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У Р Е Д Б А 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НА-
МЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ОПШТИНСКИТЕ ЈАВ-
НИ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА-ДЕТСКИ ГРАДИНКИ 

ПО ОПШТИНИ  
Член 1 
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Член 3 
Распределбата на наменските дотации по општини, 

за згрижување и воспитание на деца за општините во 
кои има општински јавни установи за деца-детски гра-
динки, се врши врз основа на: 

- Бројот на деца во секоја општинска јавна установа 
за деца-детска градинка одделно и тоа на проектиран 
капацитет на деца за оние градинки каде што фактич-
киот број на деца е под проектираниот капацитет и на 
фактички број на деца за оние градинки каде што фа-
ктичкиот број на деца е поголем од проектираниот; 

- Трошокот односно цената по дете врз основа на 
месечната цена за престој на дете во општинска јавна 
установа за деца-детска градинка за делот што финан-
сира од буџетски средства со претпоставено зголемува-
ње на цената на ресурсите за затоплување, 

- Должината на периодот за греење со вкалкулира-
ни трошоци за греење за 1 (еден) месец повеќе од оста-
натите општински јавни установи за деца-детски гра-
динки каде што периодот на греење значително е по-
долг од периодот на греење во останатите места; 

- Простор за тековно одржување пресметан според 
норма за простор по дете (8 м2 по дете). 
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Член 4 
Распределба на дотациите по општини и општините 

во Градот Скопје ќе се врши преку Министерството за 
труд и социјална политика. 

 
Член 5 

Средствата за наменски дотации наменети за оп-
штинските јавни установи за деца-детски градинки по 
општини и општините во Градот Скопје ќе се насочува-
ат по општини каде што е седиштето на установата од 
Буџетот на Република Македонија преку Министерство-
то за труд и социјална политика, квартално или во дина-
мика договорена со Министерството за финансии. 

 
Член 6 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2007 година. 

 
        Бр. 19-6419/1                    Претседател на Владата 
27 декември 2006 година       на Република Македонија, 

      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
___________ 

2277. 
Врз основа на член 36 став 2 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 27.12.2006 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА СОСТАВ НА ДЕЛЕГАЦИЈА НА ВЛАДАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СЛУЖБЕНО 

ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 
 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдува составот на делегација 

на Владата на Република Македонија за службено па-
тување во странство. 

 
Член 2 

Составот на делегација на Владата на Република 
Македонија за службено патување во странство се со-
стои од членови на делегацијата и придружба на члено-
вите на делегацијата. 

Членови на делегацијата на Владата на Република 
Македонија можат да бидат: претседателот на Владата 
на Република Македонија, заменикот на претседателот 
на Владата на Република Македонија, министер, заме-
ник на министер, раководни државни службеници (ге-
нерален секретар, државен секретар, државен советник, 
раководител на сектор, помошник раководител на Се-
ктор, раководител на одделение) и директорот кој ра-
ководи со самостојниот орган на државната управа и 
раководните државни службеници во органот на др-
жавната управа и управните организации. 

Придружба на членовите на делегацијата можат да 
бидат: преведувач, лица од обезбедување, лице задол-
жено за односи со јавност, новинари, фотограф, како и 
надворешни лица кои не се вработени во Владата на 
Република Македонија, министерствата и другите ор-
гани на државната управа и управните организации. 

 
Член 3 

По исклучок од членот 2 став 1 на оваа уредба, кога 
делегацијата за службено патување во странство е 
предводена од следниве членови на делегацијата и тоа: 
заменикот на министер, раководни државни службени-
ци, директорот кој раководи со самостојниот орган на 
државната управа, раководните државни службеници 
во орган на државната управа и управните организа-
ции, во придружба на членовите не влегуваат лицето 
од обезбедување, лице задолжено за односи со јавност, 
новинари и фотограф. 

Член 4 
Бројот на членовите на делегацијата се определува 

во зависност кој ја предводи делегацијата, односно од 
шефот на делегацијата. 

Кога шеф на делегацијата е претседателот на Вла-
дата на Република Македонија и заменикот претседател 
на Владата на Република Македонија, бројот на члено-
вите на делегацијата на Република Македонија при 
службено патување во странство го определува претсе-
дателот на Владата на Република Македонија, односно 
заменикот на претседател на Владата на Република 
Македонија, во зависност од потребата и целта на 
службеното патување. 

Кога шеф на делегацијата е министерот или заме-
ник министерот, бројот на членовите на делегацијата 
на Владата на Република Македонија при службено па-
тување во странство е најмногу до три лица, а изборот 
на членовите го определува шефот на делегацијата. 

Кога делегацијата е предводена од раководните др-
жавни службеници (генерален секретар, државен сек-
ретар, државен советник, раководител на Сектор, по-
мошник раководител на Сектор, раководител на Одде-
ление) и директор кој раководи со самостојниот орган 
на државната управа и раководните државни службе-
ници  во органот на државната управа и управните ор-
ганизации, бројот на членовите на делегацијата  на 
Владата на Република Македонија при службено пату-
вање во странство е најмногу до две лица, а изборот на 
членовите го определува шефот на делегацијата. 

Ако има потреба за зголемување на бројот на чле-
новите на делегацијата, наведен во овој член, потребна 
е писмена согласност од Канцеларијата на претседате-
лот на Владата на Република Македонија. 

 
Член 5 

Бројот на лицата од обезбедувањето, како придруж-
ба на делегацијата при службено патување во странс-
тво кога шеф на делегацијата е претседателот на Вла-
дата на Република Македонија, во зависност од држа-
вата во која се врши службеното патување и видот на 
превозното средство изнесува од три до десет лица. 

Кога шеф на делегацијата при службено патување 
во странство е заменик на претседателот на Владата на 
Република Македонија и министер бројот на лицата на 
обезбедувањето изнесува едно лице. 

 
Член 6 

Новинарите од електронските медиуми кои се при-
дружба при службеното патување во странство се из-
бираат од медиум кој врз основа на дозвола се стекнал 
со правото на вршење на радиодифузна дејност на це-
локупната и на дел од територијата на Република Ма-
кедонија. 

Новинари од печатени медиуми се избираат од ре-
дот на медиуми со поголем тираж на целокупната те-
риторија на Република Македонија. 

При изборот на новинарите се номинираат лица кои 
ги поседуваат следниве квалификации: 

- да врши новинарска дејност во областа на меѓуна-
родните односи или во стручната област релевантна за 
меѓународната активност; 

- да има најмалку две години работно искуство во 
вршење на новинарска дејност, во областа на меѓуна-
родните односи или во стручната област релевантна за 
меѓународната активност; 

- да поседува полномошно или доказ дека има овла-
стување да го претставува медиумот; 

- да познава странски јазик. 
Бројот на новинарите како придружба на делегаци-

јата при службено патување во странство е најмногу до 
пет лица. 

 
Член 7 

Како надворешни лица кои се придружба на делега-
цијата при службено патување во странство се лица 
експерти од стручната област во врска со службеното 
патување. 
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Изборот на надворешните лица кои се придружба 
на делегацијата при службено патување во странство 
го врши шефот на делегацијата, а бројот на лицата е 
најмногу до три лица. 

 
Член 8 

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

 
         Бр. 19-6503/1                   Претседател на Владата 
 27 декември 2006 година      на Република Македонија 
              Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2278. 

Врз основа на член 20, став 1 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 27.12.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-
вање на користење на недвижна ствар бр. 19-2832/11 
од 7 јуни 2006 година, објавена во “Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 79/2006, со која недвижна-
та ствар-објект спортска сала ДТВ Партизан, евиденти-
рана во Поседовен лист бр. 8464 и К.П. 12440 и била 
дадена на користење на општина Чаир. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
        Бр. 19-6473/2                   Претседател на Владата 
27 декември 2006 година      на Република Македонија, 

       Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 
___________ 

2279. 
Врз основа на член 20, став 1 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 27.12.2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-
вање на користење на недвижна ствар бр. 19-2832/23 
од 7 јуни 2006 година, објавена во “Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 79/2006, со која недвижна-
та ствар-објект спортска сала ДТВ Партизан, со повр-
шина 9840 м2 корисна површина згр. 1 згр. 2 од 2623 
м2 лоцирана на КП бр. 1227, запишана во Имотен лист 
бр. 4917 на ул. “Љубљанска“  му била дадена на корис-
тење на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“-Скопје. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
        Бр. 19-6473/3                   Претседател на Владата 
27 декември 2006 година      на Република Македонија, 

       Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

2280. 
Врз основа на член 56 став (4) од Законот за задол-

жително капитално финансирано пензиско осигурување 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 11/06-
пречистен текст), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27.12.2006 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ ШТО 
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛ-
НО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
ГО НАПЛАТУВА ОД ДРУШТВАТА ЗА УПРАВУВА-
ЊЕ СО ПЕНЗИСКИ  ФОНДОВИ ЗА 2007 ГОДИНА 

 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Одлуката за висината на месечниот надомест што 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување го наплатува од друштвата за 
управување со пензиски фондови за 2007 година бр. 02-
1594/3 од 21.12.2006 година, донесена од Управниот од-
бор на Агенцијата, на седницата, одржана на 21.12.2006 
година. 

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

 
        Бр. 19-6571/1                    Претседател на Владата 
27 декември 2006 година       на Република Македонија 
              Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2281. 

