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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

949. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

("Службен весник на Република Македонија" бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25.05.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА -МИНЕРАЛНА 
ВОДА НА ДООЕЛ "БАГА ФУД" С. БИСТРИЦА, 
ОПШТИНА БИТОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ НА  

ВЛЕЗ ВО БИТОЛА  
1. На ДООЕЛ "БАГА ФУД" с. Бистрица, општина 

Битола се дава концесија за експлоатација на минерал-
на суровина - минерална вода на локалитетот на влез 
во Битола, со површина на концесиски простор за де-
тални геолошки истражувања дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-
ни со координати како е дадено во табелава, и тоа: 

 
Точка Координата   

X 
Координата 

Y 
Т-1 4.544. 754,00 7.530.132,00 
Т-2 4.544. 711,00 7.530.124,00 
Т-3 4.544. 706,00 7.530.144,00 
Т-4 4.544. 696,00 7.530.146,00 
Т-5 4.544. 646,00 7.530.136,00 
Т-6 4.544. 627,00 7.530.196,00 
Т-7 4.544. 621,00 7.530.202,00 
Т-8 4.544. 618,00 7.530.221,00 
Т-9 4.544. 740,00 7.530.244,00 
Т-10 4.544. 745,00 7.530.218,00 
Т-11 4.544.734,00 7.530.214,00 
 
Површината на просторот на концесија за експлоа-

тација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0,01 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 100/05).   

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на на-
доместоците ќе се определат во Договорот за концесија.  

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 
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7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

                                                                                       
     Бр. 19-2387/1                       Претседател на Владата 
25 мај 2006 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

950. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

("Службен весник на Република Македонија" бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25.05.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИ-
ЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ВАРОВНИК 
НА ДПТТУУ "СЕВДИ КОМПАНИ ГОС" ДООЕЛ 
ГОСТИВАР НА ЛОКАЛИТЕТОТ СУВА ГОРА  

ОПШТИНА ГОСТИВАР 
 
 1. На ДПТТУУ "СЕВДИ КОМПАНИ ГОС" ДОО-

ЕЛ Гостивар се дава концесија за експлоатација на ми-
нералната суровина – варовник на локалитетот Сува 
Гора општина Гостивар, со површина на простор на 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани  
со координати  како е дадено во табелава, и тоа: 

 
Точка Координата -X Координата - Y 

1 7501100 4624800 
2 7501100 4625350 
3 7500000 4625350 
4 7500000 4624840 
5 7500060 462492 
6 7500180 4624880 
7 7500220 4625000 
8 7500400 4624930 
9 7500500 4625030 
10 7500640 4624900 
11 7500770 4624990 
12 7501000 4625000 
13 7500990 4624860 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,44 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
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за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 100/05).  

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на на-
доместоците  ќе се определат во Договорот за концесија. 

5. За површина од точка 1 од оваа одлука ЈП "Маке-
донски шуми"треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено ДПТТУУ "СЕВДИ КОМПАНИ 
ГОС" ДООЕЛ Гостивар треба да изврши пошумување 
на соодветна површина која ќе ја определи ЈП "Маке-
донски шуми". 

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија".  

 
     Бр. 19-2388/1                      Претседател на Владата 
25 мај 2006 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

951. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

("Службен весник на Република Македонија" бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25.05.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИ-
ЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – МЕРМЕР 
НА  "БОР МЕРМЕРИ" ДООЕЛ С. ПРЕГЛОВО, 
ОПШТИНА ПЛАСНИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
ШАРЕН КАМЕН ВО АТАРОТ НА С. ПРЕГЛОВО,  

ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 
 
1. На "БОР МЕРМЕРИ" ДООЕЛ с. Преглово, оп-

штина Пласница се дава концесија за експлоатација на 
минералната суровина – мермер на локалитетот Шарен 
Камен во атарот на с. Преглово, општина Пласница со 
површина на простор на концесија за експлоатација де-
финиран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, 
а точките дефинирани со координати  како е дадено во 
табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-X КООРДИНАТА-Y 
Т-1 4.591.750,00 7.509.000,00 
Т-2 4.591.750,00 7.510.000,00 
Т-3 4.590.800,00 7.509.000,00 
Т-4 4.590.800,00 7.510.000,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,90 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.100/05).  

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија".  
    Бр. 19-2389/1                       Претседател на Владата 
25 мај 2006 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

952. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

("Службен весник на Република Македонија" бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25.05.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ГИПС НА ДПТУ 
"СУВАФИКС" С.ПОРОЈ-ТЕТОВО НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ  БАЈРОВ КЛАК И ШИРОКИ НИВИШТА 

ОПШТИНА ДЕБАР 
 
1. На ДПТУ "СУВАФИКС" с.Порој-Тетово се дава 

концесија за експлоатација на минералната суровина – 
гипс на локалитетот  Бајров Клак  и   Широки Нивишта  
општина Дебар, со површина на простор на концесија 
за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно повр-
зани со прави линии, а точките дефинирани  со коорди-
нати  како е дадено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Y КООРДИНАТА-X 
Т-1 4.599.841,00 7.466.725,00 
Т-2 4.599.918,00 7.466.847,00 
Т-3 4.599.891,00 7.466.861,00 
Т-4 4.599.940,00 7.466.920,00 
Т-5 4.599.968,00 7.466.899,00 
Т-6 4.600.075,00 7.467.007,00 
Т-7 4.600.092,00 7.467.039,00 
Т-8 4.600.164,00 7.467.253,00 
Т-9 4.599.422,00 7.467.572,00 
Т-10 4.599.250,00 7.467.250,00 
Т-11 4.599.250,00 7.466.733,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,55 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 100/05).  

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на на-
доместоците  ќе се определат во Договорот за концесија. 

5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП "Ма-
кедонски шуми"треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено ДПТУ "СУВАФИКС" с.Порој-
Тетово треба да изврши пошумување на соодветна по-
вршина која ќе ја определи ЈП "Македонски шуми". 

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија".  

                                                                  
Бр. 19-2378/1                     Претседател на Владата 

25 мај 2006 година                 на Република Македонија, 
    Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 
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953. 
Врз основа на член 4 и член 20 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25.05.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ 
СТВАРИ 

 
Член 1 

Недвижностите - објект Вила “Доста” со површина 
на земјиштето под објектот од 179 м2, дворно место со 
површина од 500 м2 и пасиште со површина од 73 м2, 
лоциран на КП 177 КО Галичник и објект “Културен 
дом” со површина на земјиштето под објектот од 769 
м2, дворно место со површина од 500 м2 и пасиште со 
површина од 1.321 м2, лоциран на КП 376, КО Галич-
ник, заведени во Поседовен лист бр. 106, сопственост 
на Република Македонија, се даваат на користење на 
Месната заедница “Галичник” - Галичник.  

 
Член 2 

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

 
   Бр. 19-2534/2                         Претседател на Владата 
25 мај 2006 година                  на Република Македонија, 
         Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
 
Во Решението од Владата на Република Македони-

ја, бр. 33-2414/1 од 18 мај 2006 година, објавено во 
„Службен весник на РМ“ бр. 68 од 31 мај 2006 година 
на стр. 5 во службениот дел под бр. 936. направена е 
грешка во насловот, поради тоа се врши следната ис-
правка: во насловот, наместо: „Решение за разрешува-
ње и именување член на Управниот одбор на Јавното 
претпријатие „Македонски железници“ – Скопје“ треба 
да стои: „Решение за разрешување и именување член 
на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водос-
набдување „Студенчица“ – Скопје“. 

___________ 
 
ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА 

СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

По извршеното срамнување со изворниот текст е 
утврдено дека во текстот на Законот за Судскиот совет 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 60/2006), е направена грешка, 
поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИОТ СОВЕТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Во членот 27 ставот 1 треба да гласи: 
„На иста седница на Собранието на Република Ма-

кедонија се врши изборот на членови на Советот што 
ги избира Собранието по предлог на надлежното ра-
ботно тело на Собранието на Република Македонија од 
редот на кандидатите кои се јавиле на огласот и по 
предлог на претседателот на Република Македонија.“ 

 
    Број 10-2205/2     Од Законодавно-правната комисија 
31 мај 2006 година        на Собранието на Република 
         Скопје                          Македонија 

___________ 
 
По извршеното срамнување со изворниот текст е 

утврдено дека во Законот за прекршоците („Службен 
весник на Република Македонија“ број 62/2006), е на-
правена грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 

 
Во членот 121 ставот 2 треба да гласи: 
„(2) Во пресудата за прекршок ќе се утврди рокот 

во кој треба да се плати глоба, ќе се наведе и предупре-
дувањето дека неплатената глоба ќе се наплати по при-
силен пат, односно плаќање со извршување на опреде-
лени задачи.“ 

 
    Број 10-2217/2     Од Законодавно-правната комисија 
31 мај 2006 година        на Собранието на Република 
         Скопје                            Македонија 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
954. 

Врз основа на член 37 од Законот за извршување 
(„Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и бр. 50/2006), 
министерот за правда на ден 31.05.2006 година, го до-
несе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ  
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ  

На извршителот Благојче Кипровски, со седиште на 
ул. „Луј Пастер“ бр. 23/1 во Скопје, именуван за по-
драчјето на Основниот суд Скопје 1 и Основниот суд 
Скопје 2, датумот 01.06.2006 година, му се определува 
како ден за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
    Бр. 07-2120/1                       Министер за правда, 
31 мај 2006 година     Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 
         Скопје 

__________ 
955. 

Врз основа на член 37 од Законот за извршување 
(„Службен весник на РМ“ бр. 35/2005), министерот за 
правда на ден 31.05.2006 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ  
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ  

На извршителот Снежана Фитеска, со седиште на 
бул. „Партизански одреди“ бр. 9/4 во Скопје, именува-
на за подрачјето на Основниот суд Скопје 1 и Основни-
от суд Скопје 2, датумот 01.06.2006 година, и се опре-
делува како ден за отпочнување со работа како извр-
шител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
    Бр. 07-2120/2                       Министер за правда, 
31 мај 2006 година     Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 
         Скопје 

__________ 
956. 

Врз основа на член 37 од Законот за извршување 
(„Службен весник на РМ“ бр. 35/2005), министерот за 
правда на ден 31.05.2006 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ  
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ  

На извршителот Јадранка Антовска, со седиште на 
ул. „Наум Охридски“ бр. 2 во Скопје, именувана за по-
драчјето на Основниот суд Скопје 1 и Основниот суд 
Скопје 2, датумот 01.06.2006 година, и се определува 
како ден за отпочнување со работа како извршител. 
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Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.  
    Бр. 07-2120/3                       Министер за правда, 
31 мај 2006 година     Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 
         Скопје 

__________ 
957. 

Врз основа на член 37 од Законот за извршување 
(„Службен весник на РМ“ бр. 35/2005), министерот за 
правда на ден 31.05.2006 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ  
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Златко Пејовски, со седиште на ул. 

„Орце Николов“ бр. 20/2 во Скопје, именуван за по-
драчјето на Основниот суд Скопје 1 и Основниот суд 
Скопје 2, датумот 01.06.2006 година, му се определува 
како ден за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.  
    Бр. 07-2120/4                       Министер за правда, 
31 мај 2006 година     Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 
         Скопје 

__________ 
958. 

Врз основа на член 37 од Законот за извршување 
(„Службен весник на РМ“ бр. 35/2005), министерот за 
правда на ден 31.05.2006 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ  
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Емилија Алексова, со седиште на ул. 

„11-ти Октомври“ бр. 115а/2-3 во Скопје, именувана за 
подрачјето на Основниот суд Скопје 1 и Основниот суд 
Скопје 2, датумот 01.06.2006 година, и се определува како 
ден за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
    Бр. 07-2120/5                       Министер за правда, 
31 мај 2006 година     Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 
         Скопје 

__________ 
959. 

Врз основа на член 37 од Законот за извршување 
(„Службен весник на РМ“ бр. 35/2005), министерот за 
правда на ден 31.05.2006 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ  
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Верица Велкова, со седиште на ул. 

„29-ти Ноември“ бр. 17/2-3 во Скопје, именувана за по-
драчјето на Основниот суд Скопје 1 и Основниот суд 
Скопје 2, датумот 01.06.2006 година, и се определува 
како ден за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
    Бр. 07-2120/6                       Министер за правда, 
31 мај 2006 година     Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 
         Скопје 

960. 
Врз основа на член 37 од Законот за извршување 

(„Службен весник на РМ“ бр. 35/2005), министерот за 
правда на ден 31.05.2006 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ  
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Антончо Коштанов, со седиште на 

ул. „Скопска“ бр. 9-1/2 во Скопје, именуван за подрач-
јето на Основниот суд Скопје 1 и Основниот суд Скоп-
је 2, датумот 01.06.2006 година, му се определува како 
ден за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
    Бр. 07-2120/7                       Министер за правда, 
31 мај 2006 година     Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 
         Скопје 

__________ 
961. 

Врз основа на член 37 од Законот за извршување 
(„Службен весник на РМ“ бр. 35/2005), министерот за 
правда на ден 31.05.2006 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ  
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Алберто Ребула, со седиште на 

бул. „Партизански одреди“ бр. 9/4 во Скопје, именуван 
за подрачјето на Основниот суд Скопје 1 и Основниот 
суд Скопје 2, датумот 01.06.2006 година, му се опреде-
лува како ден за отпочнување со работа како изврши-
тел. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
    Бр. 07-2120/8                       Министер за правда, 
31 мај 2006 година     Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 
         Скопје 

__________ 
962. 

Врз основа на член 37 од Законот за извршување 
(„Службен весник на РМ“ бр. 35/2005), министерот за 
правда на ден 31.05.2006 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ  
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Христо Јованов, со седиште на ул. 

