски објекти, 
- санитарни објекти, 
- бунари со индустриска вода и 
- објекти за услужни дејности (продавници за про-

дажба на цвеќе и свеќи). 
 

Член 9 
(1) Мртовечницата треба да ги содржи следните 

простории и опрема: 

- просторија намената за ладење на телото на умре-
ното лице со капацитет за најмалку 5 (пет) умрени ли-
ца сместени во мртовечки сандаци, 

- најмалку една сала за прием и испраќање на тело-
то на умреното лице со површина од 25 м2 опремена со 
одар, 

- просторија за идентификација и опремување на 
телото на умреното лице, 

- просторија за тоалетизација (бањање, шминкање, 
бричење, облекување) опремена со платформа за под-
готвување на умрените лица за погреб, 

- просторија за престој на вработените со гардероб-
ни ормари и 

- санитарни јазли, најмалку еден за вработени и нај-
малку еден за посетители. 

(2) Гробиштата со градежен опфат над 20 хектари 
покрај овие простории, треба да имаат и просторија за 
идентификација и опремување на телото на умреното 
лице од заразна болест со опрема за еднократна упо-
треба и комора ладилник за чување на умреното лице 
со капацитет за најмалку две лица. 

 
Член 10 

(1) Објектите, просториите и сите градби кои се из-
ведуваат за потребите на гробиштата мораат да бидат 
комунално опремени, односно треба да бидат приклу-
чени на водоводна, канализациона мрежа и електрична 
енергија. 

(2) Просторијата наменета за ладење на телото на 
умреното лице треба да биде со под и ѕидови од мате-
ријал кој може лесно да се чисти со вода и дезинфици-
ра. Температурата во просторијата треба да биде со ре-
жим на работа од 0 (нула) до – 8 (минус осум) целзиу-
сови степени. 

(3) Комората ладилник треба да е изработена од ма-
теријал кој не оксидира и да може лесно да се чисти со 
вода и дезинфицира. Температурата во комората треба 
да биде со постојан режим на ладење од -10 (минус де-
сет) до -20 (минус дваесет) целзиусoви степени. 

(4) Салата за прием и испраќање на телото на умре-
ното лице треба да биде климатизирана и со под од ма-
теријал кој може да се мие и дезинфицира.  

(5) Просториите за идентификација и опремување 
на телото на умреното лице треба да биде со под од ма-
теријал кој може лесно да се чисти со вода и дезинфи-
цира, со обезбедена вентилација и поден сифон. 

(6) Просторија за тоалетизација треба да биде со 
под од санитарни керамички плочки, лесни за одржува-
ње, добро проветрена и климатизирана, довод и одвод 
на топла и ладна вода. 

(7) Вработените и просториите подлежат на пропи-
сите од областа на здравствената заштитата. 

(8) Бројот и големината на мртовечниците треба да 
биде во зависност од бројот, односно потребата од за-
копите во текот на денот. 

(9) Пристапот до објектите од член 8 на овој пра-
вилник треба да биде изведен така што преминувањето 
преку гробните полиња да се избегне. 

 
Член 11 

(1) Изградбата и одржувањето на крематориумот, 
како придружен објект на гробиштата треба да биде во 
согласност со прописите од областа на градењето како 
и од областа на животната средина, а посебно од обла-
ста на заштитата на амбиеталниот воздух. 

(2) Крематориумот треба да ги содржи следните 
простории и опрема: 

- мртовечница, 
- простор за спалување на тело на умрено лице, 
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- просторија за прегледување на тело на умрено лице, 
- просторија за испраќање (погребна поворка) на 

умрено лице, 
- просторија за свештени лица, 
- простории за управата на крематориумот и врабо-

тените лица, 
- стаклена градина за расејување на пепелта и 
- парцела за урни. 
(3) Просторот за спалување на телото на умреното 

лице може да се наоѓа во сутерен во кој се спушта мр-
товечкиот сандак или позади просторијата за собирање 
на погребната поворка од кој овој простор е одвоен со 
преграда. 

(4) Преносот на мртовечкиот сандак во просторот 
за спалување може да биде со помош на јажиња како 
хоризонтален пренос или со хидраулична дигалка како 
вертикален пренос во подот на просторот за спалува-
ње. Вратата од преградата или од подот се затвараат 
напоредно со оддалечувањето на мртовечкиот сандaк 
во правец на преградата или подот. 

(5) Во просторот за спалување мртовечкиот сандак 
се пренесува со количка до шамотните решетки на печ-
ката за спалување. Согорувањето се врши во посебни 
печки кои може да се загреваат со кокс, струја (за едно 
спалување се потребни 45 КW електрична енергија) 
или во посебни гасни печки (двоспратни печки со ви-
сина до 4,3 метри) кои потполно се без прашина и ми-
рис.Согорувањето се врши со суво загревање на возду-
хот во печката од 900 -1100 степени целзиусови без 
пламен што би го допирал умреното тело. Печката се 
загрева 2-3 часа однапред, а согорувањето може да трае 
од 1 до 2 часа. Пред да се стави во урна, пепелта пред-
ходно се собира и се става во железна кутија. За надг-
ледување на согорувањето се користат запечатени 
отвори. 

(6) Уредите од став 5 на овој член се поставуваат по 
можност позади мртовечницата која ја користат сите 
свештени лица од различна вероисповест. 

(7) Големината на просторијата наменета за собира-
ње на погребната поворка е различна и може да биде 
до 100 места за седење и 100 места за стоење, како и да 
содржи една до две простории за блиски роднини (кои 
по потреба можат да се спојат со просторијата намене-
та за погребната поворка). 

 
Член 12 

(1) Објектите за услужни дејности (продавници за 
продажба на свеќи и цвеќе, опрема и сл.) треба да би-
дат сместени надвор од гробиштата, односно до самиот 
влез на гробиштата.  

(2) На гробиштата треба да се постават и обезбедат 
соодветни простори од затворен или отворен тип за 
оставање на органски отпад (цвеќе, венци од природно 
цвеќе, зеленило и сл.) а посебни простори за тврд от-
пад (пластика, керамика и сл.), согласно прописите од 
областа на управување со отпадот. 

 
Член 13 

(1) Зелените површини на гробиштата треба да из-
несуваат најмалку 10% од површината на гробиштата.  

(2) Одморалиштата со клупи за седење треба да би-
дат поставени внатре во гробното поле. 

(3) Внатре во гробните полиња треба да се постават 
садови за отпад, така да истите ги  задоволуваат потре-
бите на гробни места во радиус до 50 м, контејнер во 
радус од 100 м, кој мора да биде ограден и одделен од 
останатите површини и лесно достапен, како и чешма 
со питка вода поставена во радиус од најмногу 100 м. 