Врз основа на член 5 од Законот за забрана на раз-
вивање, производство, складирање и употреба на хеми-
ски оружја (“Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 71/06 и 23/97), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 27.12.2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ИМПЛЕМЕН-
ТАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ЗАБРАНА НА 
РАЗВИВАЊЕ, ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАДИРАЊЕ 

И УПОТРЕБА НА ХЕМИСКИ ОРУЖЈА ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Се формира Комисија за имплементација на конвен-
цијата за забрана на развивање, производство, складира-
ње и употреба на хемиски оружја во Република Македо-
нија (во понатамошниот текст: Комисија) во состав: 

1. Лидија Савиќ, Министерство за здравство, рако-
водител на Одделението за инспекциски надзор во Би-
рото за лекови, Претседател на Комисијата; 

2. Ненад Колев, раководител на Одделението за 
контрола на оружје во Секторот за мултиратерала, Ми-
нистерство за надворешни работи; 

3. Тихомир Стефановски, главен инспектор во Од-
делението за оружје, експлозивни и опасни материи 
при Одделот за граѓански работи-Централни полицис-
ки служби, Министерство за внатрешни работи; 

4. Мециновиќ Сафет, потполковник, Генералштаб 
на АРМ, Министерство за одбрана; 

5. Теодора Обрадовиќ-Грнчаровска, помошник ра-
ководител на Секторот за оддржлив развој, Министерс-
тво за животна средина и просторно планирање; 

6. Милица Трајковска, советник во Управата за на-
менско производство, Министерство за економија; 

7. Златко Кочовски, Министерство за финансии, инс-
пектор во Службата за борба против криумчарење при 
Секторот за контрола и истраги, Царинска управа и  

8. Благој Ташевски, советник за организација и 
координација за заштита и спасување во градот Скопје, 
дирекција за заштита и спасување. 
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Член 2 
Административно-техничките работи на Комисија-

та ќе ги врши Министерството за здравство, Биро за 
лекови. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 19-6451/1                      Претседател на Владата 
 27 декември 2006 година     на Република Македонија, 
             Скопје              м-р Никола Груевски, с.р.  

___________ 
2282. 

Врз основа на член 56 од Законот за железници 
(“Службен весник на РМ“ бр. 64/05), член 27, од Зако-
нот за извршување на Буџетот на Република Македо-
нија за 2006 година (“Службен весник на РМ“ бр. 
120/05), како и Ребаланс на Буџетот на Република Ма-
кедонија (“Службен весник на РМ“ бр. 120/06), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
27.12.2006 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 
ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2006 

ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Годишната програма за инвестиции во желез-

ничката инфраструктура за 2006 година (“Службен 
весник на РМ“ бр. 22/06),член 2 се менува и гласи: 

 
„Член 2 

Средствата утврдени во раздел 13001, под програма 
ДА, категорија 48, ставка 489 – капитални субвенции 
за претпријатија и невладини организации во износ од 
145. 306. 000, 00 денари. ќе се користат за следните 
вложувања: 

 
Ред. 
бр. 

ОПИС Денари 

1. 
 

Реконструкција и ремонт на 
пругата Дуброво Демир Ка-
пија (3км) 

30.546.444,00 

 
2. 

Интегрирана ТК мрежа 
Скопје - Гостивар 

15.017.917,00 

3. Осигурување на патни премини 
Скопје Гостивар  (3) 

  8.899.764,00 

4. 
 

Оспособување на пруга Ѓорче 
Петров-Кичево за патнички 
сообраќај 

26.300.000,00 

5. 
 

Одржување на пругите на 
ЈП Македонски железници 

64.541.875,00 

 
 ВКУПНО: 145.306.000,00 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 19-6583/1                 Претседател на Владата 

27 декември 2006 година       на Република Македонија, 
             Скопје                  м-р Никола Груевски,  

___________ 
2283. 

Врз основа на член 121 од Законот за заштита на 
потрошувачите („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 38/04), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 27.12.2006 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ 

 ЗА ПЕРИОДОТ 2007-2008 ГОДИНА 
 

I. ВОВЕД 
Во остварувањето на националниот интерес и стра-

тешката цел за исполнувањето на условите за полно-
правно членство на Република Македонија во Европ-
ската унија преземени се низа активности по однос на 
усогласувањето на нашето законодавство со легислати-
вата на ЕУ, во кои меѓу другото, спаѓа и областа на за-
штитата на потрошувачите. Ефикасната заштита на по-
трошувачите е фундаментална вредност на секое хума-
но граѓанско општество што обезбедува квалитетно 
живеење и одржува рамнотежа помеѓу интересите на 
економските субјекти и потрошувачите на пазарот за 
што во исто време се зема предвид прогресот и законо-
давството на ЕУ како и насоките на ООН во оваа об-
ласт. 

Врз основа на насоките на ЕУ дефинирани се осум 
клучни точки познати како осум потрошувачки права и 
тоа: 

- Право на задоволување на основни потреби; 
- Право на безбедни производи и услуги; 
- Право на информираност; 
- Право на избор; 
- Право да се слушне гласот на потрошувачите; 
- Право на обештетување; 
- Право на образование на потрошувачите; 
- Право на здрава животна средина. 
Поаѓајќи од овие основни потрошувачки права, 

примарните цели на потрошувачката политика во Ре-
публика Македонија се насочени кон: 

- Примена на ефективни мерки за заштита на потро-
шувачите во согласност со политиката на конкуренција 
на пазарот и другите општествено-економски полити-
ки, вклучувајќи ја и политиката за заштита на животна-
та средина; 

- Зајакнување на свеста на потрошувачите во врска 
со нивните права и нивната улога во пазарната еконо-
мија, преку обезбедување информации, совети и едука-
ција; 

- Доследна примена на законската регулатива; 
- Поедноставување на процесот на заштита на пра-

вата на потрошувачите преку судовите; 
- Обезбедување ефикасност на владините органи, 

дирекции, инспекциските служби и нивна меѓусебна 
соработка со цел да се постигне повисоко ниво на ефе-
ктивност во работењето; 

- Обезбедување контрола над производите кои 
претставуваат ризик по здравјето и безбедноста на по-
трошувачите; 

- Усогласување на законската регулатива за зашти-
та на потрошувачите со законската регулатива на ЕУ; 

- Давање финансиска помош за услугите што ги вр-
шат организациите за заштита на потрошувачите. 

 
II. ПРАВНА РАМКА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА 

ПОСТАВЕНОСТ 
А. Правна рамка на политиката за заштитата на по-

трошувачите 
Правен основ за усогласување на националното за-

конодавство со законодавството на ЕУ, во делот на за-
штитата на потрошувачите е членот 97 од Спогодбата 
за стабилизација и асоцијација кој во себе ги содржи 
обврските за усогласување на стандардите за заштита 
на потрошувачите во Република Македонија со оние во 
Европската унија. 

За таа цел во 2004 година донесен е нов Закон за за-
штита на потрошувачите. 

Со овој закон се направи чекор напред во усогласу-
вањето на правната регулатива со легислативата на 
Европската унија во областа на заштитата на потрошу-
вачите. Ова секако не треба да значи дека работата во 
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овој домен е завршена бидејќи мултидисциплинарнос-
та на материјата бара соодветни прилагодувања на по-
стојните и новите закони, со нагласена потреба да се 
сообразат, односно да се најдат соодветни решенија во 
прописите со кои се регулираат покрај другото и услу-
гите од јавен интерес, особено имајќи го предвид фа-
ктот на нивната монополска положба и најавата за нив-
на приватизација. 

Покрај Законот за заштита на потрошувачите, во 
Република Македонија постојат голем број други зако-
ни кои директно или индиректно се однесуваат на за-
штита на потрошувачите, како што се: Законот за обли-
гациони односи, Законот за сопственост и други ствар-
ни права, Законот за трговија, Законот за локалната са-
моуправа, Законот за безбедност на производите, Зако-
нот за пропишување на техничките барања за произво-
дите и оцена на сообразноста, Законот за безбедност на 
храната и материјалите и предметите што доаѓаат во 
контакт со храната, Законот за енергетика, Законот за 
заштита на конкуренцијата, законите што ги регулира-
ат надлежностите на инспекциските органи и др. 

Ефикасна заштита на потрошувачите е неопходна 
со цел да се осигура дека пазарната економија дејству-
ва соодветно, а оваа заштита ќе зависи од развојот на 
институционално - административната инфраструктура 
со цел да се обезбеди надзор над пазарот и спроведува-
ње на законите од оваа област. За таа цел, а со оглед на 
интересот на Република Македонија за членството во 
ЕУ, ќе се поттикне и обезбеди: 

- сообразување на законодавството и усогласување 
на заштитата на потрошувачите со законодавството за 
заштитата на потрошувачите како што тоа ќе се регу-
лира со општите начела од оваа област во земјите од 
Европската унија; 

- политика на активна заштита на потрошувачите, 
вклучувајќи и засилено информирање и развој на неза-
висни организации; 

- ефективна правна заштита на потрошувачите со 
цел да се подобри квалитетот на стоките за широка по-
трошувачка и да се одржат соодветните безбедносни 
стандарди. 

 
Б. Институционална поставеност 
Заштитата на потрошувачите во Република Македо-

нија е институционализирана со работата на два секто-
ра, од кои еден го сочинуваат органите на државната 
управа и други органи и тела на јавниот сектор, а вто-
риот го сочинуваат невладини организации чија деј-
ност е директно или индиректно фокусирана на различ-
ни аспекти на заштитата на потрошувачите. 