„Водњанска“ бр. 2-4 во Скопје, именуван за подрачјето 
на Основниот суд Скопје 1 и Основниот суд Скопје 2, 
датумот 01.06.2006 година, му се определува како ден 
за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
    Бр. 07-2120/9                       Министер за правда, 
31 мај 2006 година     Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 
         Скопје 
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963. 
Врз основа на член 37 од Законот за извршување 

(„Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и бр. 50/2006), 
министерот за правда на ден 31.05.2006 година, го до-
несе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ  
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Музафер Хоџиќ, со седиште на 

бул. „Крсте Мисирков“ бр. 57а во Скопје, именуван за 
подрачјето на Основниот суд Скопје 1 и Основниот суд 
Скопје 2, датумот 01.06.2006 година, му се определува 
како ден за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
   Бр. 07-2120/10                       Министер за правда, 
31 мај 2006 година     Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 
         Скопје 

__________ 
964. 

Врз основа на член 37 од Законот за извршување 
(“Службен весник на РМ“ бр. 35/2005), министерот за 
правда на ден 31.05.2006 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ 
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Драган Кочовски, со седиште на 

ул. “Маршал Тито“ бр. 31 во Велес, именуван за по-
драчјето на Основниот суд Велес, датумот 1.06.2006 
година, му се определува како ден за отпочнување со 
работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во “Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
   Бр. 07-2120/11                     Министер за правда,  
31 мај 2006 година    Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 

  Скопје 
__________ 

965. 
Врз основа на член 37 од Законот за извршување 

(“Службен весник на РМ“ бр. 35/2005), министерот за 
правда на ден 31.05.2006 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ 
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Борис Пљаков, со седиште на ул. 

“Маршал Тито“ бр. 60/2 во Велес, именуван за подрач-
јето на Основниот суд Велес, датумот 1.06.2006 го-
дина, му се определува како ден за отпочнување со ра-
бота како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
   Бр. 07-2120/12                     Министер за правда,  
31 мај 2006 година    Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 

  Скопје 
__________ 

966. 
Врз основа на член 37 од Законот за извршување 

(“Службен весник на РМ“ бр. 35/2005), министерот за 
правда на ден 31.05.2006 година, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ 

СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 
 

На извршителот Владо Мицковски, со седиште на 
бул. “Ослободување“ бб во Кичево, именуван за по-
драчјето на Основниот суд Кичево, датумот 1.06.2006 
година, му се определува како ден за отпочнување со 
работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
   Бр. 07-2120/13                     Министер за правда,  
31 мај 2006 година    Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 

  Скопје 
__________ 

967. 
Врз основа на член 37 од Законот за извршување 

(“Службен весник на РМ“ бр. 35/2005), министерот за 
правда на ден 31.05.2006 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ 
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ  

На извршителот Марјан Деребан, со седиште на ул. 
„Туристичка“ бб во Охрид, именуван за подрачјето на 
Основниот суд Охрид, Основниот суд Струга и Основ-
ниот суд Дебар, датумот 1.06.2006 година, му се опреде-
лува како ден за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
   Бр. 07-2120/14                     Министер за правда,  
31 мај 2006 година    Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 

  Скопје 
__________ 

968. 
Врз основа на член 37 од Законот за извршување 

(“Службен весник на РМ“ бр. 35/2005), министерот за 
правда на ден 31.05.2006 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ 
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ  

На извршителот Милица Николовска, со седиште 
на ул. “Паца Чеснова“ бр. 13 во Битола, именувана за 
подрачјето на Основниот суд Битола и Основниот суд 
Ресен, датумот 1.06.2006 година, и се определува како 
ден за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
   Бр. 07-2120/15                     Министер за правда,  
31 мај 2006 година  Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 

  Скопје 
__________ 

969. 
Врз основа на член 37 од Законот за извршување 

(“Службен весник на РМ“ бр. 35/2005), министерот за 
правда на ден 31.05.2006 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ 
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ  

На извршителот Јадранка Јовановска, со седиште 
на ул. “11-ти Октомври“ бр.4 во Куманово, именувана 
за подрачјето на Основниот суд Куманово, датумот 
1.06.2006 година, и се определува како ден за отпочну-
вање со работа како извршител. 
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Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
   Бр. 07-2120/16                     Министер за правда,  
31 мај 2006 година    Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 

  Скопје 
__________ 

970. 
Врз основа на член 37 од Законот за извршување 

(“Службен весник на РМ“ бр. 35/2005), министерот за 
правда на ден 31.05.2006 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ 
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Јовица Анѓеловски, со седиште на 

ул. “11-ти Октомври“ бр. 1/1-16 во Куманово, именува-
н за подрачјето на Основниот суд Куманово, датумот 
1.06.2006 година, му се определува како ден за отпоч-
нување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
   Бр. 07-2120/17                     Министер за правда,  
31 мај 2006 година    Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 

  Скопје 
__________ 

971. 
Врз основа на член 37 од Законот за извршување 

(“Службен весник на РМ“ бр. 35/2005), министерот за 
правда на ден 31.05.2006 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ 
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Данче Попчотрова-Ѓоргиева, со се-

диште на ул. “Ленинова“ бр. 29/1-2 во Струмица, име-
нувана за подрачјето на Основниот суд Струмица и Ос-
новниот суд Радовиш, датумот 1.06.2006 година, и се 
определува како ден за отпочнување со работа како из-
вршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
   Бр. 07-2120/18                     Министер за правда,  
31 мај 2006 година    Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 

  Скопје 
__________ 

972. 
Врз основа на член 37 од Законот за извршување 

(“Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и бр. 50/2006), 
министерот за правда на ден 31.05.2006 година, го до-
несе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ 
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Јане Митрески, со седиште на ул. 

“Зеленик“ бр. 3/1 во Прилеп, именуван за подрачјето 
на Основниот суд Прилеп и Основниот суд Крушево, 
датумот 1.06.2006 година, му се определува како ден за 
отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
   Бр. 07-2120/19                     Министер за правда,  
31 мај 2006 година    Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 

  Скопје 
__________ 

973. 
Врз основа на член 37 од Законот за извршување 

(“Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), ми-
нистерот за правда на ден 31.05.2006 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ 
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Томислав Џумеркоски, со седиште 

на ул. “Кузман Јосифовски“ бр. 67 во Прилеп, именуван 
за подрачјето на Основниот суд Прилеп и Основниот 
суд Крушево, датумот 1.06.2006 година, му се определу-
ва како ден за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во “Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
   Бр. 07-2120/20                     Министер за правда,  
31 мај 2006 година    Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 

  Скопје 
__________ 

974. 
Врз основа на член 37 од Законот за извршување 

(„Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и бр. 50/2006), 
министерот за правда на ден 31.05.2006 година, го до-
несе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ  
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Валентина Спасова-Јованова, со 

седиште на ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 6, спрат 1 во 
Штип, именувана за подрачјето на Основниот суд 
Штип и Основниот суд Свети Николе, датумот 
01.06.2006 година, и се определува како ден за отпоч-
нување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
   Бр. 07-2120/21                       Министер за правда, 
31 мај 2006 година     Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 
         Скопје 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
975. 

Врз основа на член 88 и 184 алинеја л од Законот за 
хартии од вредност (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии од 
вредност на седницата одржана на 22.05.2006 година го 
донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е  
1. Се дава согласност на Одлуката за измени и до-

полнувања на Тарифникот за висината на надоместоци-
те на Македонската берза АД Скопје бр. 02-956/1 од 
11.05.2006 година, доставена до Комисијата за хартии од 
вредност на 22.05.2006 година и заведена под деловоден 
број на Комисијата за хартии од вредност 08-1059/1. 

2. Жалбата по ова решение не го одлага неговото из-
вршување. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 08-1059/3              Комисија за хартии од вредност 

22 мај 2006 година                            Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
976. 

Врз основа на член 46 став 1 точка в) и став 2 од За-
конот за хартии од вредност (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 95/2005), Комисијата за хар-
тии од вредност на седница одржана на 22.05.2006 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на Одлуката на Управниот од-

бор број 40/2005 од 15.12.2005 година со која се усвојува-
ат Измените и дополнувањата на Тарифата на Централни-
от депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 
41/2005 од 15.12.2005 година, освен за надоместокот наве-
ден под број 3 во Измените и дополнувањата на Тарифата 
ЦДХВ АД Скопје број 41/2005 од 15.12.2005 година. 

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од 
вредност АД Скопје да изврши измена на точката 3 од 
Измените и дополнувањата на Тарифата на ЦДХВ АД 
Скопје број 41/2005 од 15.12.2005 година, при што во 
поглавјето II на Тарифата, во точка 1, потточка 1.1. ќе 
утврди единствен надомест за пресметка на обврските за 
утврдување и порамнување на трансакциите на учесни-
ците во порамнувањето и спроведување на пренос на 
хартии од вредност во висина од 0,1375% по трансакци-
ја, односно 10% зголемување на утврдениот надомест од 
0,125%. 

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од 
вредност АД Скопје, надоместот утврден во точка 2 од 
ова решение да го применува и како надомест за пресме-
тка на обврските за утврдување и порамнување на транс-
акциите на учесниците во порамнувањето и спроведува-
њето на пренос на хартии од вредност кога учесниците 
тргуваат во свое име и за своја сметка (принципал). 

4. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од 
вредност АД Скопје по постапувањето на ова решение, 
да достави до Комисијата пречистен текст на Тарифата 
на депозитарот. 

5. Измените и дополнувањата на Тарифата на Цен-
тралниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје ќе 
се применуваат од денот на давање согласност од Коми-
сијата за хартии од вредност. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на неговото 
донесување и истото ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 08-35/6                 Комисија за хартии од вредност 

22 мај 2006 година                            Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
977. 

Врз основа  на член 113 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 95/2005), а во 
врска со член 222 од Законот за општата управна по-
стапка (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/2005), Претседателот на Комисијата за хартии од 
вредност, на ден 15.05.2006 година, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Во точка 1 од Решението број 07-649/4 од 13.04.2006 

година на Комисијата за хартии од вредност за давање 
дозвола за работа на брокер се врши исправка, при што 
зборот “Штип“ се заменува со зборот “Скопје“. 

2. Во образложението на Решението број 07-649/4 
од 13.04.2006 година на Комисијата за хартии од вред-
ност за давање дозвола за работа на брокер, на првата 
страна се врши исправка на местото на раѓање на под-
носителот на барањето за давање дозвола за работа на 
брокер, при што зборот “Штип“ се заменува со зборот 
“Скопје“. 

3. Овој заклучок произведува правно дејство од де-
нот од кој произведува правно дејство Решението број 
07-649/4 од 13.04.2006 година на Комисијата за хартии 
од вредност за давање дозвола за работа на брокер што 
се исправа. 

4. Овој заклучок ќе се објави во “Службен весник 
на Република Македонија“. 

 
       Бр. 07-649/5            Комисија за хартии од вредност 
15 мај 2006 година                      Претседател, 

   Скопје                   проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
___________ 

978. 
Врз основа  на член 113 од Законот за хартии од 

вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 95/2005), а во 
врска со член 222 од Законот за општата управна по-
стапка (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/2005), Претседателот на Комисијата за хартии од 
вредност, на ден 15.05.2006 година, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Во точка 1 од диспозитивот на Решението број 07-

704/5 од 13.04.2006 година на Комисијата за хартии од 
вредност за давање дозвола за работа на брокер се вр-
ши исправка, при што зборот “Скопје“ се заменува со 
зборот “Гостивар“. 

2. Во образложението на Решението број 07-704/5 
од 13.04.2006 година на Комисијата за хартии од вред-
ност за давање дозвола за работа на брокер, на првата 
страна се врши исправка на местото на раѓање и место-
то на живеење на подносителот на барањето за давање 
дозвола за работа на брокер, при што зборот “Скопје“ 
се заменува со зборот “Гостивар“. 

3. Овој заклучок произведува правно дејство од де-
нот од кој произведува правно дејство. Решението број 
07-704/5 од 13.04.2006 година на Комисијата за хартии 
од вредност за давање дозвола за работа на брокер што 
се исправа. 

4. Овој заклучок ќе се објави во “Службен весник 
на Република Македонија“. 

 
     Бр. 07-704/6              Комисија за хартии од вредност 
15 мај 2006 година                      Претседател, 

   Скопје                   проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
___________ 

 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

979. 
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 17 и 18 мај 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА Правилникот за посебните услови 

што мора да ги исполнува правно лице за одржување и 
техничка контрола на одржувањето на воздухоплов, 
мотор, елиса, падобран и опрема на воздухопловот 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
87/2004).  

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 
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3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на "МАТ - Македонски авио-транспорт" АД - 
Скопје со Решение У.бр.65/2005 од 29 март 2006 годи-
на поведе постапка за оценување на уставноста и зако-
нитоста на Правилникот означен во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето за 
неговата согласност со Уставот и со закон. 

4. Судот на седницата утврди дека министерот за 
транспорт и врски оспорениот правилник го донел сог-
ласно овластувањето утврдено во членот 263, а во вр-
ска со членот 90 став 1 од Законот за воздушна пловид-
ба ("Службен лист на СФРЈ" бр.45/1986, 28/1988, 
80/1989 и 29/ 1990), кој со член 5 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Република Македонија бе-
ше преземен како републички пропис и како таков се 
применуваше и во времето кога е донесен оспорениот 
правилник. 

Имено, согласно членот 263 од тој закон, републич-
киот орган на управата надлежен за работи на сообра-
ќајот и врските, меѓу другото, беше овластен да донесе 
прописи и за посебните услови што мора да ги исполни 
организацијата на здружен труд за одржување и тех-
ничка контрола на одржувањето на воздухоплов, мо-
тор, елиса,падобран и опрема на воздухопловот (член 
90 став 1). 

Според член 90 став 1, пак, од истиот закон овла-
стено лице за одржување и техничка контрола на одр-
жувањето на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и 
опрема на воздухоплов може да биде секое правно ли-
це кое ги исполнува посебните услови во поглед на ра-
ботните простории, опременоста со технички средства 
за работа, стручниот персонал за тие работи и опера-
тивно - техничките постапки. 