(4) Гробиштата треба да имаат систем за одведува-
ње и испуштање на атмосферски и урбани води.  

(5) Гробиштата мора да бидат заградени, а по по-
треба и чувани со физичко обезбедување. Оградата на 
гробиштата може да биде жичана со зеленило, односно 
со ѕидан фундамент и столбови или ѕидана ограда, а 
согласно традиционалните форми и елементи на архи-
тектурата на единицата на локална самоуправа, од нај-
малку 1.50 м височина. 

 
Член 14 

(1) Паркиралиштата за потребите на гробиштата 
треба да се градат и димензионираат во согласност со 
прописите од областа на сообраќајот и треба да бидат 
надвор од гробиштата и одвоени од јавниот пат.  

(2) По исклучок, од став 1 на овој член, на  гроби-
штата со градежен опфат од 5 до 20 и над 20 хектара 
паркиралиштата може да се градат и внатре во гроби-
штата. 

(3) Пристапот на посетителите и деловниот влез (за 
автомобили) треба да бидат одвоени. Влезот во гроби-
штата, службениот дел и делот односно просторот на-
менет за собирање на луѓе (проштален дел) мора да 
имаат јавно осветлување, како и главните сообраќајни-
ци кај гробиштата од став 2 на овој член. 

 
Член 15 

Сите јавни површини треба да бидат изведени без 
просторни бариери за движење на лицата со инвалидитет. 

 
Член 16 

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

 
Бр. 01-1495/1 

30 јануари 2009 година                       Министер, 
    Скопје                                 Миле Јанакиески, с.р.  

__________ 
         
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
346. 

Врз основа на член 142-а став (9) од Законот за упра-
вување со отпад („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 68/04, 107/07, 102/08 и 143/08), министерот 
за животна средина и просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА НАПЛАТА НА ГЛОБАТА ВО МАНДАТНА 

ПОСТАПКА 
 

Член 1 
Со овој правилник се прoпишува формата и содр-

жината на поканата за наплата на глобата во мандатна 
постапка по прекршоци од областа на управувањето со 
отпад.  

 
Член 2 

Поканата за наплата на глоба во мандатна постака 
по прекршоци од областа на управувањето со отпад се 
издава во А5 формат и содржи по пет идентични при-
мероци изработени од тенка индиго хартија во бела бо-
ја на која податоците се испишани со црни букви. 
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Член 3 
(1) Поканата од член 2 на овој правилник која ја из-

дава  државниот инспектор за животна средина ги со-
држи следните елементи: 

1. Грб на Република Македонија; 
2. Назив на органот кој ја издава поканата за напла-

та на глоба, 
3. Рубрика за архивскиот број; 
4. Место предвидено за серискиот број; 
5. Правниот основ за издавање на поканата за нап-

лата на глоба за сторениот прекршок; 
6. Рубрика „1. Податоци за сторениот прекршок“ 

која содржи: 
- „Ден“; 
- „Час“; 
- „Место на сторување“; 
- „Опис на прекршокот“; 
- „Член  од Законот за управување со отпад (ЗУО) 

со кој е предвиден прекршокот“ 
- „Глоба предвидена за прекршокот“ 
7. Рубрика „2.Податоци за сторителот на прекршо-

кот“ која содржи: 
- „Име и презиме“; 
- „ЕМБГ“; 
- „л.к. бр.“; 
- „СВР“; 
- „Адреса на живеење (улица, број, место, општи-

на)“ 
 7. Напомена за обврската за плаќање на глобата за 

сторениот прекршок; 
8. Правна поука; 
9. Место за печат и 
10. Потпис на сторителот на прекршокот и држав-

ниот инспектор за животна средина. 
(2) Образецот на поканата од став (1) на овој член е 

дадена во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 4 

(1) Поканата од член 2 на овој правилник која ја из-
дава овластениот инспектор за животна средина, кому-
налниот инспектор на општината, на општината во 
Градот Скопје и на Градот Скопје, ги содржи следните 
елементи: 

1. Грб на Република Македонија; 
2. Место предвидено за името на општината 
3. Рубрика за архивскиот број; 
4. Место предвидено за серискиот број; 
5. Правниот основ за издавање на поканата за нап-

лата на глоба за сторениот прекршок; 
6. Рубрика „1. Податоци за сторениот прекршок“ 

која содржи: 
- „Ден“; 
- „Час“; 
- „Место на сторување“; 
- „Опис на прекршокот“; 
- „Член од Законот за управување со отпад (ЗУО) со 

кој е предвиден прекршокот“ 
- „Глоба предвидена за прекршокот“ 
7. Рубрика „2.Податоци за сторителот на прекршо-

кот“ која содржи: 
- „Име и презиме“; 
- „ЕМБГ“; 
- „л.к. бр.“; 

- „СВР“; 
- „Адреса на живеење (улица, број, место, општи-

на)“; 
7. Напомена за обврската за плаќање на глобата за 

сторениот прекршок; 
8. Правна поука; 
9. Место за печат и 
10. Потпис на сторителот на прекршокот и овласте-

ниот инспектор за животна средина, комуналниот инс-
пектор на општината, на општината во Градот Скопје и 
на Градот Скопје. 

(2) Образецот на поканата од став (1)  на овој член е 
дадена во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 5 

(1) Поканата од член 2 на овој правилник која ја из-
дава работник на органот на државната управа надле-
жен за работите од областа на внатрешните работи, ги 
содржи следните елементи: 

1. Грб на Република Македонија; 
2. Назив на органот кој ја издава поканата за напла-

та на глоба, 
3. Рубрика за архивскиот број; 
4. Место предвидено за серискиот број; 
5. Правниот основ за издавање на поканата за нап-

лата на глоба за сторениот прекршок; 
6. Рубрика „1. Податоци за сторениот прекршок“ 

која содржи: 
- „Ден“; 
- „Час“; 
- „Место на сторување“; 
- „Опис на прекршокот“; 
- „Член од Законот за управување со отпад (ЗУО) со 

кој е предвиден прекршокот“ 
- „Глоба предвидена за прекршокот“ 
7. Рубрика „2.Податоци за сторителот на прекршо-

кот“ која содржи: 
- „Име и презиме“; 
- „ЕМБГ“; 
- „л.к. бр.“; 
- „СВР“; 
- „Адреса на живеење (улица, број, место, општи-

на)“; 
 7. Напомена за обврската за плаќање на глобата за 

сторениот прекршок; 
8. Правна поука; 
9. Место за печат и 
10. Потпис на сторителот на прекршокот и полици-

скиот службеник. 
(2) Образецот на поканата од став (1)  на овој член е 

дадена во Прилог бр. 3 кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 6 

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

 
   Бр. 07-440/1              Министер за животна средина 

16 јануари 2009 година          и просторно планирање, 
       Скопје                        д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
347. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 14 јануари 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 49, член 50 став 1, деловите 

на ставовите 2 и 3 кои гласат: „од 1 јануари 2008 годи-
на“ и членот 51 во делот: „а ќе се применува од 1 јануа-
ри 2008 година“ од Законот за образование на возрас-
ните („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.7/2008). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијативата поднесена од Сојузот на синдикати-
те на Македонија, со Решение У.бр.46/2008 од 12 ноем-
ври 2008 година, поведе постапка за оценување на 
уставноста на одредбите од Законот означен во точката 
1 од оваа одлука, затоа што основано се постави пра-
шањето на согласноста на оспорените одредби од Зако-
нот со Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека со членот 49 од 
Законот е предвидено дека постојните работнички уни-
верзитети и народни универзитети во Република Маке-
донија продолжуваат со работа како општински уста-
нови, односно установи на градот Скопје, согласно со 
одредбите на овој закон, од 1 јануари 2008 година.  