Кога станува збор за првиот сектор, со оглед на 
мултидисциплинарноста на заштитата на потрошува-
чите повеќе органи и тела на државната управа и на 
јавниот сектор имаат директни и/или индиректни инге-
ренции во овој домен, утврдени со Законот за заштита 
на потрошувачите и со други закони, како следи: 

- Влада на Република Македонија (креирање на по-
трошувачка политика, донесување на Програма за за-
штита на потрошувачите); 

- Совет за заштита на потрошувачите при Владата 
на Република Македонија (предлагање на мерки и 
активности, следење на реализација на Програмата за 
заштита на потрошувачите, оценување на состојбата на 
пазарот и сл.); 

- Совет за заштита на потрошувачите на ниво на 
единиците на локалната самоуправа (грижа за заштита 
на потрошувачите на локално ниво); 

- Министерство за економија (директно одговорно за 
спроведување на политиката за заштитата на потрошу-
вачите, предлага Програма за заштита на потрошувачи-
те, спроведува мерки и активности во доменот на импле-
ментација на потрошувачката политика и усогласување 

на правната регулатива со потребите на потрошувачите 
согласно Програмата за заштита на потрошувачите); 

- Државен пазарен инспекторат, во рамките на Ми-
нистерството за економија (контрола над спроведува-
њето на Законот за заштита на потрошувачите, контро-
ла на квалитетот на производите и услугите, заштита 
на економските интереси на потрошувачите); 

- Судот, доколку се покрене постапката од потро-
шувачите за заштита на нивните права и интереси. 

За заштита на потрошувачите покрај Министерс-
твото за економија институционално се ангажирани и: 
Министерството за здравство (Државен санитарен и 
здравствен инспекторат, Дирекција за храна и Биро за 
лекови), Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство (Државна ветеринарна инспекција – 
Управа за ветеринарство и Државниот инспекторат за 
земјоделство, Управа за заштита на растенијата), Ми-
нистерството за животна средина и просторно планира-
ње (Државен инспекторат за животна средина), Мини-
стерството за транспорт и врски (Агенција за електрон-
ски комуникации), Народниот правобранител, Комиси-
јата за заштита на конкуренцијата, Советот за радиоди-
фузија, Институтот за стандардизација, Институтот за 
акредитација, Стопанската комора на Македонија и др. 

Остварувањето на овие активности во Министерс-
твото за економија се врши преку Одделението за за-
штита на потрошувачите. 

За вториот сектор во доменот на заштитата на по-
трошувачите се содржани одредби во Законот за за-
штита на потрошувачите, кој во Делот VII, Глава 2 ги 
регулира правата и обврските на здруженијата на по-
трошувачите. 

Законските решенија од Законот за заштита на по-
трошувачите (член 128) даваат широка можност за 
вклучување на невладините организации во креирање-
то на потрошувачката политика, информирањето, еду-
кацијата и советувањето на граѓаните-потрошувачи. 

Во Република Македонија активно работи Органи-
зацијата на потрошувачите на Македонија во Скопје, 
призната во меѓународни рамки како членка на Европ-
ска организација на потрошувачите - BEUC и Светска 
потрошувачка организација - Consumers international. 

Организационо гледано, Организацијата на потро-
шувачите на Македонија - ОПМ делува како “чадор“ 
организација, преку Централа и Советодавно биро за 
потрошувачите во Скопје. ОПМ има над 3000колектив-
ни и индивидуални членови. Организациите за заштита 
на потрошувачите во Тетово, Штип, Охрид, Битола и 
Кочани се независни невладини организации, коле-
ктивни членки на ОПМ, а во својот состав имаат Сове-
тодавни бироа за потрошувачи кои се во постојана ко-
муникација со Централата и Советодавното биро во 
Скопје. Во рамките на областите во кои ОПМ делува 
(исхраната, становање и домување, енергетика, правата 
на пациентите, заштита на децата како потрошувачи, 
екологија и др.) постојано се одржуваат голем број на 
семинари, трибини, поединечни истражувања, медиум-
ски презентации, заради едукација на потрошувачите и 
информирање на јавноста за проблемите на граѓаните. 

Финансирањето на Организацијата на потрошува-
чите на Македонија се врши во најголем дел преку 
странски проекти и од буџетските средства наменети за 
здруженија на граѓани. 

Врз основа на билатерален договор склучен меѓу 
германската и македонската влада, во Република Маке-
донија во периодот 1998-2005 година се реализираше 
ГТЗ проект за помош на Организацијата на потрошува-
чите на Македонија. Проектот заврши во 2005 година и 
по барање од Министерството за економија во 2006 го-
дина одобрен е нов ГТЗ проект: “Јакнење на заштитата 
на потрошувачите на локално ниво“ кој е во фаза на ре-
ализација, а ќе заврши до крајот на 2007 година. ОПМ 
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исто така, во 2006 година отпочна со реализација на 
ИТЗ - УСАИД проект: “Помош на единиците на локал-
ната самоуправа во востанување систем за заштита, ин-
формирање, едукација и советување на граѓаните-по-
трошувачи во функција на остварување на нивните 
права во процесот на децентрализација во Република 
Македонија“. 

Во Република Македонија постојат и други здруже-
нија на граѓани кои на индиректен начин ги штити ин-
тересите на потрошувачите: Македонско здружение за 
маркетинг “Маркетинг“ - Скопје, сите здруженија на 
екологисти и слично. 

Поаѓајќи од потребата за се поголемо вклучување на 
организациите на потрошувачите во креирањето и спро-
ведувањето на политиката на заштитата на потрошува-
чите, како во земјата така и надвор од неа, се налага по-
требата од обезбедување буџетски средства за финанси-
рање на активностие што тие ги извршуваат, што би зна-
чело потпомагање за нивно здружување, соработка со 
здруженијата на потрошувачите надвор од земјата, соз-
давање можности за континуирано едуцирање на потро-
шувачите за нивните права и обврски од најраната 
возраст преку одржување на стручни предавања, совету-
вања, семинари, работилници и тркалезни маси, форуми, 
издавање на списанија и брошури, како и учество во 
процесот на донесувањето на одделни прописи и др. 

 
III. ПРАВЕН ОСНОВ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГ-

РАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ 
Програмата за заштита на потрошувачите се базира на 

преземање натамошни активности и инцијативи во оства-
рување и развивање на трите основни стратешки цели, 
определени од страна на Европската Комисија и тоа: 

- високо ниво на заштитата на потрошувачите; 
- ефикасно спроведување на правилата за заштита 

на потрошувачите; 
- вклучувањето на организациите на потрошувачите 

во креирањето на политиката на потрошувачите. 
Остварувањето на овие стратешки цели на потрошу-

вачката политика треба да обезбеди воспоставување 
правила за заштита на потрошувачите во Република Ма-
кедонија преку обезбедување подобар избор, пониски 
цени и пристап кон основните услуги на пазарот. Со 
ефикасно спроведување на правилата за заштита на по-
трошувачите ќе се обезбеди повисоко ниво на заштита. 

Според членот  122 од Законот за заштита на потро-
шувачите со Програмата се определуваат: 

- политиката за заштита на потрошувачите; 
- мерките и активностите за остварување на полити-

ката за заштита на потрошувачите; 
- советувањето, едукацијата и информирањето на 

потрошувачите; 
- средствата за реализација на Програмата. 
Обемот на Програмата за заштита на потрошувачи-

те во основа го опфаќа: 
- основните права на потрошувачите; 
- основата на политиката за заштита на потрошува-

чите; 
- преглед на законодавството; 
- средства за имплементирање на законодавството; 
- активности на владините органи со посебен осврт 

врз меѓусекторската соработка во Владата, како и сора-
ботката со невладините организации; 

- поттикнување на развојот и работењето на здру-
женијата на потрошувачите; 

- мерки за подобрување на постапката за остварува-
њето на правата на потрошувачите, особено од страна 
на судовите и предлагање на други алтернативни начи-
ни за разрешување на споровите – медијаторство; 

- едукативна програма; 
- создавање подобри услови и можности за користе-

ње на јавните услуги. 

IV. ЦЕЛИ И СОДРЖИНА НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ 

А. Цели на Програмата за заштита на потрошувачите 
Основната цел на Програмата за заштита на потро-

шувачите, како и на политиката за заштита на потро-
шувачите е подигање на заштитата на потрошувачите 
на повисоко ниво. 

Остварувањето на таа цел ќе зависи и од остварува-
њето и на следниве цели: 

1. едукација и информирање на трговците и давате-
лите на услуги, одделни вработени во државните орга-
ни, локалната самоуправа, јавните и други установи, 
чии надлежности се поврзани со областа на заштита на 
потрошувачите, како основен предуслов за остварува-
ње и почитување на правата на потрошувачите; 

2. информирање, советување и едукација на потро-
шувачите за остварување на своите права; 

3. соодветна практична примена на законските и 
подзаконските акти и нивно соодветно дополнување; 

4. брза и ефикасна судска заштита на потрошувачи-
те; 

5. промовирање на алтернативните начини за реша-
вање на потрошувачките спорови. 