Понатаму, Судот уврди дека според членот 1, со ос-
порениот правилник се пропишуваат посебните услови 
што мора да ги исполни правно лице за одржување и 
техничка контрола на одржувањето на воздухоплов, 
мотор, елиса, падобран и опрема на воздухопловот. 

Во членот 2 од овој правилник е утврдено дека 
правното лице за да врши одржување и техничка кон-
трола на одржувањето на воздухоплов, мотор, елиса, 
падобран и опрема на воздухопловот треба да ги ис-
полнува посебните услови наведени во меѓународниот 
стандард JAR - 145 на ЈАА, кој е даден во прилог и е 
составен дел на овој правилник. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот на 
Република Македонија, владеењето на правото и по-
делбата на државната власт на законодавна, извршна и 
судска се едни од темелните вредности на уставниот 
поредок на Република Македонија. 

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

Со членот 55 став 1 од Уставот се гарантира слобо-
дата на пазарот и претприемништвото, а според ставот 
2, Републиката обезбедува еднаква правна положба на 
сите субјекти на пазарот и презема мерки против моно-
полската положба и монополското однесување на паза-
рот.  

Според член 61 став 1 од Уставот, Собранието на 
Република Македонија е претставнички орган на граѓа-
ните и носител на законодавната власт. 

Во членот 96 од Уставот е утврдено дека органите 
на државната управа работите од својата надлежност 
ги вршат самостојно врз основа и во рамките на Уста-
вот и законите и за својата работа се одговорни на Вла-
дата. 

Согласно член 55 став 1 од Законот за организација 
и работа на органите на државната управа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.58/2000 и 
44/2002) за извршување на законите и другите пропи-
си, министерот донесува правилници, наредби, упат-
ства, планови, програми и други видови акти кога за 
тоа е овластен со закон.  

Според член 61 од овој закон, во однос на кој посеб-
но се оспорува законитоста на правилникот, со актите 
кои ги донесува министерот не може за граѓаните и дру-
гите правни лица да се утврдуваат права и обврски ниту 
да се пропишува надлежност на други органи.  

Од наведените уставни и законски одредби произ-
легува дека органите на државната управа, како дел од 
извршната власт, со закон можат да се овластат да до-
несуваат правилници, наредби, упатства и други акти 
за извршување на законите и дека со тие акти може са-
мо да се утврдуваат и разработуваат одделни одредби 
од законите заради нивно извршување, да се пропишу-
ва начинот на постапувањето во нивното извршување и 
слично, а не да се утврдуваат права и обврски на граѓа-
ните и правните лица и да се пропишува надлежност на 
други органи. Ова од причини што правата и обврските 
на граѓаните и правните лица, како и надлежностите на 
органите на државната власт согласно Уставот може да 
се утврдуваат со закон, а не и со подзаконски акт.  

Оттука, имајќи ја предвид содржината на наведени-
те одредби од Законот за организација и работа на ор-
ганите на државната управа, од една страна и на члено-
вите 263 и 90 став 1 од Законот за воздушна пловидба, 
од друга страна, јасно произлегува дека министерот за 
транспорт и врски во времето кога е донесен правилни-
кот имал законско овластување за тоа и дека овој пра-
вилник всушност е донесен во функција на разработу-
вање, односно операционализација и извршување на 
членот 90 став 1 од тој закон во кој се упатуваше на ус-
ловите што треба да ги исполни лицето за одржување и 
контрола на одржувањето на воздухоплов.  

Меѓутоа, во конкретниот случај, по поднесување на 
иницијативата Собранието на Република Македонија 
го донесе Законот за воздухопловството кој е објавен 
во "Службен весник на Република Македонија" 
бр.14/2006 од 3 февруари 2006 година. Со влегувањето 
во сила на овој закон престана да важи сојузниот Закон 
за воздушна пловидба кој се применуваше како репуб-
лички пропис и врз основа на кој е донесен оспорениот 
правилник. 

Според членот 192 од новиот Закон за воздухоплов-
ството, кој е преодна одредба, подзаконските прописи 
предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од една 
година од денот на влегувањето во сила на овој закон 
(став 1). До денот на влегувањето во сила на подзакон-
ските прописи, врз основа на овој закон, ќе се примену-
ваат постојните прописи што важеле до денот на влегу-
вањето во сила на овој закон (став 2). Доколку меѓуна-
родните договори кои ги ратификувала Република Ма-
кедонија содржат одредби кои се разликуваат од 
одредбите на овој закон и подзаконските акти донесени 
врз основа на овој закон, тогаш ќе се применуваат 
одредбите од меѓународните договори (став 3). 

Од наведената содржина на членот 192 од Законот 
за воздухопловството, меѓу другото, произлегува дека 
важењето на подзаконските прописи донесени врз ос-
нова на стариот закон, вклучувајќи го и оспорениот 
правилник, е продолжено до денот на влегувањето во 
сила на подзаконските прописи што ќе се донесат врз 
основа на овој закон. Тоа со други зборови значи дека 
со овој член од Законот за воздухопловството важење-
то на оспорениот правилник е продолжено и по преста-
нување на важењето на законот врз чија основа е доне-
сен, односно и по влегувањето во сила на новиот Закон 
за воздухопловството.  

Оттука, по престанувањето на членот од законот, 
како и на целиот закон врз основа на кој е донесен, 
правниот основ за постоење и важење на оспорениот 
правилник е членот 192 став 2 од Законот за воздухо-
пловството. 

Тргнувајќи од тоа дека принципот на уставност и 
законитост, според кој законите мора да бидат во сог-
ласност со Уставот, а другите прописи, каков што е и 
оспорениот правилник, со Уставот и со законите, важи 
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секогаш и се однесува на сите прописи па и на пропи-
сите што важеле до влегувањето во сила на новиот за-
кон, а се применуваат во периодот до донесување на 
новите подзаконски прописи, Судот оцени дека преод-
ното решение од членот 192 став 2 од Законот за возду-
хопловството не претставува пречка за оценување на 
уставноста и законитоста на оспорениот правилник кој, 
како што веќе е наведено, не е спорно дека останува да 
важи и да е дел од правниот поредок и по влегувањето 
во сила на новиот Закон за воздухопловството. 

Оттука, со оглед на причините и мотивите поради 
кои се оспорува Правилникот, Судот при оценување на 
неговата уставност и законитост ги имаше предвид и 
одредбите од Законот за воздухопловството кои се од-
несуваат на прашањата што се предмет на уредување 
на овој правилник, како и некои други одредби. 

Така, во однос на меѓународните стандарди, во чле-
нот 3 од овој закон утврдено е дека подзаконските про-
писи предвидени со овој закон се изготвуваат во сог-
ласност со меѓународните воздухопловни стандарди, 
препорачаните практики и легислатива на EU, ICAO, 
ECAC, JAA/EASA и EUROCONTROL (став 1). Меѓу-
народните стандарди, регулативи, упатства и препора-
чани практики на кои подзаконските прописи вршат 
само упатување, директно се сметаат за прифатени и се 
применуваат (став 2). 

Во однос на обврската за одржување и техничката 
контрола на одржувањето на воздухоплов, мотор, ели-
са, падобран и опрема на воздухоплов новиот Закон за 
воздухопловството во членовите 119 и 120 содржи ре-
чиси идентични одредби како и Законот за воздушна 
пловидба. 

Според членот 122 став 1 од овој закон, одржување 
и техничка контрола на одржувањето на воздухоплов, 
мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов може 
да врши, како и да изработува техничко-технолошка 
документација за одржувањето, правно лице кое ги ис-
полнува условите пропишани од Агенцијата. Според 
ставот 2 на овој член, на правното лице кое ќе поднесе 
доказ дека ги исполнува условите од ставот 1 на овој 
член Агенцијата му издава уверение за работа. 

Инаку, согласно член 7 од Законот, за вршење на 
работи-те од областа на воздухопловството утврдени 
со овој закон се основа Агенција за цивилно воздухоп-
ловство како самостоен орган на државната управа со 
својство на правно лице. 

Од анализата на членот 122 од Законот за воздухоп-
ловството произлегува дека во него воопшто не се утвр-
дени услови што треба да ги исполнува правното лице 
кое може да врши одржување и техничка контрола на 
одржувањето на воздухоплов, туку за разлика од пора-
нешниот Закон за воздушна пловидба, целосно е препу-
штено тие да се уредат, односно пропишат со подзакон-
ски пропис на Агенцијата за цивилно воздухопловство, 
како нов посебен орган на државната управа. 

Според тоа, при состојба кога оспорениот правил-
ник е донесен од министерот за транспорт и врски кој 
според сега важечката регулатива не е овластен да ги 
утврдува условите за вршење на одржување и техничка 
контрола на одржувањето на воздухоплов, туку за тоа е 
овластен друг орган, Судот оцени дека овој правилник 
не е во согласност со членот 122 став 1 од Законот за 
воздухопловството, а поврзано со тоа и со член 8 став 1 
алинеја 3 и член 51 од Уставот. 

Од друга страна, во состојба кога законодавецот во-
општо не ги утврдил условите за вршење на дејноста - 
одржување и техничка контрола на одржувањето на 
воздухоплов, која во членот 14 став 1 точка 4 од Зако-
нот е утврдена како посебна дејност од областа на воз-
духопловството, произлегува дека во таква состојба ос-
порениот правилник не може да има третман на подза-
конски акт што е во функција на операционализација и 
извршување на одделни законски одредби, со која цел 
и е донесен, туку на подзаконски акт со кој изворно се 
утврдени условите за вршење на оваа дејност, што не е 
дозволено.  

Затоа, разгледувајќи го оспорениот правилник во 
контекст на наведеното, а притоа имајќи го предвид и 
досегашниот став на Судот според кој правата и усло-
вите за нивно остварување, како и за вршење на опре-
делена дејност може да се утврдуваат само со закон, а 
не и со акт на министерот или друг функционер што 
раководи со орган на државната управа (со чии акти, 
пак, може само да се разработуваат законски одредби 
заради нивно извршување, а не и да се утврдуваат пра-
ва и обврски), Судот оцени дека оспорениот правил-
ник, освен со наведените уставни одредби, не е во сог-
ласност и со принципот на поделбата на државната 
власт на законодавна, извршна и судска утврден во 
членот 8 став 1 алинеја 4 од Уставот, како и со членот 
61 од Законот за организација и работа на органите на 
државната управа, во однос на кој со иницијативата се 
оспорува неговата законитост.  

Ова дотолку повеќе што во конкретниот случај, а со 
оглед на содржината на оспорениот правилник, произ-
легува дека непосреден извор за остварување на право-
то за вршење на дејноста - одржување и техничка кон-
трола на одржувањето на воздухоплов не е Законот за 
водздухопловството, туку меѓународниот стандард ЈАР 
- 145 на ЈАА кој што како правен акт на странски суб-
јект целосно е преземен со овој правилник. Меѓународ-
ните стандарди, пак, не може да претставуваат непо-
среден извор на правото, како што се Уставот, закони-
те и ратификуваните меѓународни договори што произ-
легува не само од Уставот, туку и од членот 3 на сами-
от закон во кој се уредува односот помеѓу меѓународ-
ните стандарди и подзаконските прописи предвидени 
со овој закон. 

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 Лилјана Ин-
гилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, 
Махмут Јусуфи, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера 
Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, 
Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
       У. бр. 65/2005                         Претседател 
17 и 18 мај 2006 година    на Уставниот суд на Република 

          Скопје                     Македонија, 
                                Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 

__________  
980. 

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 17 и 18 мај 2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А  

1. СЕ УКИНУВААТ член 92 став 1, член 134 став 2 
и 3, член 162 став 2 и 4, член 183 став 1 и 3, член 185 во 
делот "Социјалистичка", член 244 став 2 во делот "со 
општествените средства", член 277 став 1 во делот "на 
општествено - политичка заедница" и ставот 2 на овој 
член во делот "на здружен труд" од Законот за вонпро-
цесната постапка ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 19/1979). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје со Решение У. 
бр.110/2005 од 5 април 2006 година поведе постапка за 
оценување на уставноста на одредбите од Законот за 
вонпроцесната постапка означени во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето за 
нивната согласност со Уставот. 



2 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 69 - Стр. 11 

4. Судот на седницата утврди дека според член 1 од 
Законот за вонпроцесната постапка, со овој закон се 
утврдуваат правила на постапката според кои постапу-
ваат редовните судови за личните, семејните, имотните 
и другите правни состојби и односи одредени со овој 
или со друг закон. 

Судот на седницата, исто така, утврди дека овој за-
кон е донесен во време на важењето на Уставот од 
1974 година, односно кога Република Македонија беше 
во состав на поранешната СФРЈ и истиот досега не 
претрпел никакви изменувања и дополнувања во смис-
ла на негово усогласување со Уставот од 1991 година. 

Уставниот суд со Решение У.бр.18/1999 од 5 мај 
1999 година, одлучувајќи по тогаш поднесена иниција-
тива, повел постапка за оценување на уставноста на 
членовите 35, 75 и 133 став 1 во деловите што се одне-
суваат на употребата на термините "СФРЈ" и "Соција-
листичка", на членовите 79 став 1 и 2 и 283 во деловите 
што се однесуваат на употребата на термините "Служ-
бен лист на СФРЈ", на член 133 став 3 во делот "Соци-
јалистичка" како и на членовите 127 став 2, 133 став 2 
и 178 став 2 од Законот за вонпроцесната постапка 
("Службен весник на СРМ" бр.19/1979), додека со 
истото решение не повел постапка за оценување на 
уставноста на останатите делови на членовите 35, 75 и 
133 од Законот. 