Според членот 50 од Законот, основачките права и 
обврски спрема работничките и народните универзитети 
од членот 49 на овој закон ги преземаат општините, од-
носно градот Скопје за работничките и народните уни-
верзитети на своето подрачје од 1 јануари 2008 година.  

Сопственоста на објектите и имотот на работнички-
те и народните универзитети од ставот 1 на овој член, а 
кои се во сопственост на Република Македонија, со од-
лука на Владата на Република Македонија ги презема 
општината, односно градот Скопје за работничките и 
народните универзитети на своето подрачје, од 1 јануа-
ри 2008 година.  

Вработените, средствата, опремата, инвентарот и 
документација поврзана со работата на работничките и 
народните универзитети од ставот 2 на овој член ги 
презема општината, односно градот Скопје за работ-
ничките и народните универзитети на своето подрачје 
од 1 јануари 2008 година.  

5. Судот врз основа на уставно-правниот третман 
на имотот и средствата на организациите во кои спаѓа 
и синдикатот, од поранешниот до сегашниот период, 
утврди дека на темелите на поранешното уставно уре-
дување во континуитет и со Уставот на СФРЈ и Уста-
вот на СРМ од 1974 година, во основните начела, дел 
IV и дел VIII, меѓу другото е определено дека „... Ра-
ботните луѓе и граѓаните слободно се здружуваат во 
општествено-политички и други општествени органи-
зации и здруженија на граѓани како составен дел на со-

цијалистичкиот самоуправен систем“, и „Работниците 
доброволно организирани во синдикатот како најширо-
ка организација на работничката класа, се борат за на-
ведените интереси, меѓу другото, и за подигање на 
образованието на работниците и за оспособување на 
работниците за вршење на самоуправни и други оп-
штествени функции...“. 

Според член 63 од Уставот на СРМ од 1974 година, 
општествено-политичките организации и други оп-
штествени организации определени со закон можеле да 
стекнуваат средства односно определени права на 
средства и со тие средства како општествени да се ко-
ристат за остварување на своите цели и со нив да рас-
полагаат во согласност со статутот и со закон. Овие ор-
ганизации можеле под услови утврдени со закон, да ор-
ганизират стопанска и друга дејност во согласност со 
своите цели и да учествуваат во доходот остварен со 
таквата дејност заради остварување на тие цели.  

Според Судот, неспорно било дека станува збор за 
средства во општествена сопственост. Организациите 
стекнувале и користеле средства како општествени, а 
не приватни, за реализација на целите.  

Според членот 215 став 2 од Уставот на СРМ од 
1974 година, материјалните и другите услови за осно-
вање и работа на училиштата и другите установи за 
образование на граѓаните и за унапредување на нивна-
та дејност, ги обезбедувале врз основа на заемност и 
солидарност, работните луѓе, организациите на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации и за-
едници и општините и Републиката, во самоуправните 
интересни заедници во согласност со закон. Според тоа 
не станувало збор за средства односно приватен капи-
тал на физички и правни лица. Материјалната база на 
училиштата и установите за образование, според Уста-
вот, била во општествена сопственост.  

Судот, исто така, утврди дека со Амандманите од 
57 до 80 на Уставот на СРМ („Службен весник на 
СРМ“ бр.28/1990) и Уставниот Закон за нивното спро-
ведување се извршиле значајни промени во општестве-
но-политичкиот систем на Републиката. Имено, со нив, 
општествено, политичките организации (Амандман 
57), престанале да постојат како уставна категорија со 
што ги изгубиле функциите во вршењето на власта.  

Општествено-политичките организации (Сојузот на 
комунистите на Македонија, Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на Македонија, Сојузот на синди-
катите на Македонија и Сојузот на социјалистичката 
младина на Македонија) чии функции престанале со 
амандманите имале можност да се трансформираат во 
политички партии односно во синдикати и престанале 
да бидат „носители“ на средства во општествена сопс-
твеност. Тие средства, согласно членот 16 од Уставни-
от закон, биле преземени од страна на надлежните др-
жавни органи и станале државна сопственост со членот 
15 од Законот за органите на управата од 1990 година 
(„Службен весник на СРМ“ бр.40/1990).  

Според член 16 од Уставниот закон: - „Работници-
те, опремата, инвентарот и другите работи, архивата, 
документацијата, средствата за работа и средствата на 
фондовите на судовите на здружениот труд, СИЗ, оп-
штествено-политичките организации, другите органи и 
организации што се укинуваат со овие амандмани или 
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чии функции престануваат, ги преземаат органите во 
чиј делокруг преминуваат работите на укинатите орга-
ни односно организации, а доколку таков орган однос-
но организација не е утврден, преземањето ќе го извр-
ши органот на управата надлежен за работите на оп-
штата управа на Републиката - општината“. 

Според членот 15 од Законот за органите на управа-
та - „Недвижностите, опремата, инвентарот и другите 
средства за работа што ги користат органите на управа-
та, се во државна сопственост. Со средствата располага 
СРМ, освен ако со закон не е поинаку определено“. 

Со членот 10 од Уставниот закон од 1990 година, 
воедно бил даден рок за уставно усогласување и на по-
ранешниот Закон за општествените организации и 
здруженија на граѓани („Службен весник на СРМ“ 
бр.32/1983), кој во членот 33 став 1 јасно определил де-
ка општествените организации стекнувале и располага-
ле општествени средства. Понатаму, заради преземање 
на средствата на општествено-политичките организа-
ции од страна на надлежните државни органи, Владата 
на Република Македонија донела Одлука за определу-
вање на рокот за преземање на средствата на општес-
твено-политичките организациии што се укинаа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
41/1992), која Уставниот суд на Република Македонија 
ја укинал со Одлука У.бр.146/1992 („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.62/1992). Ова со образ-
ложение дека со Уставните амандмани во 1990 година 
на Уставот на СРМ од 1974 година не се укинати 
општествено-политичките организации (синдикатот) 
како што било тоа сторено со судовите на здружениот 
труд, самоуправните интересни заедници и одделни 
фондови, туку со амандманите се менувала нивната 
уставна положба и им престанувале уставно-правните 
функции и положба, со можност тие да се усогласат со 
новите уставни решенија.  