Посебно внимание на заштитата на потрошувачите 
треба да се обрне во следните области: 

- безбедноста на производите; 
- прехранбена потрошувачка; 
- трговија и стопанство; 
- туризам и угостителство; 
- заштита на животната средина; 
- станбена политика; 
- користење на комуналиите и други јавни услуги 

од интерес на граѓаните; 
- финансиски услуги (банкарство, осигурување, по-

трошувачки кредити); 
- образование; 
- начинот на остварувањето на правата за заштита 

на потрошувачите од страна на инспекциските органи 
и судовите; 

- услуги кои респективно ги обезбедува Владата и 
единиците на локалната самоуправа; 

- информираност и едукација; 
- создавање услови за одржлива потрошувачка; 
- поттикнување на развојот и работењето на здру-

женијата на потрошувачите; 
- донесување на кодекс за рекламирање во соглас-

ност со Европските стандарди; 
- друго. 
 
Б. Содржина на Програмата за заштита на потрошу-

вачите 
Поаѓајќи од напред споменатите стратешки цели, 

содржината на Програмата за заштита на потрошувачи-
те ќе се заснова на:  

1. превземање на активности за натамошно разгле-
дување и развивање на прашањата по однос на тргов-
ските практики и безбедноста на производите; 

2. едукација и информирање на трговците и давате-
лите на услуги, одделни вработени во државните орга-
ни, локалната самоуправа, јавните и други установи 
чии надлежности се поврзани со областа на заштита на 
потрошувачите; и 

3. информирање, советување и едукација на потро-
шувачите за остварување на своите права. Ова ќе се ос-
тварува особено преку: 

- издавање на списанија;  
- издавање на прирачници, памфлети, брошури и др.; 
- електронските и печатени медиуми; 
- организирање на семинари, во поодделни општи-

ни со потрошувачите и трговците; 
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- организирање на предавања во предучилишните 
установи, основното и средното образование; 

- иницијатива за внесување во програмските актив-
ности на предучилишните установи, основното и сред-
ното образование на основни познавања за заштита на 
потрошувачите; 

4. соодветна практична примена на законските и 
подзаконските акти и нивно соодветно дополнување, 
ќе се остварува со: 

- ефикасна соработка помеѓу владините органи и 
помеѓу нив и организациите на потрошувачите; 

- ефикасна контрола на опасни производи на паза-
рот; 

- воспоставување на систем за надгледување на 
опасни производи на пазарот, што треба да биде дел од 
меѓународниот систем за известување за опасни произ-
води (RAPEX  - систем за брза тревога). 

5. заради брза и ефикасна судска заштита на потро-
шувачите потребно е постоење на релевантни методи и 
средства со чија помош потрошувачите ќе можат да ги 
заштитат своите права, а тоа може да се оствари само 
со воведување на ефтини, брзи и едноставни судски 
постапки преку тековната реформа на судскиот систем; 

6. промовирање на алтернативните начини за реша-
вање на потрошувачките спорови преку воведување на 
одделни форми за разрешување на споровите на потро-
шувачите: 

- медијаторство; 
- посредување. 
Овие посебни цели ќе се постигнуваат со предлага-

ње на соодветни мерки и активности во Програмата за 
заштита на потрошувачите, со посебен осврт за оние 
услуги каде во иднина нивото на заштитата на потро-
шувачите треба да се подигне на повисоко ниво. 

 
V. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2007 И 2008 

ГОДИНА 
А. Активности за 2007 година 
- Заради согледување на примената на прописите за 

квалитетот на производите што се пуштаат во промет, 
што се однесуваат на безбедноста на производите, а со 
цел остварување високо ниво на заштита на здравјето и 
безбедноста на потрошувачите, ќе се организираат ре-
гионални семинари со Државниот пазарен инспекто-
рат, Институтот за стандардизација, Институтот за 
акредитација, Организацијата на потрошувачите на 
Македонија и Стопанската комора на Македонија. 

- Од аспект на имплементацијата на Законот за за-
штита на потрошувачите, имајќи ги предвид правата на 
потрошувачите и економските интереси на трговците 
(обезбедување гаранција, декларација, сервисирање, 
барања за враќање на производите, нивна замена и др.), 
ќе се организираат регионални семинари во пооделни 
општини со трговците, во соработка со Државниот па-
зарен инспекторат, организацијата на потрошувачите 
на Македонија и Стопанската комора на Македонија. 

- За согледување на транспарентноста на процесот 
за стандардизација преку целосно и ефективно вклучу-
вање на претставниците од здруженијата на потрошу-
вачите во органите за стандардизација, ќе се организи-
ра работна средба со Институтот за стандардизација, 
Институтот за акредитација, Организацијата на потро-
шувачите на Македонија и Државниот пазарен инспе-
кторат. 

- Поаѓајќи од значењето на безбедноста на храната 
и лековите што се пуштаат во промет, како и подига-
њето на нивото на заштитата на потрошувачите од не-
хигиенска, неподобна, неозначена или изменета храна, 
со цел придонесување за економскиот развој со одржу-
вање на довербата на потрошувачот во прехранбениот 
систем и обезбедување навремена информираност на 

потрошувачите преку јавните медиуми за состојбите на 
пазарот утврдени со инспекцискиот надзор, ќе се орга-
низираат работни средби со Дирекцијата за храна, Др-
жавниот санитарен и здравствен инспекторат, Биро за 
лекови, Државен инспекторат за земјоделство, Држав-
на ветеринарна инспекција-Управа за ветеринарство и 
организацијата на потрошувачите на Македонија. 

- Со цел да продолжи процесот на едукацијата во 
воспитно-образовниот процес, а воедно да се согледаат 
резултатите од практичната примена на едукацијата на 
децата од предучилишните установи и младата попула-
ција од основното образование од областа на заштита 
на потрошувачите, ќе се организираат семинари во по-
оделни општини, во предучилишните установи и учи-
лишта од основното образование, во соработка со Ми-
нистерството за образование и наука - Бирото за развој 
на образованието и Организацијата на потрошувачите 
на Македонија. 

- Заради согледување на примената и промовирање 
на медијацијата како начин на решавање на потрошу-
вачките спорови помеѓу потрошувачите и трговците ќе 
се организира работна средба со Министерството за 
правда, Комора на медијатори и центар за медијација, 
Организацијата на потрошувачите на Македонија и су-
довите. 

- Заради согледување на состојбите и преземените 
мерки од давателите на јавните услуги на потрошува-
чите, како и предлагање мерки за подобрување на со-
стојбите во оваа област, ќе се организира работна сред-
ба со АД Македонски телекомуникации, EVN-ЕСМ, 
Министерството за транспорт и врски-Агенција за еле-
ктронски комуникации, Регулаторна комисија за енер-
гетика, Државниот пазарен инспекторат, Комисијата за 
заштита на конкуренцијата, Организацијата на потро-
шувачите на Македонија и Народниот правобранител. 

- Давање советодавни услуги на потрошувачите во 
соработка со Организацијата на потрошувачите на Ма-
кедонија. 

- Организирање на посета на некои од земјите член-
ки на Европската Унија за согледување на состојбите 
во областа на заштитата на потрошувачите и спроведу-
вање на политиката за заштита на потрошувачите, со 
цел осознавање на нивните искуства и можноста за 
примена на истите.  

- Информација за спроведување на Програмата за 
заштита на потрошувачите. 

 
Б. Активности за 2008 година 
- За согледување на тековните комунални проблеми 

од аспект на заштита на потрошувачите ќе се организи-
раат регионални семинари во поодделни општини во 
соработка со Министерството за транспорт и врски, 
ЗЕЛС, Организацијата на потрошувачите на Македони-
ја и Комисијата за заштита на конкуренцијата. 

- Заради имплементација и поголема транспарент-
ност на законските прописи што ќе се донесат во 2007 
година, а кои се однесуваат на заштитата на потрошу-
вачите, ќе се организираат регионални трибини со над-
лежните министерства и органите во нивниот состав, 
Организацијата на потрошувачите на Македонија, Сто-
панската комора на Македонија и Државниот пазарен 
инспекторат. 

- Со цел потрошувачите навремено да бидат инфор-
мирани за согледувањата на состојбите на пазарот со 
прехранбените производи, лековите и одделни хемиски 
производи утврдени со инспекцискиот надзор преку 
координација на активностите на инспекциските служ-
би, ќе се организираат работни средби со Дирекција за 
храна, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, 
Биро за лекови, Државниот инспекторат за земјоделст-
во, Државна ветеринарна инспекција-Управата за вете-
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ринарство, Организацијата на потрошувачите на Маке-
донија и Стопанската Комора на Македонија. 

Со цел да се согледаат резултатите од практичната 
примена на едукацијата на децата од предучилишните 
установи и младата популација од основното образова-
ние од областа на заштита на потрошувачите, ќе се ор-
ганизираат семинари во пооделни општини, во преду-
чилишните установи и училишта од основното образо-
вание во соработка со Министерството за образование 
и наука-Биро за развој на образованието и Организаци-
јата на потрошувачите на Македонија. 

- Поаѓајќи од потребата потрошувачите да бидат 
информирани за состојбите на пазарот со рекламира-
њето на производите и услугите, како и со цел за презе-
мање на мерки во случаи на заведувачко рекламирање, 
ќе се организира работна средба со Министерството за 
транспорт и врски, Советот за радиодифузија, Стопан-
ската комора на Македонија, Државниот пазарен инс-
пекторат и Организацијата на потрошувачите на Маке-
донија. 

- Заради согледување на состојбите и преземените 
мерки од давателите на јавните услуги на потрошува-
чите, како и предлагање мерки за подобрување на со-
стојбите во оваа област, ќе се организира работна сред-
ба со АД Македонски телекомуникации, EVN-ЕСМ, 
Министерството за транспорт и врски-Агенција за еле-
ктронски комуникации, Регулаторна комисија за енер-
гетика, Државен пазарен инспекторат, Комисијата за 
заштита на конкуренцијата, Организацијата на потро-
шувачите на Македонија и Народниот правобранител. 