Со оглед на тоа што во меѓувреме, а и до денес се 
уште не е извршено усогласување на означениот закон 
со Уставот на Република Македонија од 1991 година, 
Судот со Одлука У.бр.18/1999 од 18 мај 2005 година ги 
укина членовите и делови од членовите за кои претход-
но беше поведена постапка за оценување на нивната 
уставност. Оваа одлука е објавена во "Службен весник 
на Република Македонија" бр.42/2005. 

Постапувајќи по оваа иницијатива, со која се оспору-
ва уставноста на Законот во целина, Судот утврди дека 
по укинувањето на наведените одредби со означената 
одлука на Судот терминот "Социјалистичка" покрај во 
членовите што се наведени во иницијативата се употре-
бува и во членовите 92 став 1 и 134 став 2 и 3, додека во 
член 277 став 1 се употребува терминот "општествено - 
политичка заедница", а во ставот 2 на овој член, терми-
нот "организација на здружен труд". Освен тоа, Судот 
утврди дека во членот 244 од Законот, чиј дел посебно 
се оспорува во иницијативата е предвидено дека во по-
стапката за определување на надоместокот за експро-
прирана недвижност учесниците можат да се спогодат за 
видот и обемот, односно за висината на надоместокот во 
пари за експроприраната недвижност (став 1).  

Спогодбата од ставот 1 на овој член судот ја внесу-
ва во својата одлука, ако таа не е во спротивност со за-
должителните прописи за располагање со општестве-
ните средства (посебно оспорен дел) и со другите за-
должителни прописи. 

5. Во член 1 од Уставот, Република Македонија е де-
финирана како суверена, самостојна, демократска и со-
цијална држава и се утврдува дека суверенитетот на Ре-
публика Македонија е неделив, неотуѓив и непренослив.  

Согласно член 8 став 1 алинеите 3, 4 и 6 од Уста-
вот, владеењето на правото, поделбата на државната 
власт на законодавна, извршна и судска и правната за-
штита на сопственоста се едни од темелните вредности 
на уставниот поредок на Република Македонија утвр-
дени во овој член од Уставот.  

Во членот 30 став 1 од Уставот се гарантира право-
то на сопственост, како едно од основните економски 
права утврдени со Уставот. 

Во членот 50 став 1 од Уставот, кој е поместен во 
делот за гаранциите на основните слободи и права, 
утврдено е дека секој граѓанин може да се повика на 
заштита на слободите и правата утврдени со Уставот 
пред судовите и Уставниот суд на Република Македо-
нија во постапка заснована врз начелата на приоритет и 
итност.  

Разгледувајќи го оспорениот закон за вонпроцесна 
постапка во однос на наведените уставни одредби, во 
однос на кои и се оспорува неговата уставност, произ-
легува дека употребениот термин "Социјалистичка" во 
членовите 92 став 2, 134 став 2 и 3, 162 став 2 и 4, 183 
став 1 и 3 и член 185 пред името на Републиката не е 
во согласност со карактерот и името на нашата држава 
утврдени во Уставот, со што директно се повредува 
член 1, а и другите членови од Уставот.  

Термините "општествено-политичка заедница" и 
"организација на здружен труд" употребени во член 
277 став 1 и 2 од Законот, исто така не се во согласност 
со основите на општествено-политичкиот и економски 
систем на Република Македонија воспоставен со Уста-
вот од 1991 година. 

Од тие причини, Судот оцени дека член 92 став 1, 
член 134 став 2 и 3, член 162 став 2 и 4, член 183 став 1 
и 3 и член 185 во делот "Социјалистичка", како и член 
277 став 1 во делот "на општествено-политичка заедни-
ца" и ставот 2 на овој член во делот "на здружен труд" 
од Законот не се во согласност со Уставот. 

Со оглед на тоа што Уставот на Република Македо-
нија од 1991 година воопшто не ја познава општестве-
ната сопственост која беше иманентна на претходниот 
систем на социјалистичкото општествено уредување на 
Републиката, поради што и со Уставниот закон за 
спроведување на Уставот е предвидена нејзина транс-
формација, Судот, исто така, оцени дека и членот 244 
став 2 од Законот во делот "со општествените средс-
тва", а не во целиот оспорен дел, не е во согласност со 
Уставот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирја-
на Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумо-
ски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран 
Сулејманов. 
 
       У.бр.110/2005                           Претседател 
17 и 18 мај 2006 година   на Уставниот суд на Република 
            Скопје                                    Македонија, 
                                      Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 

__________ 
981. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана на 18 
мај 2006 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
 
1. СЕ УКИНУВА член 15 став 3, втората реченица, 

член 18 став 5 во делот ''како и висината на надоместо-
кот за добивање на овластување'' и член 56 став 2 од За-
конот за просторно и урбанистичко планирање ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.51/2005).  

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 иницијатива поднесена од Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр.158/2005 од 15 февруари 2006 
година поведе постапка за оценување на уставноста на 
член 15 став 3, втората реченица, член 18 став 5 во де-
лот ''како и висината на надоместокот за добивање на 
овластување'' и член 56 став 2 од Законот означен во 
точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се поста-
ви прашањето за нивната согласност со одредбите на 
Уставот на Република Македонија. 
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4. Судот на седницата утврди дека според член 15 
став 1 од Законот за просторно и урбанистичко плани-
рање, за согледување на планските можности за плани-
рање на просторот, односно изготвување на урбани-
стички планови освен детален урбанистички план, до-
несувачот на планот е должен да побара услови за пла-
нирање на просторот, од органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на про-
сторното планирање, согласно со закон. 

Согласно став 2 на истиот член, условите за плани-
рање на просторот од ставот 1 на овој член се издаваат 
во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на бара-
њето. Во случај на постоење на објективни причини 
рокот може да се продолжи најмногу за уште 15 дена. 

Согласно став 3 на истиот член, трошоците за изда-
вање на условите од ставот 1 на овој член паѓаат на то-
вар на барателот. Висината на овие трошоци ја пропи-
шува министерот кој раководи со органот на државна-
та управа надлежен за вршење на работите од областа 
на просторното планирање и тие не можат да бидат по-
високи од реално направените трошоци. 

Според член 18 став 1 од Законот, изработување на 
урбанистички планови вршат правни лица кои поседу-
ваат лиценца добиена од Комората на овластени архи-
текти и овластени инженери, ако во редовен работен 
однос имаат вработено најмалку пет дипломирани ин-
женери архитекти од кои најмалку еден со овластување 
за носител на изработка на урбанистички планови и 
други стручни лица за планирање на инфраструктурата 
со соодветно високо образование. 

Согласно став 2 на истиот член, носител на израбо-
тување на урбанистички планови, односно планер, пот-
писник на планската документација, може да биде дип-
ломиран инженер архитект кој поседува овластување 
за вршење на оваа дејност. 

Согласно став 3 на истиот член, за добивање овла-
стување од ставот 2 на овој член лицето треба да има 
три години работно искуство во изработка на урбани-
стички планови, три референци од областа на урбани-
стичкото планирање и да ги знае прописите од оваа об-
ласт. Овластување може да добие и лице кое има пет 
години искуство во спроведување на плановите, една 
година искуство во изработка на плановите, две рефе-
ренци од областа на урбанистичкото планирање и да ги 
знае прописите од оваа област. Овластување може да 
добие и лице со една година искуство во планирање 
или спроведување на плановите, со завршени постдип-
ломски студии од областа на урбанистичкото планира-
ње и да ги знае прописите од оваа област.  

Согласно став 4 на истиот член, за добивање овла-
стување од ставот 2 на овој член Комората формира 
комисија која проверува дали се исполнети условите за 
добивање овластување согласно со овој закон. Комиси-
јата се состои од претседател и четири члена кои се со 
најмалку десет години работно искуство од областа на 
урбанистичкото планирање.  

Согласно став 5 од истиот член, начинот и постап-
ката за добивање на овластување од ставот 2 на овој 
член, содржината, начинот на издавање и одземање на 
овластувањето, како и висината на надоместокот за до-
бивање на овластување, ги пропишува министерот кој 
раководи со органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на уредување на про-
сторот. Овластувањето се издава за десет години и мо-
же да се продолжува по истекот на рокот, доколку има-
телот на овластувањето шест месеци пред истекот на 
рокот поднесе писмено барање до Комората. Правото 
за обновување на овластувањето носителот на израбо-
тката на плановите може да го загуби, доколку при 
изработката на плановите постапува спротивно на 
одредбите од овој закон и прописите донесени врз ос-
нова на овој закон. 

Според член 56 став 1 од Законот, трошоците на-
правени за работите врзани за постапката на донесува-
ње на решението за локациски услови, паѓаат на товар 
на барателот. 

Согласно став 2 на истиот член, висината на трошо-
ците од ставот 1 на овој член ја пропишува министерот 
кој раководи со органот на државната управа надлежен 
за вршење на работите од областа на уредувањето на 
просторот. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот, вла-
деењето на правото и поделбата на државната власт на за-
конодавна, извршна и судска, се едни од темелните вред-
ности на уставниот поредок на Република Македонија. 

Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Според член 91 алинеја 1 од Уставот, Владата на 
Република Македонија ја утврдува политиката на извр-
шувањето на законите, а според член 96 од Уставот, 
органите на државната управа работите од својата над-
лежност ги вршат самостојно врз основа и во рамките 
на Уставот и законите и за својата работа се одговорни 
на Владата. 

Согласно член 55 став 1 од Законот за организација 
и работа на органите на државната управа, министерот 
донесува правилници, наредби, упатства, планови, про-
грами, решенија и други видови на акти за извршување 
на законите кога за тоа е овластен со закон. Според 
член 64 став 1 од овој закон, со актите кои ги донесува 
министерот не може за граѓаните и другите правни ли-
ца да се утврдуваат права и обврски, ниту да се пропи-
шува надлежност на други органи. 

Согласно член 116 став 1 од Законот за општата 
управна постапка (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 38/2005), посебните издатоци во готови 
пари на органот што ја води постапката, како што се: 
патните трошоци на службените лица, издатоците за 
сведоци, вештаци, толкувачи, увид, огласи и слично, а 
кои настанале со спроведување на постапката по некоја 
управна работа, по правило ги поднесува оној што ја 
предизвикал целата постапка. Согласно член 117 став 1 
од истиот закон, секоја странка по правило сама ги 
поднесува своите трошоци предизвикани со постапка-
та, како што се трошоците за доаѓање, денгуба, издато-
ците за такси, за правно застапување, стручно помага-
ње и друго. Согласно член 120 став 1 од истиот закон, 
во решението со кое се завршува постапката органот 
што го донесува решението определува кој ги поднесу-
ва трошоците на постапката, нивниот износ и на кого и 
во кој рок треба да му се платат. 

Со член 1 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање, се предвидува дека со овој закон се уреду-
ваат условите и начинот на системот на просторното и 
урбанистичкото планирање, видовите и содржината на 
плановите, изработувањето и постапката за донесување 
на плановите, спроведувањето на плановите и следење-
то на реализацијата на плановите, надзорот и други 
прашања од областа на просторното и урбанистичкото 
планирање. 

Согласно член 3 од истиот закон, изработувањето, 
донесувањето и спроведувањето на Просторниот план 
на Република Македонија и на урбанистичките плано-
ви, се утврдени како работи од јавен интерес. 

Со член 5 од истиот закон е утврдено значењето на 
одделни изрази употребени во овој закон, при што под 
“просторен план“ се подразбира план за намена и кори-
стење на просторот на територијата на Републиката; 
под “урбанистички план“ се подразбира план за уреду-
вање и користење на просторот во рамките на плански-
от опфат на град, село или друго подрачје утврдено во 
планот, а под “услови за планирање на просторот“ се 
подразбира извод од просторниот план во кој се наве-
дени поблиските услови за изработка на плановите од 
пониско ниво. 

Во член 5 став 2 на истиот закон е утврдено дека 
при спроведувањето на урбанистичките планови, се 
применуваат одредбите од Законот за општата управна 
постапка, доколку со овој закон поинаку не е уредено. 



2 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 69 - Стр. 13 

Со член 26 од истиот закон е утврдено дека Собра-
нието на Република Македонија го донесува Простор-
ниот план на Републиката, Советот на градот Скопје 
донесува генерален урбанистички план на градот 
Скопје, советите на општините во градот Скопје доне-
суваат детален урбанистички план, урбанистички план 
за село и урбанистички план надвор од населено место, 
советите на општините со седиште во град донесуваат 
генерален урбанистички план, детален урбанистички 
план, урбанистички план за село и урбанистички план 
надвор од населено место, а советите на општините во 
село донесуваат урбанистички план за село и урбани-
стички план надвор од населено место. 

Имајќи ги предвид наведените законски одредби 
произлегува дека општината, како донесувач на урба-
нистичкиот план, согласно член 15 од Законот за про-
сторно и урбанистичко планирање, е должна да побара 
услови за планирање на просторот, од органот на др-
жавната управа – министерството надлежно за вршење 
на работите од областа на просторното планирање, сог-
ласно со закон. Трошоците за издавање на бараните ус-
лови паѓаат на товар на барателот, односно општината. 
Висината на овие трошоци ја пропишува министерот 
кој раководи со органот на државната управа надлежен 
за вршење на работите од областа на просторното пла-
нирање и тие не можат да бидат повисоки од реално 
направените трошоци. 

Од анализата на наведената законска одредба, како 
и од целината на Законот, произлегува дека во Законот 
за просторно и урбанистичко планирање нема побли-
ски критериуми за определување на висината на тро-
шоците во постапката за издавање на бараните услови, 
ниту пак критериуми за тоа што се подразбира под ре-
ално направени трошоци во постапката. 

И покрај тоа што не е спорно дека во постапката за 
издавање на бараните услови се применуваат одредби-
те на Законот за општата управна постапка, во чиј член 
116 став 1 се утврдени видовите на трошоци што се 
признаваат во управната постапка (патни трошоци на 
службените лица, издатоците за сведоци, вештаци, тол-
кувачи, увид, огласи и слично), според Судот и овој за-
кон нема критериуми кои би претставувале законска 
рамка за министерот со подзаконски акт да ја пропише 
висината на трошоците во постапката, кои не можат да 
бидат поголеми од реалните трошоци.  