Членот 16 од Уставниот закон за спроведување на 
Уставните амандмани се однесувал, според Судот, на 
преземање на оние работници, средства, опрема и друг 
инвентар на општествено-политичките организации кои 
всушност служеле за остварување на уставни функции 
што им престанале, а не на сите функции кои ги имале, 
па оттаму и оспорената Одлука на Владата, можела да се 
однесува на тој имот за кој престанале функциите, а не 
на целокупниот имот на овие организации и прашањето 
за статусот на имотот на општествено-политичките ор-
ганизации требало да се уреди само со закон во сог-
ласност со Уставот. Оттука, овој дел на општествениот 
капитал продолжил да биде на синдикатот во функција 
на негово користење, а неговата трансформација однос-
но приватизација не е уредена со закон. 

Во рамки на поранешното уставно уредување кое е 
елаборирано и од Законот за општествените организа-
ции и здруженија на граѓани од 1983 година, според 
Судот неспорно е дека општествените организации (во 
кои е и Сојузот на синдикатите на Македонија) стекну-
вале и располагале со средства како „општествени 
средства“. Тоа стекнување било меѓу другото и со вр-
шење на стопанска или друга дејност, но средствата 
биле општествени. Ова значи и недвижностите стекна-
ти во почетокот и во текот на постоењето на општес-
твените организации (доделени од државата, во правен 
промет на организацијата, со подароци, од членарини 
итн.) биле „општествена сопственост“. 

Разграничувањето на средствата во општествена 
сопственост кои им припаѓале на правните следбеници 
на поранешните општествено-политички организации 
(во кои се и синдикатите) и трансформацијата на тие 
средства во право на сопственост, под услови и постапка 
утврдени со закон, на што упатил и Уставниот суд на 
Република Македонија со својата одлука, досега не е 
сторено во правниот поредок на Република Македонија. 
Оттука, општествен капитал сé уште постои кај нив но, 
тој не е диференциран од друг капитал. Конкретното 
определување може да се утврдува во судски постапки 
како фактичко прашање за одделен имот и средства.  

6. Според членот 8 став 1 алинеи 3 и 6 од Уставот 
на Република Македонија, владеењето на правото и 
правната заштита на сопственоста се темелни вредно-
сти на уставниот поредок на Република Македонија.  

Според членот 30 ставови 1 и 3 од Уставот, се га-
рантира правото на сопственост и правото на наследу-
вање и никому не можат да му бидат одземени и огра-
ничени сопственоста и правата кои произлегуваат од 
неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со 
закон. 

Согласно членот 51 од Уставот, во Република Ма-
кедонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 
Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.  

Според членот 61 од Уставот, Собранието на Ре-
публика Македонија е претставнички орган на граѓани-
те и носител на законодавната власт на Републиката.  

Законот за образование на возрасните („Службен 
весник на Република Македонија“ број 7/2008) во чле-
нот 1 определил дека со овој закон се уредуваат орга-
низирањето, структурата, финансирањето и управува-
њето на системот на образование на возрасните. Обра-
зованието на возрасните е дел од единствениот систем 
на образованието на Република Македонија. 

Согласно одредбите од Законот, образованието на 
возрасните е дел од системот на образование кој обез-
бедува формално образование на возрасните (основно, 
средно и високо образование) или неформално образо-
вание на возрасните (процеси на учење за оспособува-
ње за работа на возрасните). 

Според Законот, образованието на возрасните, сог-
ласно со овој закон, можат да го вршат (станува збор за 
дејноста на субјектите, а не за имотот) јавните и приват-
ните установи за образование на возрасните (училиште, 
високообразовна установа или специјализирана устано-
ва), институциите за образование на возрасните (правно 
или физичко лице кое има регистрирано дејност за обра-
зование на возрасни), центрите за усовршување, работо-
давачите (трговско друштво, установа или занаетчија кај 
кои се изведува практична обука), социјалните партнери 
(мнозинскиот синдикат и коморите - Стопанска комора 
на Македонија, Сојузот на коморите на Македонија и 
Комората на занaетчиите на Македонија), здруженија на 
граѓани или индивидуалните обучувачи кои ги испол-
нуват условите пропишани со овој закон. Надлежни за 
образование на возрасните се Министерството за обра-
зование, Министерството за труд, Советот за образо-
вание на возрасните, единиците на локалната самоуп-
рава и социјалните партнери. Владата на Република Ма-
кедонија, со одлука основа Совет за образование на воз-
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расните како советодавно тело кое предлага стратешки 
прашања кои се однесуваат на политиката на развој на 
образованието на возрасните, а стручно-административ-
ните работи за Советот ги врши Центарот за образо-
вание на возрасните.  

Во системот на образование на возрасните, според 
членот 13 од Законот, мнозинскиот синдикат може да 
ги врши следниве работи: 

- доставува предлози за подобрување на условите за 
практична обука на учесниците кај работодавачите,  

- може да основа институции за образование на во-
зрасните согласно со одредбите на овој закон и 

- донесува програми кои се финансираат од средс-
твата на синдикатот.  

Со одредбите од Законот понатаму е уредено пра-
шањето на испитите и јавно признатите програми за 
образование на возрасните.  

Според членот 29 од Законот, средствата за финан-
сирање и поттикнување на образованието на возрасни-
те се обезбедуваат од Буџетот на Република Македони-
ја, од буџетите на единиците на локалната самоуправа 
(јавни средства), од учесниците во образованието на 
возрасните и од други извори утврдени со закон, а спо-
ред членот 43 од Законот, инспекцискиот надзор и над-
зорот над квалитетот на работата на установите, однос-
но институциите за образование на возрасните врши 
Државниот просветен инспекторат.  

Во делот на преодните и завршни одредби од Зако-
нот, е утврдено дека установите, односно институции-
те во кои се реализира образованието на возрасните во 
рок од една година од денот на влегување во сила на 
овој закон ќе ја усогласат својата организација, работа, 
статутите и другите општи акти со одредбите од овој 
закон. 

Со Законот за образование на возрасните се уреду-
ваат односите кои важат по влегувањето во сила на За-
конот (15 јануари 2008 година). 

Преодните и завршните одредби на овој закон (чле-
новите од 45-51) опфаќаат односи кои постоеле пред 
влегувањето во сила на Законот и за истите се уредува 
преодниот режим. 