- Давање советодавни услуги на потрошувачите во 
соработка со Организацијата на потрошувачите на Ма-
кедонија. 

- Организирање на посета на некои од земјите член-
ки на Европската Унија за согледување на состојбите 
во областа на заштита на потрошувачите и спроведува-
ње на политиката за заштитата на потрошувачите, со 
цел осознавање на нивните искуства и можноста за 
примена на истите. 

- Информација за спроведување на Програмата за 
заштита на потрошувачите. 

Советот за заштита на потрошувачите ќе ја следи 
реализацијата на Програмата за заштита на потрошува-
чите и ќе и предлага Владата на Република   Македони-
ја мерки за нејзино остварување. 

 
VI. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИ-

ЈА НА ПРОГРАМАТА 
Активностите од оваа програма ќе се реализираат 

во рамките на обезбедените средства во Буџетот на Ре-
публика Македонија, за 2007 и 2008 година. 

За учество во реализацијата на пооделни активно-
сти од оваа програма, органите на државната управа ќе 
ги партиципираат своите финансиски трошоци. 

 
VII. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ПРОГРАМАТА 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
         Бр. 19-6404/1                  Претседател на Владата 
27 декември 2006 година      на Република Македонија, 

       Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 
___________ 

 
По извршената споредба со изворниот текст на Од-

луката за распределба на средствата од Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2006 година наменети за финан-
сирање на здруженија на граѓани и фондации, објавена 
во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
75/06, направена е техничка грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА-
ТА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 2006 ГОДИНА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Во членот 1 по зборовите: „Со оваа одлука се врши 

распределба на“ наместо износот „14.765.000,00“ треба 
да стои износот „14.945.000,00“. 

 
         Бр. 19-2806/2                 
27 декември 2006 година Од Владата на Република          
           Скопје                                     Македонија 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2284. 

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите 
(“Службен весник на РМ” бр. 32/ 2001, 50/2001, 
45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004 и 38/2005), министе-
рот за финансии донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА АКЦИЗИТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за спроведување на Законот за ак-

цизите (“Службен весник на РМ” бр. 40/2001, 72/2001, 
89/2001, 50/2002, 86/2002, 19/2003, 54/2003, 6/2004, 
6/2005 и 44/2006), во членот 1, во точката 1 зборот: 
,,елементарна“ се заменува со зборот:,,збирна“. 

Во точката 4 зборот:,,привремен“ се брише. 
Во точката 5 зборовите: ,,царински надзор“ се заме-

нуват со зборовите:,,царинска контрола“. 
  

Член 2 
Членот 38 и Образецот на специјалната извозна 

марка за обележување на меѓупроизводи и етил - алко-
хол се бришат.  

  
Член 3 

Во член 40, по став 5 се додава нов став 6 кој гласи: 
(6) Производителите на тутунски добра треба да до-

стават до Управата за јавни приходи податоци за увезе-
ните странски контролни марки за обележување на ту-
тунски добра наменети за извоз. Податоците содржат 
количина, ознаки, сериски број “од “ “до “, назив на 
фирмата увозник и држава на увоз.  

 
Член 4 

Образецот “АКЦ-ММ” се заменува со нов Образец 
“АКЦ-ММ”, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

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

 
       Бр.10 – 41563/1 
26 декември 2006 година         Министер за финансии, 

         Скопје                       д-р Трајко Славески, с.р. 
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2285. 
Врз основа на член 17 б од Законот за платен про-

мет („Службен весник на Република Македонија” бр. 
32/01, 50/01, 52/01, 103/01, 37/02, 41/02, 61/02, 42/03 и 
13/06),  министерот за финансии донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАЛОЗИ 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ И РЕШЕНИЈА ЗА ПРИСИЛНА 

НАПЛАТА КОИ ЈА ЗАДОЛЖУВААТ  
ТРЕЗОРСКАТА СМЕТКА 

 
I. Општи одредби 

 
1. Со ова упатство се пропишува начинот на извр-

шување  на налозите изготвени од носителот на платен 
промет - Народна банка на Република Македонија (во 
понатамошниот текст: НБРМ) по основ на налози за 
извршување доставени од судски извршител и Решени-
ја за присилна наплата доставени од надлежен орган 
(во понатамошниот текст: налози за присилна наплата) 
кои ја задолжуваат трезорската сметка, односно сме-
тката на должникот кој се наоѓа во рамките на трезор-
ската сметка. 

2. НБРМ врз основа на налозите за присилна напла-
та изготвува налози кои заедно со примерок од налогот 
за присилна наплата во писмена или во електронска 
форма ги доставува до Трезорот при Министерството 
за финансии (во понатамошниот текст: Трезорот) за 
нивно извршување, од сметките на должникот - Буџе-
тот на Република Македонија, Буџетот на општините 
или буџетските корисници и единки корисници на 
средства од буџетите. 

3. Трезорот води Евиденција на примени и изврше-
ни налози. 

 
II. Евиденција и проверка на налози 

 
4. Евиденцијата на примени и извршени налози со-

држи: 
- број и ден на прием на налогот; 
- вкупен износ на налогот (главен долг, камата и 

други трошоци); 
- трезорска сметка; 
- назив и сметка на буџетскиот корисник или един-

ка корисник-должник; 
- назив и сметка на субјектот-доверител; 
- назив и сметка на судскиот извршител, односно 

назив на органот кој го донел решението за присилна 
наплата; 

- дата на целосно извршување на налогот; 
- дата на делумно извршување на налогот; 
- дата на одлагање, запирање и застанување со из-

вршувањето на налогот; 
- дата на блокада на сметката на буџетските корис-

ници или единките корисници - должници. 
5. Ако налогот не ги содржи потребните елементи 

наведени во точка 4 алинеја 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од ова упат-
ство (освен сметката на субјектот должник), или овие 
елементи се погрешно внесени со што се доведува во 
прашање неговото правилно извршување,  веднаш се 
известува НБРМ за утврдените грешки и недостатоци 
во електронска форма, телефонски или по писмен пат. 

III. Извршување на налозите од сметките на Буџетот на 
Република Македонија 

 
6. Извршувањето на налозите кои гласат на сметки-

те на Буџетот на Република Македонија, се извршуваат 
од ставката 464-Разни трансфери, потставка 464910 - 
Плаќање по судски решенија. 

7. Трезорот примените налози кои гласат на сме-
тките на основниот буџет на буџетските корисници и 
сметките на буџетот на фондовите ги извршува од рас-
положливите средства на истите. 

8. Доколку за извршување на налозите од точката 7 
од ова упатство нема средства или нема доволно распо-
ложливи средства, налозите се извршуваат од сметките 
на буџетот од самофинансирачки активности. 

9. Трезорот примените налози кои гласат на сме-
тките на буџетот од самофинансирачки активности на 
буџетските корисници ги извршува од истите. 

10. Доколку за извршување на налозите од точката 
9 од ова упатство нема средства или нема доволно рас-
положливи средства на сметките на самофинансирачки 
активности, налозите се извршуваат од сметките на ос-
новниот буџет на буџетските корисници. 

11. Доколку за извршување на налозите од точките 
7, 8, 9 и 10 нема доволно расположиви средства, Мини-
стерството за финансии согласно со закон, во рамки на 
сметките на основниот буџет или самофинансирачки 
активности, во висина на потребниот износ, врши пре-
намена од другите ставки каде има расположиви средс-
тва во рамки на буџетот на буџетскиот корисник, освен 
од ставките во рамки на категоријата 40 - Плати наем-
нини и надоместоци, на потставката 464910 и одобрува 
финансиски план, заради извршување на налозите. 

12. Трезорот примените налози кои гласат на сме-
тките на основниот буџет на единките корисници ги 
извршува од расположливите средства на истите. 

13. Доколку за извршување на налозите од точката 
12 од ова упатство нема средства или нема доволно 
расположливи средства, налозите се извршуваат од 
сметките на единките корисници од самофинансирачки 
активности. 

14. Трезорот примените налози кои гласат на сме-
тките на буџетот на самофинансирачки активности на 
единките корисници ги извршува од истите. 

15. Доколку за извршување на налозите од точката 
14 од ова упатство нема средства или нема доволно 
расположливи средства на сметките на самофинанси-
рачки активности, налозите се извршуваат од сметките 
на основниот буџет на единките корисници. 

16. Доколку за извршување на налозите од точките 
12, 13, 14 и 15 од ова упатство нема доволно располо-
живи средства, Министерството за финансии согласно  
со закон, во рамки на сметките на основниот буџет или 
сметките на самофинансирачки активности на единки-
те корисници, во висина на потребниот износ врши из-
мена на планот во висина на потребниот износ, од дру-
гите ставки каде има одобрен план освен од ставките 
во рамки на категоријата 40- Плати наемнини и надо-
местоци, со која планот од останатите ставки се прене-
сува на потставката 464910, заради извршување на на-
лозите. 
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17. Во случај на целосен или делумен недостиг на 
средства за извршување на налозите за извршување од 
точка 7 до точка 16 од ова упатство, Трезорот налозите 
ги извршува во висина на расположливите средства на 
сметките на должникот, а за преостанатиот дел ги бло-
кира плаќањата на должникот (освен плаќањата за пла-
ти и надоместоци), и сите сметки на должникот (освен 
сметките на буџетот на донации, сметките на буџетот 
на заеми, преодните сметки, депозитните сметки, и уп-
латните сметки, кои сметки се нерасположливи за из-
вршување), до потполно извршување на налозите и 
истите ги заведува во Евиденцијата на примени и извр-
шени налози. 