Согласно членот 18 од Законот за просторно и ур-
банистичко планирање, Комората на овластени архите-
кти и овластени инженери формира комисија која има 
надлежност да врши проверка дали определено лице-
дипломиран инженер архитект ги исполнува со закон 
пропишаните услови за добивање овластување за вр-
шење дејност-носител на изработување урбанистички 
план, односно планер, потписник на планска докумен-
тација. Комисијата се состои од претседател и четири 
члена кои се со најмалку десет години работно искус-
тво во областа на урбанистичкото планирање. Начинот 
и постапката за добивање на наведеното овластување, 
формата, содржината, начинот на издавање и одземање 
на овластувањето, како и висината на надоместокот за 
добивање на овластувањето, ги пропишува министерот 
кој раководи со органот на државната управа надлежен 
за вршење на работите од областа на уредувањето на 
просторот. 

Од анализата на наведената одредба, како и од це-
лината на Законот Судот констатира дека во Законот 
нема критериуми за определување на висината на на-
доместокот за добивање на овластувањето за вршење 
на дејноста.  

Притоа, треба да се има предвид дека согласно чле-
нот 18 став 4 од Законот, Комората формира комисија 
која проверува дали се исполнети условите за добива-
ње овластување согласно со овој закон. Законот го 

определува составот на комисијата, но нема одредби за 
определување на висината на надоместокот за ангажи-
рање на членовите во комисијата, ниту пак одредби де-
ка Комората го определува надоместокот за нивното 
ангажирање. При ваква состојба, од анализата на ста-
вот 5 на истиот член, произлегува дека во висината на 
надоместокот за добивање на овластувањето која треба 
да ја пропише министерот, треба да биде земен пред-
вид и надоместокот за ангажирање на членовите на ко-
мисијата, како дел од постапката без кој не може да се 
издаде овластувањето. 

Судот утврди дека и одредбите на Законот за оп-
штата управна постапка кои се однесуваат на трошоци-
те на постапката, а кои се применуваат и во постапката 
за издавање на овластувањето согласно Законот за про-
сторно и урбанистичко планирање, не се доволна рам-
ка и основа за тоа министерот со свој акт да ја пропише 
висината на надоместокот за добивање на овластување 
за вршење дејност носител на изработување на урбани-
стички план. 

Согласно член 5 од Законот за просторно и урбани-
стичко планирање, решението за локациски услови е 
дефинирано како управен акт со кој се уредуваат усло-
вите под кои може да се гради градба на една градежна 
парцела.  

Согласно член 52 став 1 од истиот закон, решение 
за локациски услови за градби од локално значење 
утврдени со закон донесува градоначалникот на оп-
штината, а согласно став 2 од истиот член, решение за 
локациски услови за градби од значење за Републиката 
утврдени со закон донесува министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредување на просторот. Со 
ставот 3 на истиот член се утврдуваат потребните до-
кументи кои се поднесуваат со барањето за добивање 
решение за локациски услови. Со ставот 4 се разрабо-
тува постапката за издавање на решението која ја спро-
ведува надлежниот орган.  

Со член 56 став 1 се утврдува дека трошоците на-
правени за работите врзани за постапката за донесува-
ње на решението за локациски услови, паѓаат на товар 
на барателот. Согласно ставот 2 на истиот член, виси-
ната на трошоците направени во постапката за донесу-
вање на решението ја пропишува министерот кој рако-
води со органот на државната управа надлежен за вр-
шење на работите од областа на уредувањето на про-
сторот. 

Од содржината на наведените законски одредби, 
како и од целината на Законот за просторно и урбани-
стичко планирање, произлегува дека Законот нема па-
раметри со кои поблиску би се определила висината на 
трошоците во постапката.  

Судот, исто така утврди дека одредбите на Законот 
за општата управна постапка кои се применуваат и во 
постапката за издавање на овластувањето согласно За-
конот за просторно и урбанистичко планирање, не се 
доволна рамка и основа за тоа министерот со свој акт 
да ја пропише висината на надоместокот за добивање 
на овластување за вршење дејност носител на израбо-
тување на урбанистички план.  

Имајќи го предвид наведеното, Судот утврди дека 
овластувањето на министерот кој раководи со органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на просторното планирање со подзаконски 
акт да ја утврдува висината на трошоците во постапка-
та за издавање на условите за планирање на просторот, 
односно овластувањето на министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за вршењето на 
работите од областа на уредувањето на просторот со 
подзаконски акт да ја утврдува висината на надоместо-
кот за добивање на овластување за вршење дејност-но-
сител на изработка на урбанистички планови, односно 
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планер, потписник на планска документација, како и 
висината на трошоците направени за работите врзани 
за постапката на донесување на решение за локациски 
услови, немаат уставна основа. 

Ваквата констатација Судот ја заснова врз фактот 
што ниту Законот за просторно и урбанистичко плани-
рање, ни Законот за општата управна постапка не содр-
жат критериуми и мерила за утврдување на висината 
на надоместокот, односно трошоците во постапката.  

Наведените трошоци и надоместок, иако немаат ка-
рактер на јавна давачка во смисла на член 68 став 1 
алинеја 3 од Уставот, според Судот утврдувањето на 
критериуми и мерила за определувањето на нивната 
конкретна висина претставува законска материја. Ова 
од причина што станува збор за утврдување на висина-
та на трошоците кои паѓаат на товар на барателите, кои 
можат да бидат граѓани и правни лица, што пак од дру-
га страна значи дека со определувањето на висината на 
трошоците со подзаконски акт донесен од страна на 
министерот, се пропишуваат права и обврски за граѓа-
ните и правните лица спротивно на забраната утврдена 
во членот 61 став 1 од Законот за организација и работа 
на органите на државната управа.  

Вака утврдените законски овластувања за министе-
рот кој раководи со органот на државната управа над-
лежен за вршење на работите од областа на просторно-
то планирање, односно за вршење на работите од обла-
ста на уредувањето на просторот, да донесува прописи 
со кои се утврдуваат права и обврски за граѓаните и 
правните лица, без критериуми и рамка утврдени во за-
кон, според Судот претставува навлегување на изврш-
ната во законодавната власт, иако постои нивна јасна 
уставна поделеност, односно претставува повреда на 
уставното начело на владеење на правото. 

Од наведените причини, Судот утврди дека оспоре-
ните законски одредби не се во согласност со членот 8 
став 1 алинеите 3 и 4, членот 51 и членот 96 од Уставот 
на Република Македонија. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите: д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирја-
на Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумо-
ски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран 
Сулејманов. 

 
   У. бр. 158/2005                           Претседател 
18 мај 2006 година      на Уставниот суд на Република 

    Скопје                                      Македонија, 
                           Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 

__________ 
982. 

Врз основа на член 109 став 3 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и член 7 став 1 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), Устав-
ниот суд на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 2 јуни 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. За претседател на Уставниот суд на Република 

Македонија се избира Махмут Јусуфи, судија на Устав-
ниот суд на Република Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Су.бр. 408/06                      Претседател 
2 јуни 2006 година     на Уставниот суд на Република  
          Скопје                            Македонија, 

                  Лилјана Ингилизова – Ристова, с.р.  

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

983. 
Врз основа на член 19 алинеја 4 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06), Регулатор-
ната Комисија за енергетика на Република Македонија, 
на седницата одржана на 1-ви јуни 2006 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИН И УСЛОВИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ  
НА ЦЕНИ ЗА ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА  

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува начинот за формира-

ње, одобрување и контрола на цените за производство, 
дистрибуција и снабдување со геотермална енергија. 

Одредбите на овој Правилник се однесуваат на 
претпријатија кои вршат регулирани дејности од обла-
ста на геотермална енергија (во понатамошниот текст: 
Претпријатие).  

Под регулирани дејности во смисла на став 2 од 
овој член се подразбираат производство, дистрибуција 
и снабдување со геотермална енергија за потрошувачи 
кои за сопствени потреби купуваат геотермална енер-
гија по пропишан тарифен систем (во понатамошниот 
текст: тарифни потрошувачи).  

Член 2 
Производител на геотермална енергија (во поната-

мошниот текст: производител), во смисла на овој Пра-
вилник е претпријатие кое врши регулирана дејност 
произведство на геотермална енергија наменета за та-
рифни потрошувачи. 

Дистрибутер на геотермална енергија (во поната-
мошниот текст: дистрибутер), во смисла на овој Пра-
вилник е претпријатие кое врши регулирана дејност 
дистрибуција на геотермална енергија. 

Снабдувач со геотермална енергија (во понатамош-
ниот текст: снабдувач), во смисла на овој Правилник е 
претпријатие кое врши регулирана дејност снабдување, 
односно купување и продажба на геотермална енерги-
ја, врши отчитување, фактурирање и наплата за потро-
шената геотермална енергија и води грижа за исправ-
носта на мерните уреди согласно Условите за снабду-
вање со геотермална енергија. 

 
Член 3 

Снабдувачот со геотермална енергија склучува дого-
вор со секој поединечен потрошувач, во кој се дефинира-
ат количината и просечната температура на испорачана 
геотермална енергија, како и периодот на испорака. 

Во зависност од договорот од став 1 на овој член, 
периодот на испорака на геотермалната енергија може 
да биде во текот на целата календарска година.  

Член 4 
Регулирањето на цените за геотермалната енергија 

на начин и постапка утврдени со овој Правилник има 
цел да обезбеди: 

- заштита од злоупотреба на доминантна и моно-
полска положба на претпријатијата; 

- заштита на корисниците на геотермална енергија 
и обезбедување на сигурно, континуирано и безбедно 
снабдување со геотермална енергија; 

- услови за трајно и успешно работење на претпри-
јатијата со определување на ниво на регулиран принос 
на капиталот; 

- иден развој на претпријатијата преку регулирање 
засновано на мотивации за подобрување на продуктив-
носта и ефикасно работење; 

- подобрување на квалитетот на услугите кои ги да-
ваат претпријатијата; 

- предуслови за одржлив развој и  
- услови за примена на начелата на објективност, 

недискриминаторност и транспарентност во вршењето 
на регулираните дејности. 
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Член 5 
При регулирањето на цените, се користи методоло-

гија врз основа на поттикнувачка ценовна регулатива 
со примена на метод на регулирана максимална цена. 

Метод на регулирана максимална цена од став 1 од 
овој член, значи утврдување на цена која обезбедува 
доволен приход за покривање на оправданите трошоци 
за производство, дистрибуција и снабдување со геотер-
мална енергија, како и да обезбеди ниво на регулиран 
принос на капиталот.  

Член 6 
Претпријатието е должно да побара од Регулатор-

ната комисија за енергетика на Република Македонија 
(во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за 
енергетика) одобрување на цена на геотермална енер-
гија за регулираниот период. 

Под регулиран период се подразбира периодот за кој 
со примена на методот од член 5 на овој Правилник се 
определува регулирана максимална цена за производство, 
дистрибуција и снабдување со геотермалната енергија. 

Регулираниот период го утврдува Регулаторната 
комисија за енергетика. 

Времетраењето на првиот регулиран период е од 
01.08.2006 година до 31.12.2008 година. 

Базна година за првиот регулиран период е 2005 година.  
Член 7 

Претпријатието кое врши две или повеќе регулира-
ни дејности или покрај регулираната дејност врши и 
друга дејност, која во смисла на овој Правилник не се 
смета за регулирана дејност, должно е во своите интер-
ни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од 
дејностите, односно да изготви финансиски извештаи 
кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, 
капиталот, приходите и расходите со резултатите од 
работењето, како и паричните текови на претпријатие-
то, во согласност со стандардите со кои се уредува сме-
тководственото работење на претпријатието, како и 
консолидирани финансиски извештаи.  

 
Член 8 

Претпријатието е должно, во согласност со Законот за 
енергетика и овој Правилник, по барање на Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува податоци и информа-
ции потребни за регулирање на цената и да овозможи 
увид во расположивата инвестиционо - техничка доку-
ментација за проекти од областа на регулираната дејност. 

Претпријатието е должно, најдоцна до 30 јуни во те-
ковната година, до Регулаторната комисија за енергети-
ка да достави Извештај од ревизија на годишната сметка 
и финансиските извештаи од претходната година. 

 
II. НАЧИН НА ПРЕСМЕТКА НА РЕГУЛИРАНА  

МАКСИМАЛНА ЦЕНА НА ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА  
1. Производство, дистрибуција и снабдување                          

со геотермална енергија  
Член 9 

Регулираната максимална цена за вршење на дејно-
стите производство, дистрибуција и снабдување со гео-
термална енергија на претпријатието вршителот на 
овие дејности треба да ги покрие трошоците сврзани со 
производство, дистрибуцијата и снабдувањето со гео-
термална енергија, вклучувајќи ги и трошоците за кон-
цесискиот надомест за геотермална енергија, како и да 
обезбеди ниво на регулиран принос на капиталот, а се 
определува на начин и постапка утврдена со овој Пра-
вилник и со примена на методологијата дадена во При-
лог 1 кој што е составен дел на овој Правилник.  

Член 10 
Секој потрошувач на геотермална енергија по пра-

вило треба да биде снабдуван со геотермална енергија 
преку мерен уред со кој задолжително се мери количи-
ната на испорачаната геотермална енергија. 

Техничките загуби во дистрибутивната мрежа се 
признаваат до 10% од вкупната геотермална енергија ис-
порачана од производителите во дистрибутивната мрежа.  

Член 11 
Надоместокот на трошоците за приклучување кон ди-

стрибутивната мрежа, вклучувајќи го и мерното место, го 
плаќаат корисниците (производител и/или потрошувач) 
кои се приклучуваат кон дистрибутивната мрежа. 