Судот, од анализата на оспорените одредби од чле-
новите 49 и 50 од Законот утврди дека со нив се уреду-
ва преоден режим на односи на постојните работнички 
универзитети и народни универзитети во Република 
Македонија. Со оглед на тоа што оспорените членови 
49 и 50 став 1 од Законот се однесуваат на постоен 
имот и основачки права за период пред 15 јануари 2008 
година кога Законот е влезен во сила и со тоа опфаќа 
неопределен имот и права не само за периодот на соци-
јалистичкото уставно уредување, туку и по 1991 годи-
на што упатува на една временска рамка во која можел 
да биде создаван, односно стекнуван имот од минатото 
како општествена сопственост, но и имот по 1991 годи-
на и донесување на Уставот на Република Македонија 
на кој постои право на сопственост на новите субјекти 
во правото, според Судот, со наведените одредби од 
Законот се доведуваат во прашање темелните вредно-
сти на уставниот поредок кои се однесуваат на владее-
њето на правото и правната заштита на сопственоста 
(член 8 став 1 алинеи 3 и 6) и гаранцијата на правото на 
сопственост (член 30) поради што одредбите од Зако-

нот во оспорените делови не се во согласност со Уста-
вот. Ова поради тоа што со одредбите од Законот фа-
ктички се одзема и третира недиференциран имот во 
однос на сопственоста, во кој може да има и имот во 
приватна сопственост, па таквата неопределеност на 
сопственоста на имотот, може да се утврдува во судска 
постапка на странките. 

Поаѓајќи од фактот дека Законот е објавен во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.7 на 15 јануари 
2008 година, а во членот 51 предвидел дека овој закон 
влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“, а ќе се 
применува од 1 јануари 2008 година, Судот по сопствена 
оценка утврди дека со наведената одредба од Законот во 
делот: „а ќе се применува од 1 јануари 2008 година“, ка-
ко и во однос на членот 50 ставови 2 и 3 од Законот кои 
гласат: „од 1 јануари 2008 година“, се повредува прин-
ципот за забрана на повратното дејство на законските 
одредби, утврден во членот 52 од Уставот. 

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

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

 
   У.бр. 46/2008                       Претседател  

14 јануари 2009 година  на Уставниот суд на Република 
     Скопје                                 Македонија, 

             д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
____________ 

348. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

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

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ПОНИШТУВААТ: 
- член 66 став 1 алинеја 4 од Законот за Јавното об-

винителство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 150/2007 и 111/2008) и 

- член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006 и 35/2008). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива поднесена од Горан Митрев од Охрид, 
со Решение У. бр. 124/2008 од 5 ноември 2008 година 
поведе постапка за оценување на уставноста на член 66 
став 1 алинеја 4 од Законот за Јавното обвинителство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
150/2007 и 111/2008) и член 73 став 1 алинеја 3 од За-
конот за судовите („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 58/2006 и 35/2008), затоа што основано се 
постави прашањето за нивната согласност со Уставот. 
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4. Судот на седницата утврди дека согласно член 66 
став 1 алинеја 4 од Законот за Јавното обвинителство, 
на јавниот обвинител функцијата му престанува ако ги 
исполни условите за старосна пензија.  

Судот, исто така, утврди дека согласно член 73 став 
1 алинеја 3 од Законот за судовите, на судијата му пре-
станува судиската функција, ако ги исполни условите 
за старосна пензија.  

5. Според членот 8 став 1 алинеи 3 и 8 од Уставот, 
како темелни вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија се утврдени владеењето на право-
то и хуманизмот, социјалната правда и солидарноста.  

Во членот 9 од Уставот е утврдено дека граѓаните 
на Република Македонија се еднакви во слободите и 
правата независно од полот, расата, бојата на кожата, 
националното и социјалното потекло, политичкото и 
верско уверување, имотната и општествената положба, 
а според ставот 2 на овој член, граѓаните пред Уставот 
и законите се еднакви.  

Уставот на Република Македонија во делот на 
одредбите кои се однесуваат на економските, социјал-
ните и културните права, со членот 32 став 1 предвидел 
дека секој има право на работа, слободен избор на вра-
ботување, заштита при работењето и материјална обез-
бедност за време на привремена невработеност.  

Според член 34 од Уставот, граѓаните имаат право 
на социјална сигурност и социјално осигурување утвр-
дени со закон и со колективен договор.  

Според член 51 од Уставот во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон.  

Од анализата на цитираните одредби од Уставот 
произлегува дека уставното начело на еднаквост на 
граѓаните пред Уставот и законите ги обврзува како за-
конодавецот, така и сите субјекти на колективното до-
говарање во уредувањето на прашањата за остварување 
на правата на вработените и нивната положба, со зако-
нот и со колективните договори да обезбедат еднаква 
правна положба на сите работници.  

Со Амандманот XXX на Уставот, со кој се замену-
ваат ставовите 2 и 3 на членот 106 од Уставот и се бри-
ше членот 107 од Уставот, во ставот 9 се утврдува дека 
основите и постапката за престанок и разрешување на 
јавниот обвинител на Република Македонија и јавните 
обвинители се утврдува со закон. 

Во оваа смисла, со Законот за Јавното обвинителство 
се уредуваат надлежноста, основањето, укинувањето, 
организацијата и функционирањето на Јавното обвини-
телство, основите и постапката за именување и разрешу-
вање на jавниот обвинител на Република Македонија, 
основите за престанок на функцијата jавен обвинител на 
Република Македонија, основите за избор и разрешува-
ње на јавните обвинители, основите за престанок на 
функцијата јавен обвинител, како и други прашања во 
врска со работата на Јавното обвинителство. 

Оспорениот член 66 од овој закон, ги уредува осно-
вите за престанок на функцијата на јавниот обвинител. 
Така, во ставот 1 на овој член се утврдува дека на јав-
ниот обвинител функцијата му престанува: по сопстве-
но барање; ако го изгуби државјанството на Република 
Македонија; ако трајно ја загуби способноста за врше-
ње на функцијата јавен обвинител; ако ги исполни ус-

ловите за старосна пензија; ако на негово барање и со 
негова согласност е избран или именуван на друга јав-
на функција, освен кога функцијата јавен обвинител 
мирува под услови утврдени со овој закон и ако е осу-
ден со правосилна судска одлука на казна затвор во 
траење од најмалку шест месеца, или на пократка казна 
затвор или друга кривична санкција за кривично дело 
кое го прави недостоен за вршење на функцијата јавен 
обвинител. Согласно ставот 2 на истиот член, во случа-
ите од ставот (1) на овој член престанокот на функција-
та јавен обвинител го утврдува Советот на јавни обви-
нители на Република Македонија. 