18. Доколку во доставениот налог за извршување не 
е наведена сметката на должникот која се води во рам-
ките на трезорската сметка, налозите се извршуваат пр-
венствено од сметките на буџетот од самофинансирач-
ки активности, согласно одредбите од ова Упатство. 

 
IV. Извршување на налози од сметки на буџетот на 

општини 
 
19. Извршувањето на налозите кои гласат на сме-

тките на буџетот на општините, се извршуваат од сите 
расположливи средства на истите, од сите ставки, 
освен од ставките во рамки на категоријата 40 - Плати 
наемнини и надоместоци. 

20. Трезорот примените налози кои гласат на сме-
тките на основниот буџет на општината ги извршува од 
расположливите средства на истите. 

21. Трезорот примените налози кои гласат на сме-
тките на основниот буџет на единките корисници ги 
извршува од расположливите средства на истите во 
рамки на одобрениот план. 

22. Доколку за извршување на налозите од точката 
21 од ова упатство нема средства или нема доволно 
расположливи средства, налозите се извршуваат од 
сметките на единките корисници од самофинансирачки 
активности во рамки на одобрениот план. 

23. Трезорот применети налози кои гласат на сме-
тките на буџетот од самофинансирачки активности на 
единките корисници ги извршува од расположливите 
средства од истите во рамки на одобрениот план. 

24. Доколку за извршување на налозите од точката 
23 од ова упатство нема средства или нема доволно 
расположливи средства, налозите се извршуваат од 
сметките на основниот буџет на единките корисници 
во рамки на одобрениот план. 

25. Во случај на целосен или делумен недостиг на 
средства за извршување на налозите од точка 20 до 
точка 24 од ова упатство, Трезорот налозите ги извр-
шува во висина на расположливите средства на сме-
тките на должникот, а за преостанатиот дел ги блокира 
плаќањата на должникот (освен плаќањата за плати и 
надоместоци), и сите сметки на должникот (освен сме-
тките на буџетот на донации, сметките на буџетот на 
приходи и расходи од дотации, сметките на буџетот на 
заеми, сметките за самопридонес на општините, преод-
ните сметки, депозитните сметки, уплатните сметки, 
кои сметки се нерасположливи за извршување), до пот-
полно извршување на налозите и истите ги заведува во 
Евиденцијата на примени и извршени налози. 

26. Доколку во доставениот налог не е наведена 
сметката на должникот која се води во рамките на тре-
зорската сметка, налозите се извршуваат првенствено 
од сметките на буџетот од самофинансирачки активно-
сти, согласно одредбите од ова Упатство. 

 
V. Известување за извршувањето 

 
27. Трезорот ја известува НБРМ за извршувањето 

на налозите по електронски или писмен пат. 
 

VI. Ограничување на извршувањето 
 
28. Трезорот примените налози со кои е утврдено 

ограничување на извршувањето преку дозволен месе-
чен износ на трошење за буџетските корисници и един-
ките корисници, ги извршува првиот работен ден по 
истекот на месецот. 

 
VII. Одлагање на извршувањето 

 
29. Доколку Трезорот прими известување за одлага-

ње на извршување на налогот од НБРМ, во писмена 
или електронска форма, налогот го повлекува од извр-
шување и во Евиденцијата на примени и извршени на-
лози се евидентира одложувањето. 

 
VIII. Запирање со извршувањето 

 
30. Доколку Трезорот прими известување за запира-

ње на извршување на налогот од НБРМ, во писмена 
или електронска форма, ќе запре со извршување и во 
Евиденцијата за примени и извршени налози се еви-
дентира запирањето. 

 
IX. Застанување со наплатата 

 
31. Доколку Трезорот прими известување за заста-

нување со извршување на налогот од НБРМ, во писме-
на или електронска форма, ќе застане со извршувањето 
и во Евиденцијата за примени и извршени налози се 
евидентира застанувањето. 

 
X. Преодни и завршни одредби 

 
32. Со денот на влегување во сила на ова упатство 

престанува да важи Упатството за начинот на извршу-
вање на налозите по решенија за присилна наплата кои 
ја задолжуваат трезорската сметка, односно сметката 
на должникот која се наоѓа во рамките на трезорската 
сметка (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 55/03, 45/05 и 115/05).  

33. Ова упатство влегува во сила со денот на обја-
вувањето во “Службен весник на Република Македони-
ја”, а ќе се применува од 1.01.2007 година. 

 
     Бр. 08-40957/1                      Министер, 
26 декември 2006 година       д-р Трајко Славески, с.р. 

     Скопје  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
2286. 

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на 
царинските квоти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Министерството 
за економија ги објавува листите на стоки за прво полугодие од 2007 година, за кои ќе се користи принципот на 
распределба „прв дојден, прв корисник“ (first come, first served) и тоа 
 

Л И С Т А 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА  

(НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ) 
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         Бр. 1006-83/1         
25 декември 2006 година                                                      Министер за економија, 
              Скопје                                                                   Вера Рафајловска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2287. 
Врз основа член 89-г став 2 од Законот за социјална 

заштита (“Сл. весник на РМ” бр. 50/97, 16/2000, 
17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), член 205 став 1 
од Законот за општа управна постапка (“Сл. весник на 
РМ” бр.38/2005) и член 6 од Правилникот за формата, 
содржината и начинот на водење на регистар на здру-
женија на граѓани од областа на социјалната заштита 
(“Сл. весник на РМ” бр. 10/2005), министерот за труд и 
социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃА-
НИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃА-
НИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

 
1. Барањето на Здружението на граѓани – “КРИЗЕН 

ЦЕНТАР – НАДЕЖ” од Скопје, СЕ УВАЖУВА. 
2. Здружението на граѓани - “КРИЗЕН ЦЕНТАР – 

НАДЕЖ”, со седиште во Скопје, на ул.”Лазар Поп Трај-
ков” бр.24 се впишува во Регистарот на здруженија на 
граѓани од областа на социјалната заштита, што се води 
при Министерството за труд и социјална политика. 

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на 
ова решение се објавува во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - 
“КРИЗЕН ЦЕНТАР – НАДЕЖ”, со седиште во Скопје, 
на ул.”Лазар Поп Трајков” бр.24, ќе се изврши најдоц-
на пет дена од денот на објавувањето на Решението во 
“Службен весник на Република Македонија”. 

 
          Бр. 10-1600/8                              Министер, 
27 декември 2006 година               Љупчо Мешков, с.р. 

         Скопје 
___________ 

 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2288. 

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 13 декември 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ деловите кои гласат: „и виси-

ната на надоместокот за добивање на лиценца за упра-
вител на градба“, во насловот и членот 1, како и членот 
4 од Правилникот за начинот на издавање, продолжу-
вање и одземање на лиценца за управител на градба од 
Прва, Втора и Трета категорија, формата и содржината 
на образецот на лиценцата, формата, содржината и на-
чинот на водењето на регистарот за издадени лиценци 
и висината на надоместокот за добивање на лиценца за 
управител на градба („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 15/2006), донесен од министерот за 
транспорт и врски на Република Македонија.  

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. 164/2006 од 18 октомври 2006 година, поведе по-
стапка за оценување на уставноста на деловите од 
актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за нивната согласност 
со Уставот и со закон. 

4. Судот на седницата утврди дека оспорениот пра-
вилник, бил донесен од страна на министерот за транс-
порт и врски, врз основа на член 14 став 2 и 5 од Зако-
нот за градење. Правилникот содржи 10 члена. 

Според член 1 од Правилникот, со овој правилник 
се пропишува начинот на издавање, продолжување и 
одземање на лиценца за управител на градба од прва, 
втора и трета категорија, формата и содржината на 
образецот на лиценцата, формата, содржината и начи-
нот на водењето на регистарот за издадени лиценци и 
висината на надоместокот за добивање на лиценца за 
управител на градба. 

Според член 4, за издавање на лиценца за управи-
тел на градба се плаќа надоместок во висина од 10 000 
денари. Надоместокот од став 1 на овој член се плаќа 
на сметка на Комората. 

Останатите членови од Правилникот, уредуваат 
прашања кои се однесуваат на образецот на лиценцата, 
начинот на издавање на лиценцата, продолжувањето на 
лиценцата, одземањето на лиценцата, водењето на ре-
гистарот на издадени лиценци како и одредба за стапу-
вање во сила на Правилникот.  

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 темелни 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. Секој е 
должен да ги почитува Уставот и законите. 

Според член 96 од Уставот, органите на државната 
управа работите од својата надлежност ги вршат само-
стојно 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 ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.58/2000 и 44/2002), 
министерот, меѓу другото, донесува правилници за из-
вршување на законите кога за тоа е овластен со закон.  

Според член 56 став 1 од овој закон, со правилник 
се утврдуваат и разработуваат одделни одредби на за-
коните и другите прописи заради нивно извршување, а 
според член 61 став 1 од овој закон, со актите кои ги 
донесува министерот не може за граѓаните и другите 
правни лица да се утврдуваат права и обврски, ниту да 
се пропишува надлежност на други органи.  