Одржувањето и работењето со средствата за прик-
лучување ги врши вршителот на дејноста дистрибуција 
на геотермална енергија. 

Одржувањето и периодична верификација на мер-
ните уреди ги врши вршителот на дејноста снабдување 
со геотермална енергија. 

 
III. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА 
БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ЦЕНА 

 
Член 12 

Претпријатието од член 1 од овој Правилник долж-
но е да поднесе барање до Регулаторната комисија за 
енергетика за одобрување на цена согласно овој Пра-
вилник (во понатамошниот текст: барање)  во рок од 60 
дена пред отпочнување на регулираниот период утвре-
ден во член 6 од овој Правилник. 

Барањето од став 1 на овој член го доставува упра-
вителот или директорот на претпријатието, врз основа 
на одлука донесена од органот определен со статутот 
на претпријатието. 

Кон барањето од став 1 на овој член треба да бидат 
доставени податоци од работењето на претпријатието, 
а особено: 

- решение за упис во трговскиот регистар со сите 
прилози и статутот на претпријатието во оригинал или 
фотокопија заверена кај нотар; 

- финансиски извештаи со сите прилози утврдени 
со меѓународните сметководствени стандарди и изве-
штај од ревизија на финансиските извештаи извршена 
од страна на овластен ревизор, за претпријатието како 
правно лице; 

- финансиско-сметководствени, техничко-економ-
ски и други податоци и информации, преку пополнува-
ње на табелите содржани во Прилог 2 кој што е соста-
вен дел од овој Правилник; 

- други податоци кои се сметаат како релевантни за 
претпријатието (за технолошкиот циклус и сл.) како 
дополнување на поднесеното барање доставени по ба-
рање на претпријатието или по барање на Регулаторна-
та комисија. 

Кон барањето од став 1 на овој член претпријатието 
е должно да достави изјава за веродостојноста на бара-
њето и податоците дадени во врска со него, потпишана 
од одговорното лице на претпријатието.  

Содржината на изјавата е дадена во Прилог 3 кој 
што е составен дел на овој Правилник. 

Барањето од став 1 на овој член и податоците од 
став 3 на овој член се доставуваат во два примероци, 
од кои барањето и податоците од став 3, алинеа 3 на 
овој член се доставуваат и во електронска форма. 

 
Член 13 

Постапката од член 12 на овој Правилник отпочну-
ва со денот на приемот на барањето во архивата на Ре-
гулаторната комисија за енергетика. 

Регулаторната комисија за енергетика е должна во рок 
од 10 дена од денот на приемот на барањето, да го разгле-
да барањето и да донесе заклучок за утврдување на комп-
летноста на барањето, кој што го доставува до претприја-
тието. Регулаторната комисија  за енергетика може пред 
донесување на заклучокот да го повика претпријатието на 
заеднички состанок за дополнителни информации и по-
јаснувања во врска со поднесеното барање.            

Доколку со заклучокот од став 2 на овој член се ба-
ра докомплетирање на барањето, претпријатието е 
должно во рок од шест дена, од денот на приемот на 
заклучокот во неговата архива, во целост да постапи по 
заклучокот на Регулаторната комисија за енергетика.  
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По приемот на комплетираното барање од став 3 на 
овој член, Регулаторната комисија за енергетика во рок 
од три дена ќе донесе заклучок за  комплетноста на ба-
рањето и за отпочнување на постапка за јавна расправа 
по барањето. 

Доколку претпријатието не постапи во согласност 
со став 3 на овој член Регулаторната комисија за енер-
гетика во рок од три дена ќе донесе решение со кое ќе 
го одбие барањето како некомплетно.  

Член 14 
Регулаторната комисија за енергетика, во рок од пет 

дена по донесувањето на заклучокот од член 13, став 2 од-
носно став 4, на овој Правилник, го утврдува и го објавува 
текстот на барањето на веб страната на Регулаторната ко-
мисија за енергетика и на трошок на претпријатието го 
објавува во најмалку два дневни весници од кои најмалку 
во еден од весниците што се издаваат на македонски јазик 
и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборува-
ат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен ја-
зик различен од македонскиот јазик.    

Во текстот што се објавува се содржани податоци од 
барањето и причините поради кои е поднесено барањето, 
начинот и рокот во кој  заинтересираните физички и прав-
ни лица можат да достават мислење а кој што не може да 
биде подолг од 10 дена од денот на објавувањето, како и 
адресата на која се доставуваат мислењата. 

 
Член 15 

Регулаторната Комисија е должна во рок од три де-
на на барателот да му достави копии од доставените 
мислења и предлози во врска со објавениот текст на ба-
рањето од член 14 на овој Правилник.  

Регулаторната комисија е должна во рок од пет де-
на од денот на истекот на рокот од член 14, став 2 на 
овој Правилник, но не подоцна од истекот на педдесе-
тиот ден од денот на отпочнување на постапката, да 
свика подготвителна седница. 

За присуство и учество во расправата на подготви-
телната седница се покануваат овластени претставници 
на заинтересираните претпријатија, инстутиции и орга-
низации.  

 
Член 16 

Регулаторната Комисија е должна најдоцна во рок 
од десет дена од завршувањето на подготвителната 
седница да одржи редовна седница на која ќе донесе 
одлука по барањето за одобрување на цена на топлин-
ска енергија за регулиран период.  

Одлуката донесена на седницата од став 1 на овој 
член, како и одлуките донесени во согласност со член 
17 на овој Правилник  задолжително се објавуваат во 
“Службен весник на Република Македонија”.  

 
Член 17 

Регулаторната комисија врши редовна контрола на 
одобрената цена преку контрола на остварените трошо-
ци за вршење на регулираната дејност, согласно Мето-
дологијата која е составен дел на овој Правилник, по 
истекот на првите шест месеци во календарската годи-
на и по истекот на  календарската година.  

Заради вршење на редовната контрола на одобрената 
цена по истекот на првите шест месеци во тековната регу-
лирана година, претпријатието е должно најдоцна до 10 
јули од тековната година до Регулаторната комисија да 
достави финансиско-сметководствени и техничко-еко-
номски податоци и информации согласно Прилог 2 на 
овој Правилник, кај кои се идентификувани промените во 
однос на претходно доставените податоци и информации, 
како и изјава за веродостојноста на доставените податоци 
и информации, согласно Прилог 3 на овој Правилник. 

Заради вршење на редовна годишна контрола на одо-
брената цена на геотермална енергија за претходната ре-
гулирана година во регулираниот период, претпријатие-
то е должно по истекот на календарската година а не по-
доцна од 10 јануари во тековната година, до Регулатор-
ната комисија да достави финансиско-сметководствени 

и техничко-економски податоци и информации за рабо-
тењето во претходната регулирана година, преку попол-
нување на табелите содржани во Прилог 2, кој што е со-
ставен дел на овој Правилник, како и изјава за веродо-
стојноста на доставените податоци и информации, сог-
ласно Прилог 3 на овој Правилник. 

Доколку Регулаторната комисија врз основа на по-
датоците и информациите за остварувањата од став 2, 
односно став 3 на овој член, утврди дека постојат раз-
лики помеѓу одобрените и остварените трошоци, ќе до-
несе одлука за корекција на одобрената цена за теков-
ната регулирана година и преостанатиот регулиран 
период, во согласност со одредбите на овој Правилник. 

По секоја редовна контрола извршена во согласност 
со овој член,  Регулаторната комисија донесува одлука 
за цена на геотермалната енергија, во рок не подолг од 
15 работни денови од денот на приемот во архивата на 
Регулаторната комисија на документацијата комплети-
рана согласно став 2, односно став 3 на овој член. 

 
Член 18 

Одредбите од Деловникот за работа на Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија, бр. 01-
171/1 од 29.12.2003 година,  соодветно се применуваат на 
организирањето и одржувањето на подготвителната сед-
ница и редовната седница на Регулаторната комисија. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 19 

Со денот на отпочнување на примена на овој Пра-
вилник, одредбите од Методологијата за формирање на 
цените за одделни видови енергија („Службен весник на 
РМ” бр. 43/98 и 8/01) престануваат да се применуваат на 
формирањето на цените на геотермалната енергија. 

  
Член 20 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.   
     Бр. 01-789/1                         Претседател, 
1 јуни 2006 година                       Славе Ивановски, с.р. 

   Скопје     
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984. 
Врз основа на член 84, став 11 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на Република Македонија” бр. 
63/06), Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 1 јуни 2006 
година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
СТЕКУВАЊЕ И ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СВОЈС-
ТВОТО НА КВАЛИФИКУВАН ПОТРОШУВАЧ 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Предмет на уредување 

 
Со овој правилник се уредуваат условите, начинот 

и постапката за стекнување и престанување на својс-
твото на квалификуван потрошувач на електрична 
енергија, (во понатамошниот текст: квалификуван по-
трошувач) како и начинот на водење, одржување и об-
јавување на листата на квалификувани потрошувачи на 
електрична енергија. 

 
Член 2 

Примена на Правилникот 
 
Во согласност  со одредбите од овој правилник, со 

својство на квалификуван потрошувач можат да се 
стекнат постојните тарифни потрошувачи на електрич-
на енергија како и новите потрошувачи на електрична 
енергија (во понатамошниот текст: потрошувач), а кои 
што ги исполнуваат условите за стекнување на својс-
тво на квалификуван потрошувач утврдени во Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 63/06), односно во соодветната одлука на 
Владата на Република Македонија донесена врз основа 
на член 84, став 2 од Законот за енергетика. 

  
II. ПОСТАПКА ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СВОЈСТВО 

НА КВАЛИФИКУВАН ПОТРОШУВАЧ 
 

Член 3 
Барање за стекнување на својство на квалификуван 

потрошувач 
 
Барањето за стекнување на својство на квалифику-

ван потрошувач (во понатамошниот текст: Барање) по-
трошувачот го доставува до Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија (во понатамош-
ниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) во 
писмена форма, потпишано од лицето овластено за за-
стапување и претставување на барателот и заверено со 
печат на барателот и треба на јасен и недвосмислен на-
чин да ги содржи намерите на барателот за стекнување 
на својство на квалификуван потрошувач. 

Постојните тарифни потрошувачи на електрична 
енергија Барањето можат да го достават во било кој 
период од тековната година, но не подоцна од 30 сеп-
тември од тековната година, а ќе се однесува за перио-
дот од први јануари во наредната година. 

Новите потрошувачи на електрична енергија кои 
што ги исполнуваат условите за стекнување на својс-
тво на квалификуван потрошувач, Барањето можат да 
го достават во било кој период од годината, а ќе се од-
несува за периодот утврден со решението од член 9 од 
овој правилник. 

Кон Барањето барателот е должен да достави и: 
- пополнет образец за Барање за стекнување на 

својство на квалификуван потрошувач заверен со пот-

пис и печат на барателот (Образец БКП, содржан во 
Прилог 1 кој што е составен дел од овој правилник);  

- потребна документација наведена во член 4 на 
овој правилник; и 

- изјава за веродостојноста на Барањето и доставе-
ната документација, потпишана од лицето овластено за 
застапување и претставување на барателот,  содржана 
во Прилог 2 кој што е составен дел на овој Правилник. 

Еден примерок од Барањето од алинеа 1 и изјавата 
од алинеа 3 на став 4 на овој член се доставува и во 
електронска форма.  

Пред поднесувањето на Барањето, барателот е дол-
жен да ги определи документите кои што се од довер-
лив карактер, во спротивно ќе се смета дека доставени-
те документи не се од доверлив карактер. 

 
Член 4 

Документи што се доставуваат кон Барањето 
 
Кон Барањето е потребно да се достават следниве 

документи: 
1. решение за упис во трговскиот регистар со сите 

прилози (образец 1 до 7); 
2. доказ дека го известил постојниот снабдувач на та-

рифни потрошувачи за намерата да отпочне постапка за 
стекнување на својство на квалификуван потрошувач;  

3. важечка согласност, а за нови потрошувачи дого-
вор за приклучување на системот за пренос/дистрибу-
ција на електрична енергија;  

4. договор за испорака на електрична енергија со 
постојниот снабдувач на тарифни потрошувачи - за по-
стојните тарифни потрошувачи; 

5. потврда издадена од постојниот снабдувач на та-
рифни потрошувачи дека барателот нема финансиски 
долгови или доказ за договорно разрешување на долгу-
вањето -  за постојните тарифни потрошувачи; и  

6. план за месечна и годишна потрошувачка на еле-
ктрична енергија и моќност за наредната календарска 
година, потврдена со изјава потпишана од лицето овла-
стено за застапување и претставување на барателот. 

Документите од став 1 на овој член се доставуваат 
во еден примерок, во оригинал или во фотокопија заве-
рена од нотар.   

 
Член 5 

Отпочнување на постапката 
 
Постапката за стекнување на својство на квалифи-

куван потрошувач отпочнува со денот на приемот на 
Барањето и потребните документи во архивата на Регу-
латорната комисија за енергетика. 

Поднесеното Барање задолжително се заведува во 
деловодникот на Регулаторната комисија за енергетика 
и на подносителот му се издава потврда дека е примено 
барањето со заверена листа на примени документи.  

 
Член 6 

Разгледување на барањето 
 
По добивањето на Барањето, Регулаторната коми-

сија за енергетика утврдува дали е доставена потребна-
та документација за стекнување на својство на квали-
фикуван потрошувач како и тоа дали документацијата 
е доставена на пропишан начин и форма. 

Регулаторната комисија за енергетика е должна во 
рок од три работни дена од денот на приемот на Бара-
њето да донесе заклучок за тоа дали се исполнети усло-
вите од став 1 на овој член.  