Од анализата на оспорената законска одредба, про-
излегува дека уставна обврска на законодавецот е при 
уредувањето на прашањата во врска со остварувањето 
на правата и обврските на јавните обвинители, вклучи-
телно и основите за престанок на вршењето на оваа 
значајна функција, вршителите на оваа јавна функција 
да ги става во еднаква правна положба по сите наведе-
ни основи.  

Меѓутоа, според Судот, оспорената одредба не про-
пишува еднаква правна положба на јавните обвинители 
во зависност од полот. Имено, предвидувањето со ос-
порената одредба од член 66 алинеја 4 од Законот за 
Јавното обвинителство, на јавниот обвинител да му 
престане функцијата ако ги исполни условите за ста-
росна пензија, значи нееднаков однос кон јавните об-
винители по основ на пол, секогаш кога условите за ос-
тварување на старосна пензија се утврдуваат со посе-
бен закон и се различни за мажите и жените, како што 
е случај во нашиот правен поредок. 

Имено, согласно член 17 став 1 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 80/1993, 3/1994, 
14/1995, 71/1996, 32/1997, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 
85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006 и 
153/2007), осигуреникот стекнува право на старосна 
пензија кога ќе наполни 64 години живот (маж), однос-
но 62 години живот (жена) и најмалку 15 години пен-
зиски стаж. 

Правото на осигуреникот жена да стекнува старос-
на пензија порано од осигуреникот маж, Уставниот суд 
на Република Македонија, со Решението У.бр.107/2004 
од 29 септември 2004 година, оценил дека е оправдано 
со принципот на афирмативна акција, односно принци-
пот на позитивна дискриминација, но во сферата на 
пензиското и инвалидското осигурување, што не може 
по автоматизам да се применува и во други сфери, осо-
бено не ако тоа води кон ограничување на правата по 
основ на пол.  

Во однос на еднаквоста на граѓаните по однос на 
пол во сферата на вработувањето, Уставниот суд, со 
Одлука У.бр.161/2005 од 21 и 22 декември 2005 годи-
на, го поништил член 104 став 1 точка 4 од Законот за 
работните односи, со која одредба беше регулирано де-
ка престанок на вработувањето по сила на закон наста-
пува кога работникот ќе исполни услови за остварува-
ње старосна пензија согласно со закон, наоѓајќи дека 
ваквата одредба значи нееднаков однос кон граѓаните 
по основ на пол, секогаш кога условите за остварување 
на пензија утврдени со посебен закон се различни за 
мажите и жените, како што е сега случај во нашиот 
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правен поредок, поради што оценил дека одредбата не 
е во согласност со начелото на еднаквост на граѓаните 
независно од полот и начелото на достапноста на секое 
работно место секому под еднакви услови.  

Со оспорената одредба од Законот за Јавното обви-
нителство, на јавниот обвинител му престанува функ-
цијата, а со тоа и вработувањето по сила на закон ако 
ги исполни условите за старосна пензија. Тргнувајќи 
од вака утврдената норма, се доаѓа до констатација де-
ка оспорената одредба има императивен карактер, што 
значи дека наметнува престанок на функцијата јавен 
обвинител, а со тоа престанок и на вработувањето на 
жените под различни услови од мажите, односно со на-
вршени 62 години живот, во однос на 64 години живот 
за мажите. Во овој случај станува збор за остварување 
на правото на вработување, кое суштински се разлику-
ва од остварувањето на правото на старосна пензија, 
кое ја дозволува наведената разлика. 

Имајќи го предвид наведеното, според Судот, со ос-
порената одредба се повредуваат начелото на една-
квост на граѓаните пред Уставот и законите, независно 
од полот и начелото на достапноста на секое работно 
место секому под еднакви услови. 

Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека член 66 
алинеја 4 од Законот за Јавното обвинителство не е во 
согласност со членовите 9 и 32 од Уставот.  

6. Согласно Амандманот XXVI на Уставот, со кој се 
заменува ставот 3 на член 99 од Уставот, на судијата му 
престанува судиската функција ако тоа сам го побара; 
ако трајно ја загуби способноста за вршење на судиската 
функција што го утврдува Судскиот совет на Република 
Македонија; ако ги исполни условите за старосна пен-
зија; ако е осуден со правосилна судска пресуда за кри-
вично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест 
месеца и ако е избран или именуван на друга јавна 
функција, освен кога судиската функција мирува под ус-
лови утврдени со закон. Судијата се разрешува: поради 
потешка дисциплинска повреда што го прави недостоен 
за вршење на судиската функција пропишана со закон и 
поради нестручно и несовесно вршење на судиската 
функција под услови утврдени со закон. 

Наведената уставна определба за основите за пре-
станок на судиската функција и за разрешување на су-
дијата, во целост е преземена во Законот за судовите, 
во посебна глава V. Престанок и разрешување од суди-
ска функција, при што престанокот на судиската функ-
ција е содржина на оспорениот член 73 од Законот за 
судовите. Согласно став 1 алинеја 3 на овој член, на су-
дијата му престанува судиската функција ако ги испол-
ни условите за старосна пензија. 

Од анализата на оваа одредба произлегува дека за-
конодавецот во целост ја преземал уставната определба 
за основите за престанување на судиската функција, 
вклучувајќи го и основот дека оваа функција престану-
ва кога судијата ќе ги исполни условите за старосна 
пензија, поради што не може основано да се постави 
прашањето за согласноста на оспорената законска 
одредба со Амандманот XXVI на Уставот. 

Меѓутоа, исполнувањето на условите за старосна 
пензија се утврдуваат со Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување, од каде произлегува дека наведе-
ната законска одредба според која судиската функција 

престанува ако судијата ги исполни условите за старос-
на пензија, упатува за ова прашање да се примени Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување, според 
кој, пак, условите за стекнување старосна пензија се раз-
лични за мажите и жените. Имајќи го предвид импера-
тивниот карактер на оспорената одредба, произлегува, 
дека на судијата жена ќе и престане функцијата со навр-
шени 62 години живот, а на судијата маж ќе му престане 
функцијата со навршени 64 години живот. 

Од друга страна, еднаквоста на граѓаните во слобо-
дите и правата независно од полот, расата, бојата на 
кожата, националното и социјалното потекло, политич-
кото и верското уверување, имотната и општествената 
положба и определбата дека граѓаните пред Уставот и 
законите се еднакви, Уставот ги издига на ниво на ос-
новни, темелни вредности на уставниот поредок на Ре-
публиката, од каде произлегува дека судиите се една-
кви во остварувањето на нивните права и обврски при 
извршувањето на судиската функција, независно од 
нивниот пол.  