Уставниот суд со Одлука У.бр. 155/2005 од 22 март 
2006 година меѓу другите, го укина ставот 2 на член 14 
во делот: "Висината на надоместокот ја утврдува мини-
стерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на уреду-
вањето на просторот", од Законот за градење. Во образ-
ложението на оваа одлука, Судот застана на станови-
ште дека во отсуство на критериуми во самиот закон, 
врз основа на кои надлежниот министер би ја опреде-
лувал висината на надоместокот за добивање на лицен-
ца за управител на градба, се остава простор за мешање 
на извршната во законодавната власт, односно дека ва-
квото овластување на министерот за транспорт и врски 
нема уставна основа и претставува повреда на принци-
пот за поделбата на државната власт од член 8 став 1 
алинеја 4 од Уставот. 

Од ова произлегува, дека оспорениот правилник е 
донесен врз основа на одредба од Законот за градење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2005) 
која не е повеќе во правниот поредок, односно дека ос-
порениот Правилник нема законски основ за уредува-
ње на прашањето на висината на надоместокот за доби-
вање на лиценца за управител на градба. 

Правилникот е донесен и врз основа на ставот 5 на 
член 14 од Законот за градење според кој, начинот на 
издавање, продолжување и одземање на лиценцата од 
ставот 1 на овој член, формата и содржината на образе-
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цот на лиценцата, формата, содржината и начинот на 
водењето на регистарот од ставот 4 на овој член, ги 
пропишува министерот кој раководи со органот на др-
жавната управа надлежен за вршење на работите од об-
ласта на уредувањето на просторот. Ова значи дека ос-
порениот правилник ја уредува целата оваа материја, а 
не само прашањето за висината на надоместокот за до-
бивање на лиценца за управител на градба. 

И покрај тоа што со поднесената иницијатива Пра-
вилникот се оспорува во целост, со оглед на тоа што 
правниот основ за уредување на другите прашања што 
се предмет на овој правилник, освен прашањето за на-
доместокот, и понатаму останува валиден, односно ва-
жечки, Судот утврди дека деловите од Правилникот со 
кои се уредува прашањето на надоместокот и неговата 
висина, односно деловите кои гласат: „и висината на 
надоместокот за добивање на лиценца за управител на 
градба“ во насловот и во членот 1, како и членот 4 од 
Правилникот не се во согласност со Уставот и со наве-
дените закони.  

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од судија-
та д-р Трендафил Ивановски кој го заменува претседа-
телот на Судот и судиите Мирјана Лазарова Трајков-
ска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Поло-
жани и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр.164/2006                 Го заменува претседателот  

13 декември 2006 година        на Уставниот суд на  
          Скопје                        Република Македонија, 

                                 д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
___________ 

2289. 
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 
13 декември 2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ деловите кои гласат „и висина-

та на надоместокот за добивање на лиценцата“, во нас-
ловот и членот 1, како и членот 6 од Правилникот за 
начинот за издавање, продолжување и одземање на ли-
ценца А за изведувач на градби од прва и втора катего-
рија и лиценца Б за изведувач на градби од трета, че-
тврта и петта категорија на градби, минималниот број 
на стручни лица и работници и нивната стручна подго-
товка за раководење и извршување на работи и технич-
ка и друга опременост за работи кои ги врши изведува-
чот, формата и содржината на образецот на лиценцата, 
формата, содржината и начинот на водење на региста-
рот и висината на надоместокот за добивање на лицен-
цата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.15/2006), донесен од министерот за транспорт и вр-
ски на Република Македонија. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по под-
несена иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со 
Решение У.бр.166/2006 од 18 октомври 2006 година по-
веде постапка за оценување на уставноста и законито-
ста на одредбите од Правилникот означени во точката 
1 од оваа одлука, затоа што основано се постави пра-
шањето за нивната согласност со Уставот и со Законот 
за градење.  

4. Судот на седницата утврди дека оспорениот 
правилник е донесен од министерот за транспорт и 
врски, врз основа на членот 22 став 4 и 7 од Законот 
за градење.  

Во членот 1 од овој Правилник е утврдено дека со 
него се пропишува начинот за издавање, продолжува-
ње и одземање на лиценца А за изведувач на градби од 
прва и втора категорија и лиценца Б за изведувач на 
градби од трета, четврта и петта категорија на градби, 
минималниот број на стручни лица и работници и нив-
ната стручна подготовка за раководење и извршување 
на работи и техничка и друга опременост за работи кои 
ги врши изведувачот, формата и содржината на образе-
цот на лиценцата, формата, содржината и начинот на 
водење на регистарот и висината на надоместокот за 
добивање на лиценцата.  

Со останатите одредби од Правилникот, освен чле-
нот 6, се уредуваат прашањата за кои е донесен Пра-
вилникот.  

Висината на надоместокот за добивање на лиценца 
е уредена со членот 6 од овој Правилник и е определе-
но дека за издавање на лиценца А се плаќа надоместок 
во висина од 10.000 денари, а за издавање на лиценца Б 
се плаќа надоместок во висина од 5.000 денари. Надо-
местокот е предвидено да се плаќа на сметка на Комо-
рата на овластени архитекти и овластени инженери. 

5. Според членот 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот, 
владеењето на правото и поделбата на државната власт 
на законодавна, извршна и судска, се темелни вредно-
сти на уставниот поредок на Република Македонија.  

Според членот 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мора 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 членот 96 од Уставот, органите на државна-
та управа работите од својата надлежност ги вршат са-
мостојно врз основа и во рамките на Уставот и 
законите и за својата работа се одговорни пред 
Владата.  

Според членот 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), министерот донесува правилници, наредби, 
упатства, планови, програми, решенија и други видови 
акти за извршување на законски и други прописи кога 
за тоа е овластен со закон.  

Според членот 56 став 1 од Законот, со правилник 
се утврдуваат и се разработуваат одделни одредби на 
законите и другите прописи заради нивно извршување.  

Според Судот имајќи го предвид наведеното произ-
легува дека органите на државната управа имаат устав-
но овластување да донесуваат подзаконски акти во 
функција на извршување на законите, особено кога за-
конодавецот препуштил операционализацијата на за-
конските одредби да се уреди со акт на министерот, по-
аѓајќи од местото и улогата на органите на државната 
управа во системот на организацијата на власта.  

Меѓутоа, со оглед на тоа што во конкретниов случај 
оспорениот Правилник е донесен врз основа на одред-
ба од Законот за градење („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.51/2005) која не е во правниот по-
редок, Судот утврди дека оспорениот Правилник нема 
законски основ за уредување на дел од прашањата кои 
се нејзин предмет.  

Имено, со Одлука У.бр.155/2005 од 22 март 2006 
година Уставниот суд на Република Македонија го 
укинал членот 22 став 4 од Законот за градење, во де-
лот кој се однесувал дека висината на надоместокот ја 
утврдува министерот, од причини што Законот не со-
држел критериуми врз основа на кои надлежниот ми-
нистер би ја определувал висината на надоместокот за 
лиценците А и Б кои се однесувале на градењето.  

Со оглед на тоа, во однос на насловот и членот 1 од 
Правилникот, во деловите кои гласат: „и висината на 
надоместокот за добивање на лиценцата“ и во однос на 
членот 6, Судот утврди дека не се во согласност со на-
ведените уставни одредби и со Законот за градење.  
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6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од судија-
та д-р Трендафил Ивановски, кој го заменува претседа-
телот на Судот и судиите Мирјана Лазарова Трајков-
ска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Поло-
жани и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У. бр. 166/2006               Го заменува претседателот  

13 декември 2006 година              на Уставниот суд  
           Скопје                          на Република Македонија, 

                                      д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
___________ 

2290. 
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.70/92), на седницата одржана на 
13 декември 2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за потврдување на 

Одлуката за утврдување на надоместоци на членовите 
на Советот на општина Аеродром за седници на работ-
ните тела, донесена од Советот на општина Аеродром 
под број 07-3588/4 од 1 август 2006 година („Службен 
гласник на општина Аеродром“ бр.10/2006).  

2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Решението за запирање 
на извршувањето на поединечните акти или дејствија 
што се преземаат врз основа на Одлуката означена во 
точката 1 од оваа одлука.  

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија".  

4. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива поднесена од Кирил Тодоровски, гра-
доначалник на општина Аеродром со Решение 
У.бр.149/2006 од 15 ноември 2006 година поведе по-
стапка за оценување на уставноста и законитоста на 
актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за неговата согласност 
со одредбите на Уставот на Република Македонија, ка-
ко и со член 45 и 100 од Законот за локалната самоу-
права.  

5. Судот на седницата утврди дека, пред донесува-
ње на оспорената одлука, Советот на општина Аеро-
дром на 19 јули 2006 година донел Одлука за утврдува-
ње на надоместоци на членовите на Советот на општи-
на Аеродром за седници на работните тела, со содржи-
на како оспорената одлука.  

Градоначалникот на општината, со Решение 08-
3487/1 од 24 јули 2006 година го запрел објавувањето 
на вака донесената одлука, бидејќи сметал дека истата 
не е во согласност со Уставот и одредбите од Законот 
за локалната самоуправа.  

Решението е објавено во Службен гласник на оп-
штина Аеродром бр.9/2006.  

Потоа, Советот на општина Аеродром врз основа на 
член 43 став 1, член 45 и член 100 од Законот за локал-
ната самоуправа и член, 34, член 36, член 46 од Стату-
тот на општина Аеродром на XXXVII-та седница одр-
жана на 31 јули 2006 година донел Одлука за потврду-
вање на Одлуката за утврдување на надоместоци на 
членовите на Советот на општина Аеродром за седни-
ци на работните тела.  