Еден примерок од заклучокот од став 2 од овој 
член, Регулаторната комисија за енергетика доставува 
до барателот. 
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Член 7 
Постапување со формалните недостатоци  

на барањето  
Ако Регулаторната комисија за енергетика утврди 

дека барањето има формални недостатоци, односно не 
се доставени потребните документи од член 3 и 4 и/или 
документите не се доставени на начин пропишан со 
овој правилник, ќе донесе заклучок со кој се утврдува 
дека барањето е нецелосно. 

Во заклучокот од став 1 на овој член, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе му укаже на барателот за фор-
малните недостатоци и ќе му определи рок во кој треба 
да се отстранат утврдените недостатоци во барањето.  

Рокот од став 2 на овој член не може да биде по-
долг од седум работни дена од денот на доставување 
на заклучокот. 

Ако барателот не ги отстрани недостатоците во ро-
кот определен во заклучокот од став 2 на овој член Ре-
гулаторната комисија за енергетика ќе донесе решение 
за отфрлање на барањето како нецелосно.   

 
Член 8 

Постапување со уредно барање  
Ако Регулаторната комисија за енергетика утврди 

дека барањето нема формални недостатоци, ќе донесе 
заклучок за уредност на барањето и ќе закаже подго-
твителна седница која треба да се одржи во рок од се-
дум работни дена од денот на донесување на заклучо-
кот за уредност на барањето за стекнување на својство 
на квалификуван потрошувач.  

За присуство на подготвителната седница по прави-
ло се повикуваат овластени претставници на: 

- подносителот на барањето, 
- снабдувачот со електрична енергија за тарифни 

потрошувачи на големо, односно снабдувачот со еле-
ктрична енергија за тарифни потрошувачи на мало, 

- операторот на електроенергетскиот систем,  
- вршителот на енергетска дејност пренос на еле-

ктрична енергија, односно вршителот на енергетска 
дејност управување со системот за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- операторот на пазарот на електрична енергија, и  
- органот на државната управа надлежен за работи-

те на енергетиката.  
 

Член 9 
Решение за стекнување на својство  
на квалификуван потрошувач   

Регулаторната комисија за енергетика во рок од три 
работни дена од денот на завршувањето на подготви-
телната седница ќе одржи редовна седница на која ќе 
донесе решение во врска со барањето за стекнување на 
својство на квалификуван потрошувач. 

Ако Регулаторната комисија за енергетика утврди 
дека не се исполнети условите за стекнување на својс-
тво на квалификуван потрошувач ќе донесе решение за 
одбивање на Барањето.  

Ако Регулаторната комисија за енергетика утврди 
дека се исполнети условите, ќе донесе решение за стек-
нување на својство на квалификуван потрошувач.   

Решението од став 3 на овој член, особено содржи 
податоци за квалификуваниот потрошувач како и пода-
тоци за приклучокот.  

Решението од став 3 на овој член по правило се из-
дава на неопределено време, а отпочнува да важи од 
првиот ден на наредната календарска година.   

Решението од став 3 од овој член, Регулаторната 
комисија за енергетика е должна да го достави до опе-
раторот на пазарот на електрична енергија и да го обја-
ви во „Службен весник на Република Македонија” и на 
својата веб страница.  

Член 10 
Примена на Деловникот за работа на Регулаторната 

комисија за енергетика 
 
Одредбите од Деловникот за работа на Регулатор-

ната комисија за енергетика на Република Македонија, 
бр. 01-171/1 од 29.12.2003 година,  соодветно се приме-
нуваат на организирањето и одржувањето на подготви-
телната седница и редовната седница на Регулаторната 
комисија за енергетика. 

 
III. ПОСТАПКА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СВОЈС-
ТВОТО НА КВАЛИФИКУВАН ПОТРОШУВАЧ 
 

Член 11 
Промена на својството на квалификуван потрошу-

вач во својство на тарифен потрошувач 
 
Престанувањето на својството на квалификуван по-

трошувач се врши со промена на својството на квалифи-
куван потрошувач во својство на тарифен потрошувач. 

Квалификуваниот потрошувач кој има намера да го 
промени својството на квалификуван потрошувач во 
својство на тарифен потрошувач, е должен во писмена 
форма до Регулаторната комисија за енергетика да под-
несе барање за промена на својството на квалификуван 
потрошувач во тарифен потрошувач. 

Барањето за промена на својството на квалификуван 
потрошувач во тарифен потрошувач не може да се под-
несе во истата календарска година во која потрошувачот 
се стекнал со својството на квалификуван потрошувач. 

Барањето од став 2 на овој член се поднесува нај-
доцна до 30 септември од тековната  календарска годи-
на, а ќе се однесува за периодот од први јануари во на-
редната година.  

Без оглед на тоа кога е поднесено барањето од став 
2 на овој член, својството на квалификуван потрошу-
вач не може да престане пред истекот на календарската 
година во која е поднесено барањето.  

 
Член 12 

Содржина на барањето за промена на својство на 
квалификуван потрошувач во својство на тарифен 

потрошувач  
Барањето за промена на својство на квалификуван 

потрошувач во својство на тарифен потрошувач треба 
да содржи:  

1. копија од постоечкото решение за стекнување на 
својство на квалификуван потрошувач; 

2. образложение зошто се бара промена на својство 
на квалификуван потрошувач во својство на тарифен 
потрошувач; 

3. план за месечна и годишна потрошувачка на еле-
ктрична енергија и моќност за наредната календарска 
година, потврдена со изјава потпишана од лицето овла-
стено за застапување и претставување на барателот; 

4. преддоговор за купување на електрична енергија 
и моќност со снабдувачот на тарифни потрошувачи; 

5. образложена изјава од снабдувачот на тарифни 
потрошувачи дека промената на својството на квали-
фикуван потрошувач нема да предизвика нарушување 
на сигурноста на снабдувањето на тарифните потрошу-
вачи; 

6. согласност издадена од производителот на еле-
ктрична енергија и/или од трговецот со електрична 
енергија, во земјата и/или странство, за предвремено 
престанување на склучениот договор. 

Регулаторната комисија за енергетика, со посебен 
заклучок може да определи да се достави дополнител-
на документација потребна за донесување на решение 
за промена на својство на квалификуван потрошувач 
во својство на тарифен потрошувач. 
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Член 13 
Постапка за промена на својство на квалификуван 
потрошувач во својство на тарифен потрошувач 

 
На постапката за промена на својство на квалифи-

куван потрошувач во својство на тарифен потрошувач 
соодветно се применуваат одредбите од овој Правил-
ник коишто се однесуваат на постапката за стекнување 
на својство на квалификуван потрошувач. 

Регулаторната комисија за енергетика најдоцна десет 
работни дена од денот на приемот на барањето за проме-
на на својство на квалификуван потрошувач ќе закаже 
подготвителна седница за разгледување на  барањето за 
промена на својство на квалификуван потрошувач. 

Регулаторната комисија за енергетика во рок од три 
работни дена од денот на завршувањето на подготви-
телната седница ќе одржи редовна седница на која ќе 
донесе решение во врска со барањето за промена на 
својство на квалификуван потрошувач. 

До правосилноста на решението на Регулаторната 
комисија за енергетика за промена на својство на ква-
лификуван потрошувач, квалификуваниот потрошувач 
ќе ги извршува своите права и обврски во согласност 
со важечкото решение. 

Решението за промена на својството на квалифику-
ван потрошувач се доставува до операторот на пазарот 
на електрична енергија. 

Решението за промена на својството на квалифику-
ван потрошувач Регулаторната комисија за енергетика 
го објавува во „Службен весник на Република Македо-
нија” и на својата веб страница.  

 
IV. ЛИСТА НА КВАЛИФИКУВАНИ  

ПОТРОШУВАЧИ 
 

Член 14 
Водење на листа на квалфикувани потрошувачи 

 
Регулаторната комисија за енергетика востановува, 

одржува и објавува Листа на квалфикувани потрошува-
чи во „Службен весник на Република Македонија” и на 
својата веб страница.   

Листата од став 1 на овој член содржи податоци за: 
- име, седиште, даночен број и матичен број на ква-

лификуваниот потрошувач; 
- број на решение, датум на издавање и датум на от-

почнување на примена на решението; и  
- категорија на потрошувачот според напонското 

ниво на приклучокот на соодветната мрежа. 
 

Член 15 
Начин на водење на листата на квалификувани по-

трошувачи 
 
Листата на квалификувани потрошувачи се води на 

образец чија што содржина е дадена во Прилог 3 кој 
што е составен дел на овој правилник.  

Кон секој податок запишан во образецот од став 1 
од овој член се наведува и архивскиот број на докумен-
тот кој се однесува на соодветниот податок.  

 
V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 16 

Влегување во сила на Правилникот 
 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 
 
    Бр. 01 – 790/1                                   Претседател,  
1 јуни 2006 година                       Славе Ивановски, с.р. 

    Скопје 
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АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 
74. 

Врз основа на член 73-а од Законот за државни 
службеници („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 
98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 
81/2005 и 61/2006), директорот на Агенцијата за држав-
ни службеници донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ДИСЦИПЛИН-
СКАТА ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДИС-

ЦИПЛИНСКИ ПРЕСТАП 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува начинот на водење на 

дисциплинската постапка за утврдување на одговорноста 
на државните службеници за повредите на службената 
должност кои претставуваат дисциплински престап. 

 
Член 2 

На државниот службеник може да му се изрече дис-
циплинска мерка за повреда на службената должност 
која претставува дисциплински престап само во по-
стапка утврдена со Законот за државните службеници 
и овој правилник. 

 
II. КОМИСИЈА ЗА ВОДЕЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКА 

ПОСТАПКА ЗА ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕСТАП 
 

Член 3 
(1) За утврдување на повредите на службената долж-

ност, како и за утврдување на одговорноста и изрекува-
ње на мерките за тие повреди секретарот, односно  
функционерот кој раководи со органот во кој не се име-
нува секретар, формира Комисија за водење на дисцип-
линска постапка за дисциплински престап (во натамош-
ниот текст: Комисија), за секоја постапка одделно. 

(2) Раководниот државен службеник од органот од 
член 3 став (2) од Законот за државните службеници, 
каде што се води дисциплинската постапка по правило 
е претседател на Комисијата.  

(3) Комисијата има записничар, кој го определува 
претседателот на Комисијата, од редот на вработените 
од органот од член 3 став (2) од Законот за државните 
службеници, каде што се води дисциплинската постап-
ка, без право на глас.  

 
Член 4 

(1) Комисијата од член 3 на овој правилник работи 
во полн состав, а одлуката ја донесува со мнозинство 
гласови. 

 
III. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКАТА 

ПОСТАПКА ЗА ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕСТАП 
 

Покренување и водење на дисциплинската постапка 
 

Член 5 
 (1) Дисциплинската постапка против државниот 

службеник се покренува по предлог на непосредно 
претпоставениот раководен државен службеник. 

(2) По исклучок, доколку државниот службеник не-
ма непосредно претпоставен раководен државен службе-
ник или доколку непосредно претпоставениот раководен 
државен службеник е отсутен подолго време, поради бо-
лест или други оправдани причини, предлогот за пове-
дување дисциплинска постапка го поднесува непосред-
но повисокиот раководен службеник, односно секрета-
рот, односно функционерот кој раководи со органот.  
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Член 6 
Предлогот за покренување на дисциплинска по-

стапка содржи: 
1. име и презиме на државниот службеник; 
2. опис на на повредата на службената должност и 

на околностите под кои таа е сторена, како и времето и 
местото на извршување на повредата;  

3. законскиот основ за покренување; 
4. докази за постоење на повредата;  
5. датум и потпис. 
 

Член 7 
(1) Предлогот за покренување на дисциплинска по-

стапка, се доставува до секретарот, односно  функцио-
нерот кој раководи со органот во кој не се именува се-
кретар. 

(2) Секретарот, односно функционерот кој раково-
ди со органот во кој не се именува секретар, донесува 
решение за формирање на Комисија, кое заедно со 
предлогот за покренување на дисциплинската постап-
ка, го доставува до претседателот и членовите на Ко-
мисијата. 

(3) Комисијата, го доставува на одговор предлогот 
за покренување на дисциплинската постапка до држав-
ниот службеник и до синдикалната организација, чиј 
член е државниот службеник. 

(4) Државниот службеник и синдикалната организа-
ција, го доставуваат одговорот на предлогот за покре-
нување на дисциплинската постапка до Комисијата. 

(5) За дисциплинските престапи од член 68 став 1 
точки 18 и 19 од Законот за државните службеници, 
Комисијата се формира во рок од 48 часа од денот на 
поднесување на предлогот за покренување на дисцип-
линска постапка, решението за формирање и предлогот 
за покренување на дисциплинската постапка се доста-
вува до претседателот и членовите на Комисијата во 
рок од 48 часа, Комисијата го доставува на одговор 
предлогот во нареден рок од 48 часа, а државниот 
службеник и синдикалната организација чиј член е, до-
ставуваат одговор до Комисијата во рок од 72 часа.   

 
Член 8 

Државниот службеник има право да биде застапу-
ван во дисциплинската постапка, од лице кое тој ќе го 
овласти да го застапува. 

 
Член 9 

(1) Претседателот на комисијата, закажува расправа 
на која ги повикува: државниот службеник кој ја сто-
рил повредата и неговиот застапник доколку го има, 
подносителот на предлогот за покренување на дисцип-
линската постапка, сведоците, претставникот на синди-
катот, а по потреба и други лица. 

(2) Поканата за расправа се доставува најдоцна 5 
дена пред почетокот на расправата, до сите повикани 
учесници од став (1) на овој член. 

(3) За дисциплинските престапи од член 68 став 1 
точки 18 и 19 од Законот за државните службеници, 
поканата за учество се доставува најдоцна 48 часа пред 
почетокот на расправата. 