При ваква состојба, според Судот, одредбите на 
Уставот, независно во кој оддел од нормативниот дел 
на Уставот припаѓаат содржински, треба да се интер-
претираат на начин кој значи афирмација на основните 
темелни уставни вредности, затоа што уставното регу-
лирање на слободите и правата на граѓаните претставу-
ва доказ за тоа дека слободите и правата имаат цврст 
правен режим, односно дека нивното димензионирање 
зависи од уставотворецот, а не од законодавецот како 
изведена власт.  

Во оваа смисла, одредбите на Уставот кои се одне-
суваат на пропишување основи за престанок на суди-
ската функција, треба да се толкуваат во духот на га-
рантираните граѓански и политички слободи и права на 
граѓаните во Република Македонија, во насока на це-
лосна имплементација на начелото на еднаквоста на 
граѓаните пред Уставот и законите, особено во однос 
на нивниот пол, и тоа во ситуација кога жените и ма-
жите имаат уставно право под исти услови да извршу-
ваат јавна функција, како што е тоа случај со судиската 
функција, од каде неспорно произлегува дека под исти 
услови и основи треба и да им престане функцијата. 
Уставот не дозволува полот да биде услов за вршење 
на оваа функција, туку само стручноста, компетентно-
ста и одговорноста на секој судија. 

Оттука, според Судот, уставната определба за ис-
полнувањето на условите за старосна пензија, како ос-
нов за престанок на судиската функција, подразбира 
остварување на ова право под еднакви услови и за же-
ните и за мажите и дека имплементацијата на оваа ус-
тавна одредба не смее да се условува од законска од-
редба која прави разлика помеѓу граѓаните по пол во 
сферата на пензиското и инвалидското осигурување. 
Ова од причина што законската регулатива со која раз-
лично се утврдува правото на стекнување на услови за 
старосна пензија за мажите и жените има своја уставна 
оправданост во принципот на афирмативна акција, од-
носно позитивна дискриминација на жената, затоа што 
утврдувањето на поповолни услови односно скратува-
њето на годините на старост на жената работник за ос-
тварување на право на старосна пензија е во функција 
на остварување на еднаквост со мажот. Меѓутоа, пра-
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вото на остварување старосна пензија не смее да се по-
истоветува со правото на работа, поради што исполну-
вањето на услови за старосна пензија под различни ус-
лови за мажот и жената, само по себе, не смее да биде 
основ за престанок на функцијата по сила на закон. 

Поради наведеното, според Судот, преземањето во 
Законот за судовите на уставната одредба која ги утвр-
дува основите за престанок на судиската функција по-
ради исполнување услови за старосна пензија, без раз-
работката на начинот на остварување на ова право во 
согласност со основните принципи и начела за една-
квост на граѓаните пред Уставот и законите, значи тес-
но толкување на Уставот од страна на законодавецот, 
што пак од своја страна води кон неадекватно импле-
ментирање на Уставот и промовирање нерамноправ-
ност на граѓаните по основ на пол, која се рефлектира 
на правото на работа, поради што Судот оцени дека 
член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите не е во 
согласност со членовите 9 и 32 од Уставот. 

7. Притоа, за Судот е неспорно дека престанување-
то на функцијата судија, односно јавен обвинител по-
ради исполнување на услови за старосна пензија, под 
еднакви услови за жените и за мажите, не значи про-
должување на мандатот за вршење на овие функции 
подолго од навршување на 64 години старост.  

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

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

 
У.бр.124/2008                         Претседател  

14 јануари 2009 година  на Уставниот суд на Република 
      Скопје                      Македонија, 
                                      д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

_____________ 
349. 

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

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 247 став 1 алинеја 6 и алине-

ја 7 во делот „не постари од 10 години“ и „не постари 
од 15 години“ од Законот за безбедност на сообраќајот 
на патиштата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.54/2007, 86/2008 и 106/2008-исправка). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесени иницијативи на Трговското друштво за 
транспорт, туризам и трговија „Омега Адем“ ДООЕЛ 
експорт-импорт од Гостивар и Здружение на автошко-
ли и инструктори од Струмица со Решение У.бр. 

144/2007 од 5 март и 22 октомври 2008 година поведе 
постапка за оценување на уставноста на член 247 став 
1 алинеја 6 и оспорениот дел од алинеја 7 од Законот 
означен во точката 1 од оваа одлука.  

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за нивната согласност 
со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот 
член 247 став 1 алинеите 6 и 7 од Законот, покрај други-
те услови што треба да ги исполни автошколата заради 
оспособување на кандидати потребно е „да има други 
работни и помошни простории кои овозможуваат непре-
чено оспособување на кандидати за возачи во сопстве-
ност на автошколата или под закуп“ и „да има најмалку 
две возила од категоријата „Б“ не постари од 10 години, 
а за останатите категории по едно сопствено возило или 
возило под закуп, не постари од 15 години“. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, како 
темелна вредност на уставниот поредок е утврден 
принципот на владеење на правото. 

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, a сите други прописи со Уставот и со закон. 

Co член 55 став 1 од Уставот, се гарантира слобода-
та на пазарот и претприемништвото, a според ставот 2 
на овој член Републиката обезбедува еднаква правна 
положба на сите субјекти на пазарот. Републиката пре-
зема мерки против монополската положба и монопол-
ското однесување на пазарот. 

Тргнувајќи од наведените уставни одредби и содр-
жината на член 247 став 1 алинеја 6 од Законот, според 
која како услов за вршење на дејноста обука на канди-
дати од страна на автошколите, е потребно покрај со-
одветно опремена просторија (училница) уреден про-
стор за прием на кандидати и за работа на стручниот 
раководител и сообраќаен автодром-сопствен или под 
закуп, автошколата "да има и други работни и помош-
ни простории" чие значење не е определено ниту со За-
конот за бебедност на сообраќајот на патиштата, ниту 
со други закони, Судот оцени дека предвидениот услов 
остава простор Министерството за внатрешни работи 
од случај до случај да цени и да определува кои се тие 
други работни и помошни простории, односно да одлу-
чи дали одредена автошкола ги исполнува условите врз 
основа на што се издава лиценца за работа, на кој на-
чин се доведува во прашање начелото на владеењето 
на правото и правната сигурност на граѓаните.  

Врз основа на наведеното Судот оцени дека член 
247 став 1 алинеја 6 од Законот не е во согласност со 
член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.  

Во врска со оспорената одредба од член 247 став 1 
алинеја 7 од Законот, според која автошколата може да 
обавува дејност на обука на кандидати за возачи со во-
зила кои не се постари од 10 односно 15 години, Судот 
оцени дека таа не е во согласност со начелото на сло-
бода на пазарот и претприемништвото. 

Имено, според Судот, предвидениот услов во сушти-
на значи ограничување на можноста за вршење на дејно-
ста обука на кандидати за возачи на правните субјекти 
кои ја обавуваат оваа дејност со возила постари од 10 
односно од 15 години, на кој начин се создава можност 
од монополско однесување на субјектите на пазарот кои 
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се во можност да поседуваат односно изнајмуваат вози-
ла чија старосна граница е под предвидениот максимум 
што е во спротивност со одредбите од членот 55 од Ус-
тавот, според која Републиката презема мерки против 
монополското однесување на пазарот. 

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

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

 
   У.бр.144/2007                          Претседател  

14 јануари 2009 година  на Уставниот суд на Република 
       Скопје                          Македонија, 

             д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
____________ 

 
СУДСКИ  БУЏЕТСКИ СОВЕТ  

350. 
Врз основа член 9, алинеја 5, од Законот за судски 

буџет („Службен весник на РМ” бр. 60/03, 37/06, 
103/08), Судскиот буџетски совет го донесе следниот 

 
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ   
ЗА РАБОТА НА СУДСКИ БУЏЕТСКИ СОВЕТ 
 

Член 1 
Во Деловникот на Судскиот буџетски совет (Доне-

сен од страна Судскиот буџетски совет на ден 
08.12.2003 година) во член 1, по зборовите Судскиот 
буџетски совет се додаваат зборовите: „(во натамошни-
от текст: Советот)“. 

 
Член 2 

Во членот 4 по зборот „определи“ се додаваат збо-
ровите ,,Претседателот на“. 

 
Член 3 

Во член 8 во ставот 1 зборот „7“ се менува со збо-
рот ,,8 (осум)“.  

По став 1, се додава нов став 2 кој гласи: „Членови-
те на Советот одлучуваат со гласање „за” или „про-
тив”“.  

Во ставот 2 кој станува став 3 од членот 8, зборот 
,,7“ се менува со зборот ,,8 (осум)“. 

 
Член 4 

По член 8, се додава нов  член 8-а кој гласи:   
   

„Член 8-а 
Советот постапува по предмети поднесени од един-

ките корисници - судовите и по предмети иницирани 
по сопствено наоѓање. 

Предметите доставени до Советот за работа, се 
разгледуваат на седница на Советот по утврден дневен 
ред, водејќи сметка за специфичноста и приоритетно-
ста на предметите. 

За предмети за кои ќе оцени дека се актуелни, Со-
ветот може да расправа со приоритет.“ 

Член 5 
Членот 9 од Деловникот се менува и гласи: 
Претседателот на Советот:  
- го претставува Советот; 
- претседава со седниците и учествува во работата и 

одлучувањето на Советот; 
- обезбедува законито работење на Советот; 
- ги потпишува одлуките, предлозите, решенијата и 

други акти на Советот; 
- се грижи за спроведување на Деловникот на Сове-

тот и 
- врши и други работи определени со закон, со овој 

Деловник и други акти на Советот. 
Во случај на отсутност или спреченост на Претседа-

телот на Советот, него го заменува Претседателот на Вр-
ховниот суд на РМ како член по функција на Советот.“ 

 
Член 6 

Член 10, се менува и гласи: 
„Членот на Советот: 
- учествува во работата и одлучувањето по праша-

њата што се ставени на дневен ред на седницата на Со-
ветот и постапува по неговите заклучоци; 

- дава иницијативи, предлози и мислења по праша-
ња од делокругот за работа на Советот; 

- учествува во работата на комисиите определени 
од Советот; 

- одговорно, законито и совесно ги извршува рабо-
тите од надлежност на Советот;  

- го спроведува Деловникот за работа на Советот; и 
- врши и други работи определени со закон, со овој 

Деловник и други акти на Советот.“ 
 

Член 7 
По член 11, се додава нов член 11-а и гласи: 
 

„Член 11-а 
За разгледување на одделни прашања од својата 

надлежност, Советот може да формира работни групи 
од редот на своите членови.“ 

 
Член 8 

Членот 12, се менува и гласи: 
 

„Член 12 
За определени прашања од својот делокруг, за презе-

мените мерки и активности и за нивните резултати, Со-
ветот ја известува јавноста, преку редовни годишни из-
вештаи, прес-конференции и соопштенија за медиумите. 

Начинот на информирање на јавноста се определу-
ва во зависност од карактерот на прашањето за кое Со-
ветот одлучува.“ 

 
Член 9 

Во член 13, ставот 1 кој гласи ,,Советот има секре-
тар, стручни соработници и други работници потребни 
за вршење на стручни, финансиски и административ-
но-технички и други работи.“ се брише. 

Во ставот 3 од истиот член, кој станува став 2, збо-
ровите ,,Врховниот суд на Република Македонија“ се 
менуваат со зборовите ,,Судскиот совет на Република 
Македонија“.  
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Член 10 
Во член 15, по зборовите: од денот на донесување-

то, се додаваат зборовите: „а се објавува во “Службен 
Весник на Република Македонија”“. 

 
Член 11 

Се задолжува Стручната служба на Судскиот бу-
џетски совет да изготви пречистен текст на Деловникот 
за работа на Судскиот буџетски совет во рок од 15 дена 
од денот на објавување на Измените и дополнувањата 
на Деловникот во Службен весник на РМ. 

 
Судски буџетски совет 

                                                           Претседател, 
                                                         Беќир Исени, с.р. 

__________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

351. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Седларево - Општина Желино. 

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

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

 
   Бр. 09-1697/1 

30 јануари 2009 година                  Директор,  
      Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
352. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Чифлик - Општина Желино. 

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

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

 
Бр. 09-1698/1 

30 јануари 2009 година                  Директор,  
   Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
353. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Гајре - Општина Тетово. 

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

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

 
Бр. 09-1699/1 

30 јануари 2009 година                   Директор,  
     Скопје                            Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
354. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Бродец - Општина Тетово. 

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

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

 
  Бр. 09-1700/1 

30 јануари 2009 година                Директор,  
      Скопје                            Љупчо Георгиевски, с.р. 
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355. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), дире-
кторот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Ѓермо - Општина Тетово. 

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

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

 
        Бр. 09-1701/1  
30 јануари 2009 година                   Директор,  
           Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
356. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Раотинце - Општина Јегуновце. 

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

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

 
         Бр. 09-1702/1                                  
30 јануари 2009 година                     Директор, 
             Скопје                 Љупчо Георгиевски, с.р.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

357. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

Се врши конверзија на податоците од катастар на 
земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Копаница - Општина Јегуновце. 

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

Со денот на стапувањето во примена на востанове-
ниот катастар на недвижности од став 1 од ова реше-
ние, престанува да се применува катастарот на земји-
штето за КО Копаница, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
 Бр. 09-1703/1 

30 јануари 2009 година                   Директор,  
      Скопје                            Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
358. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Самоков – Општи-
на Македонски Брод. 

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

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

 
       Бр. 09-1704/1                                      
30 јануари 2009 година                         Директор, 
            Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 
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