 
Член 10 

(1) Поканата за расправа содржи: 
- име и презиме на лицето кое се повикува; 
- времето и  место на одржување на расправата; 
- причината за повикување; и 
- својство во кое се повикува лицето во постапката. 
(2) Поканата за расправа се доставува лично на др-

жавниот службеник, по правило во работните просто-
рии на органот од член 3 став (2) од Законот за држав-

ните службеници, во кој државниот службеник работи, 
односно на адреса на живеалиштето, односно престоју-
валиштето од кое државниот службеник секојдневно 
доаѓа на работа. 

 
Член 11 

 (1) Пред почетокот на расправата, претседателот 
на Kомисијата утврдува дали се присутни сите повика-
ни лица и го проверува нивниот идентитет. 

(2) Расправата може да се одржи во отсуство на др-
жавниот службеник и неговиот застапник доколку 
уредно биле повикани, а отсуствуваат од неоправдани 
причини. 

 
Тек на главна расправа 

 
Член 12 

(1) Кога се исполнети условите за одржување на 
расправата, претседателот на Kомисијата, го објавува 
предметот на постапката и ја отвара расправата. 

(2) Претседателот им дава збор на:  
- подносителот на предлогот за покренување на 

дисциплинската постапка,  
- државниот службеник или неговиот застапник, 
- сведоците, вештите лица и другите учесници во 

постапката. 
(3) Претседателот и членовите на Комисијата може 

да поставуваат прашања и да бараат објаснувања. 
(4) Претседателот ги објавува заклучоците на 

Kомисијата за одржувањето или одложувањето на рас-
правата и се грижи за правилно водењето на записни-
кот од расправата.  

 
Докази и изведување на докази 

 
Член 13 

(1) По изјаснувањето на државниот службеник, Ко-
мисијата пристапува кон изведување на предложените 
докази. 

(2) Доказите се изведуваат со читање писмени изве-
штаи, информации, изјави и други исправи или со сос-
лушување на сведоците, а кога е тоа потребно се одре-
дува и вештачење. На расправата можат да се изнесат и 
дополнителни докази. 

(3) При изведувањето на доказите Комисијата се 
води од начелото на слободна оценка на доказите. 

(4) Кога сведокот или вештите лица ќе бидат испра-
шани од претседателот и од членовите на Комисијата, 
прашања може да поставуваат и подносителот на пред-
логот, државниот службеник или неговиот застапник. 

 
Член 14 

Во текот на постапката пред Комисијата, се бара и 
мислењето на основната синдикална организација на 
мнозинскиот синдикат на органот, доколку државниот 
службеник е негов член. 

 
Завршни зборови 

 
Член 15 

(1) По изведување на сите предложени докази и 
утврдување на фактите, претседателот на Kомисијата 
ги повикува, редоследно, подносителот на предлогот за 
покренување на дисциплинската постапка, државниот 
службеник против кој се води постапката и неговиот 
бранител, доколку го има, да се обратат на Комисијата 
со завршни зборови, со кои се резимираат правните и 
фактичките аспекти на предметот, а потоа објавува де-
ка расправата е завршена. 
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(2) Расправата, по правило завршува во истиот ден 
кога е и започната. 

(3) По завршување на расправата, Комисијата при-
стапува кон советување и гласање по што на секрета-
рот, односно функционерот кој раководи со органот во 
кој не се именува секретар, му предлага дисциплинска 
мерка, односно да го отфрли предлогот, односно да ја 
запре постапката.  

 
Прекин на постапката 

 
Член 16 

(1) Постапката се прекинува, кога: 
- некој од учесниците во расправата се наоѓа на по-

драчје кое поради поплави, други непогоди и слично е 
отсечено од местото на одржување на расправата; 

- државниот службеник против кого е поведена дис-
циплинска постапка се разболел непосредно пред или 
додека трае дисциплинската постапка, што се докажува 
со отворено боледување од матичен лекар; 

- Комисијата ќе одлучи да решава за некое претход-
но прашање или ќе побара од надлежен орган да и до-
стави веродостојни исправи и информации, за чие из-
готвување е потребно подолго време. 

(2) За прекинот и продолжувањето на постапката 
Kомисијата донесува посебен заклучок против кој не е 
дозволена жалба.  

 
Член 17 

(1) Прекинот на постапката има за последица да 
престанат да течат сите рокови определени за вршење 
на дејствијата во дисциплинската постапка. 

(2) За време на траењето на прекинот на постапка-
та, Комисијата не може да превзема никакви дејствија 
во постапката, освен ако прекинот настанал по заклу-
чувањето на главната расправа, во кој случај Комисија-
та може, врз основа на таа расправа, да предложи изре-
кување на дисциплинска мерка. 

(3) Дејствијата што ги превзеле учесниците во по-
стапката додека трае прекинот на постапката немаат 
никакво правно дејство. Нивното дејство почнува отка-
ко постапката ќе продолжи. 

 
Член 18 

(1) Постапката што е прекината од причините во 
членот 16 став 1 на овој правилник ќе продолжи кога 
ќе престанат причините за прекинот. 

(2) Роковите што поради прекинот на постапката 
престанале да течат, почнуваат да течат одново од де-
нот кога комисијата ќе го донесе решение за продолжу-
вање на постапката. 
 

Записник за текот на расправата 
 

Член 19 
(1) За дејствијата преземени на расправата, запис-

ничарот води записник. 
(2) Записникот содржи податоци за: составот на ко-

мисијата, записничарот, местото и времето на одржува-
њето на расправата, подносителот на предлогот за по-
кренување дисциплинска постапка, државниот службе-
ник и неговиот застапник, доколку го има, законскиот 
основ за дисциплинскиот престап, битната содржина 
на исказите на државниот службеник, сведоците и ве-
штите лица доколку се повикани и доказите кои се из-
ведени. 

 (3) Записникот го потпишуваат: претседателот, 
членовите на комисијата и записничарот, подносителот 
на предлогот за покренување дисциплинска постапка и 
државниот службеник против кој е поведена дисцип-
линската постапка, односно неговиот застапник.  

(4) Доколку подносителот на предлогот за покрену-
вање дисциплинска постапка или државниот службе-
ник, односно неговиот застапник одбијат да го потпи-
шат записникот, ќе се внесат причините за одбивањето. 

(5) Примерок од записникот му се предава на под-
носителот на предлогот за поведување на дисциплин-
ската постапка и на државниот службеник, односно не-
говиот застапник. 

 
Одлучување на комисијата 

 
Член 20 

(1) Доколку Комисијата констатира дека државниот 
службеник не направил повреда на службената долж-
ност, му доставува на секретарот, односно функционе-
рот кој раководи со органот во кој не се именува секре-
тар, образложен предлог да го отфрли предлогот за по-
кренување на постапката, односно истата да ја запре. 

(2) Комисијата доставува образложен предлог за 
отфрлање на предлогот за покренување на постапката 
кога предлогот е недопуштен, ненавремен и поднесен 
од неовластено лице.  

(3) Комисијата доставува образложен предлог за за-
пирање на постапката кога предлагачот ќе го повлече 
предлогот за покренување на дисциплинската постапка.  

 
Член 21 

(1) Доколку Комисијата констатира дека државниот 
службеник направил повреда на службената должност 
и дека е одговорен за направената повреда, му доставу-
ва на секретарот, односно функционерот кој раководи 
со органот во кој не се именува секретар, образложен 
предлог за соодветна дисциплинска мерка. 

(2) Предлогот од ставот 1 на овој член содржи: 
- вовед, во кој се наведува: составот на Комисијата , 

подносителот и бројот на предлогот и законскиот ос-
нов за покренување на дисциплинската  постапка; 

- изрека, во која се наведува предлогот за изречена-
та дисциплинска мерка, краткиот опис на повредата за 
која државниот службеник е одговорен и законскиот 
основ за нејзиното предлагање; 

- образложение, во кое се наведува кои факти и кои 
докази се утврдени,  оценката на изведените докази и 
околности кои се земени во предвид при предлагањето 
на мерката и 

- деловоден број и потпис на претседателот и чле-
новите на Комисијата.  

 
Член 22 

(1) За советувањето и гласањето на Комисијата се 
составува посебен записник.  

(2) Записникот за советувањето и гласањето содржи 
податоци за: составот на комисијата, записничарот, ме-
стото и времето на одржувањето на советувањето, те-
кот на гласањето и предлогот на мерката, изречена од 
комисијата. 

(3) Издвоените мислења, доколку ги има, се прик-
лучуваат кон записникот за советувањето и гласањето, 
ако не се внесени во самиот записник. 

(4) Записникот за советување и гласање го потпи-
шуваат сите членови на Комисијата и записничарот. 

(5) Записникот за советувањето и гласањето ќе се 
затвори во посебна обвивка. Овој записник може да го 
разгледа само Комисијата на Агенцијата за државни 
службеници за решавање во втор степен по жалби на 
државните службеници кога решава за правен лек, и во 
тој случај записникот повторно ќе се затвори во посеб-
на обвивка и на обвивката ќе се назначи дека записни-
кот е разгледан. 
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Донесување на решение за изрекување  
дисциплинска мерка 

 
Член 23 

Решението за изрекување дисциплинска мерка со-
држи: 

- вовед, во кој се наведува кој и кога го донел реше-
нието, по повод чија одговорност и во врска со чиј 
предлог; 

- изрека во која се внесува видот на изречената дис-
циплинска мерка и краткиот опис на повредата за која 
државниот службеник е одговорен; 

- образложение, во кое се наведува кои факти и врз 
основа на кои докази се утврдени, каква е оценката на 
изведените докази и кои околности се земени во пред-
вид при изрекувањето на мерката и 

- правна поука за заштита на правата. 
 

Член 24 
(1) Во дисциплинската постапка спрема државен 

службеник не може да се предложат и изречат повеќе 
дисциплински мерки.  

(2) Доколку во извршените дејствија на службени-
кот има битија од повеќе дисциплински престапи, се 
цени тежината на сите дејствија заедно и се предлага 
една дисциплинска мерка која мора да е предвидена со 
Законот за државните службеници.    

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 25 

Дисциплинските постапки кои се во тек, ќе завршат 
според прописите кои важеле до денот на влегувањето 
во сила на овој правилник.   

 
Член 26 

Овој правилник влегува во сила со денот на негово-
то објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
 
    Бр. 01-6846/1                            Директор, 
31 мај 2006 година        Александар Гештаковски, с.р. 
          Скопје 
_______________________________________________ 

 
С П О Г О Д Б И  

75. 
Врз основа на член 59 од  Колективен договор за 

здравствената дејност на Република Македонија („Сл.вес-
ник на РМ” бр. 60/06), Самостојниот синдикат за здрав-
ство, фармација и социјална заштита на Република Маке-
донија, претставуван од претседателот – д-р Симон Силја-
носки  и министерот за здравство во Владата на Републи-
ка Македонија - проф. д-р Владимир Димов, на 24.05.2006 
година во Скопје, ја склучија следната 

 
С П О Г О Д Б А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ЗА 
НАЈНИЗОК СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ И  ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА 
ПЛАТИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ 
 

Член 1 
Со оваа спогодба се уредува начинот на пресмету-

вање и исплата на платите во  здравствената  дејност во 
Република Македонија.  

Член 2 
При утврдување на најниската плата ќе се поаѓа 

особено: од трошоците на живот, економските можно-
сти на стопанството, општото ниво на платите во земја-
та, нивото на продуктивноста, социјалните давања и 
други економски и социјални фактори ,и се утврдува 
на  износ од  3400,00 денари. 

 
Член 3 

Најниската плата за одделни степени на сложеност 
за полно работно време и нормален учинок на работни-
кот во јавното здравство ќе се утврдува така што изно-
сот на најниската плата од член 2 на оваа спогодба 
(3400,00), се множи со соодветниот коефициент за од-
делни степени на сложеност утврдени во Колективниот 
договор за здравствената дејност.  

 
Член 4 

Најниската плата  во  нето износ која ќе се исплаќа 
на работниците вработени во јавниот здравствен се-
ктор за полно работно време и нормален учинок,  поч-
нувајќи од денот на склучување на оваа спогодба, изне-
сува 5.060,00 денари.  

Доколку платата за одделни степени на сложеност, 
пресметана на начинот утврден во член 3 од оваа Спо-
годба изнесува под  5.060,00 денари, истата ќе се зголе-
ми до износот од  5.060,00 денари.  

 
Член 5 

Вкупниот износ на додатоците на плата кои произ-
легуваат од членовите  63, 64, 65 и 74 од Колективниот 
договор за здравствената дејност на Република Маке-
донија,  не може да изнесува повеќе од: 

- 25 % од платата на работникот утврдена на член 3 
од оваа спогодба за -Универзитетска клиничка болни-
ца; 

- 20% од платата на работникот утврдена според 
член 3 на оваа спогодба - за болниците: 

- 15% од платата на работникот утврдена според 
член 3 на оваа спогодба - за сите други јавни здрав-
ствени установи.  

 
Член 6 

Самостојниот синдикат за здравство, фармација и 
социјална заштита на Република Македонија се согла-
сува  во рок од најмногу два месеци од денот на склу-
чувањето на оваа спогодба, здравствените установи да 
ги усогласат актите за исплата на плати. 

 
Член 7 

Страните потписнички на оваа спогодба, можат да 
договорат измени и дополнувања  на истата, единстве-
но во писмена форма.  

 
Член 8 

Оваа спогодба ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“ и ќе применува со денот на нејзиното објавување. 

 
                   Бр. 08-53/1 
            24 мај 2006 година  
                       Скопје  

 
Самостоен синдикат за здравство 
фармација и социјална заштита 
на Република Македонија 

Претседател, 
д-р Симон Силјаноски, с.р. 

           Бр. 07-5930/1 
       24 мај 2006 година 
                  Скопје 

 
Министерство за здравство 
на Република Македонија 

Министер, 
проф.д-р Владимир Димов, с.р.
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