Во член 1 од Одлуката е предвидено дека на члено-
вите на Советот на општината Аеродром им се утврду-
ва надоместок за работа на седница на работните тела 
во износ од 20% од просечната месечна нето плата во 
Република Македонија исплатена во последните три 
месеци, без оглед на одржани седници за секоја седни-
ца пооделно.  

Во член 2 од Одлуката е определено дека на члено-
вите на Советот им се утврдува надоместок за дневни 
трошоци во износ од 800 денари без оглед на бројот на 
одржани седници, за секоја комисија пооделно.  

Во член 3 од Одлуката е определено дека истата 
стапува во сила со денот на донесувањето (31 јули 2006 
година), а ќе се применува од 1 јули 2006 година и ќе 
се објави во „Службен гласник на Општина Аеро-
дром“.  

Одлуката е објавена во наведеното гласило под број 
10 од 1 август 2006 година. 

По донесување на наведената одлука градоначални-
кот на Општината на 9 август 2006 година, по пошта, 
поднел иницијатива до Уставниот суд на Република 
Македонија за оценување на нејзината уставност и за-
конитост.  

Со писмо бр.08-4000/1 од 21 август 2006 година, 
градоначалникот на општината Аеродром, меѓу друго-
то го известил Министерството за локална самоуправа 
за поднесената иницијатива за поведување постапка за 
оценување на уставноста и законитоста на оспорената 
одлука.  

Судот, исто така, утврди дека Советот на општина 
Аеродром на 49-та седница одржана на 6 декември 
2006 година ја укинал оспорената одлука.  

6. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 и 9 од Уставот 
на Република Македонија, владеењето на правото и ло-
калната самоуправа се утврдени како темелни вредно-
сти 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.  

Согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и си-
те други прописи се објавуваат пред да влезат во сила. 
Според став 4 од истата одредба, законите и другите 
прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по 
исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.  

Според член 45 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002), членовите на Советот имаат право на надо-
месток за присуство на седница и надоместоци на пат-
ни и дневни трошоци во рамки утврдени со закон.  

Согласно членот 100 кој е поместен во Глава XV 
„Преодни и завршни одредби“ до донесувањето на за-
конот од членот 45 на овој закон членовите на советот 
ќе примаат надоместок за присуство на седница на со-
ветот без оглед на нејзиното времетраење, најмногу до 
30% од просечната месечна нето плата во Република 
Македонија исплатена во последните три месеци, а на-
доместоците за патните и дневните трошоци ќе им се 
исплатуваат според прописите кои се однесуваат на др-
жавните службеници.  

Според член 52 став 2 од Законот за државните 
службеници („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.59/2000, 112/ 2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 
98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004 и 
81/2005) државните службеници имаат право, покрај 
другото и на надоместоци за патни, дневни и други тро-
шоци за службени патувања во земјата и во странство, 
како и трошоци за превоз до и од работа (над 2,5 км.).  

Висината на надоместоците од став 2 на овој член 
за секоја година се утврдуваат со Законот за извршува-
ње на Буџетот на Република Македонија, со Одлуката 
за извршување на буџетот на општината и Буџетот на 
Градот Скопје. Владата на Република Македонија поб-
лиску ја утврдува постапката и начинот на распореду-
вање на надоместоците.  

Имајќи ги предвид одредбите од членовите 45 и 100 
од Законот за локалната самоуправа, произлегува дека 
законодавецот за членовите на советот го утврдил пра-
вото на надоместок за присуство на седница и правото 
на надоместок на дневни трошоци за членовите на со-
ветот.  
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Притоа, законодавецот правото на надоместок за 
присуство на седница на членовите на советот не само 
што го утврдил, туку и го лимитирал и тој може да из-
несува најмногу до 30% од просечната плата во Репуб-
лика Македонија исплатена во последните три месеци, 
а во однос на висината на дневни трошоци на членови-
те на советот упатува на примена на прописите кои се 
однесуваат на државните службеници.  

Во Законот за извршување на Буџетот на Република 
Македонија за 2006 година утврдена е висината на пат-
ните и дневните трошоци на државните службеници, 
како и трошоци за превоз до и од работа, под услов ако 
местото на живеење е оддалечено над 2,5 км. од работ-
ното место.  

Оттука, имајќи ја предвид содржината на оспорена-
та Одлука и посебно членовите 1 и 2, без притоа да се 
имаат предвид наведените законски одредби, според 
Судот истите не се во согласност со одредбите од наве-
дените закони. Ова од причина што во цитираните за-
конски одредби се предвидува надоместок за присус-
тво на седница на советот без оглед на нејзиното вре-
метраење, како и надоместок за дневни трошоци врз 
основа на прописите кои се однесуваат на државните 
службеници, но не се предвидува надоместок за работа 
на седница на работни тела без оглед на одржани сед-
ници, за секоја седница пооделно, односно не се пред-
видува фиксен износ на надоместокот за дневни тро-
шоци, без оглед на одржана седница за секоја комисија 
пооделно како што предвидуваат членовите 1 и 2 од 
оспорената Одлука.  

Од друга страна, пак, имајќи ја предвид содржината 
на членот 3 од Одлуката според која таа влегува во си-
ла со денот на донесувањето (31 јули 2006 година), а ќе 
се применува од 1 јули 2006 година, Судот оцени дека 
истата има повратно дејство во нејзината примена, по-
ради што Одлуката не е во согласност со член 52 став 1 
и 4 од Уставот.  

При одлучувањето, Судот ја имаше предвид окол-
носта дека Советот на општина Аеродром ја укинал ос-
порената одлука, но оцени дека таа околност не е од 
влијание за поинакво одлучување во овој случај.  

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

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од судија-
та д-р Трендафил Ивановски, кој го заменува претседа-
телот на Судот, и судиите: Мирјана Лазарова Трајков-
ска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Поло-
жани и д-р Зоран Сулејманов.  

 
У. бр. 149/2006               Го заменува претседателот  

13 декември 2006 година              на Уставниот суд  
           Скопје                          на Република Македонија, 

                                      д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
___________ 

2291. 
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 
13 декември 2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) член 22 став 6 од Законот за јавен долг („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.62/2005) и  
б) Тарифникот за провизија за издавање на државни 

гаранции („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.30/2006), донесен од министерот за финансии на Ре-
публика Македонија. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијативата поднесена од Стамен Филипов од Скопје со 
Решение У.бр.49/2006 од 1 ноември 2006 година пове-
де постапка за оценување на уставноста на член 22 став 
6 од Законот означен во точката 1 под а) на оваа одлука 
и за оценување на уставноста и законитоста на Тариф-
никот означен во точката 1 под б), исто така, од оваа 
одлука.  

4. Судот на седницата утврди дека според оспоре-
ниот член 22 став 6 од Законот, „Министерот за финан-
сии има право да утврди тарифник за провизија за из-
давање на државна гаранција“.  

Во однос на оспорениот Тарифник Судот утврди 
дека тој има само три точки во кои се утврдува следно-
то: 

„Министерството за финансии наплаќа провизија за 
издавање на државни гаранции за обврските на носите-
лите на јавниот долг по основ на земени заеми од зем-
јата и странство во висина од 0,5% од номиналниот из-
нос на гаранцијата (точка 1 од Тарифникот).  

Наплатата на провизијата се врши пред склучува-
њето на Договорот за издавање на државна гаранција 
или гарантното писмо на посебна сметка на Мини-
стерството за финансии (точка 2 од Тарифникот).  

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ (точка 3 од Тарифникот). 

5. Во член 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот на Ре-
публика Македонија, владеењето на правото и подел-
бата на државната власт на законодавна, извршна и 
судска се утврдени како темелни вредности на устав-
ниот 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. 

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 по-
себно се оспорува законитоста на Тарифникот, со акти-
те кои ги донесува министерот не може за граѓаните и 
другите 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. 

Според член 1 од Законот за јавен долг, со овој за-
кон се уредува/уредуваат управувањето со јавниот 
долг, намените на државниот долг, постапката и начи-
ните на задолжување, постапката на издавање, серви-
сирање и престанок на државни гаранции, како и ин-
формирањето за јавниот долг. 
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Дефинициите, односно значењето на поимите упо-
требени во овој закон и тоа: државен долг, јавен долг, 
носители на јавниот долг, задолжување, краткорочно и 
долгорочно задолжување, сервисирање на долг, рефи-
нансирање, репрограмирање, државна гаранција и 
агент, се утврдени во членот 2 од Законот.  

Така, според ставот 1 точка 2 на член 2 од Законот, 
јавен долг е државниот долг и сите финансиски обвр-
ски создадени преку задолжување на општините и на 
градот Скопје, како и на јавните претпријатија и тргов-
ските друштва кои се во целосна или во доминантна 
сопственост на државата, додека според точката 3 на 
истиот член од Законот носители на јавниот долг се 
Владата на Република Македонија, општините и градот 
Скопје, јавните претпријатија и трговските друштва 
кои се во целосна или во доминантна сопственост на 
државата. 

Дефиницијата, односно значењето на државната га-
ранција, за чие издавање министерот за финансии сог-
ласно оспорената законска одредба има право да утвр-
ди тарифник за провизија е определено во ставот 1 точ-
ка 10 на член 2 од Законот и според таа точка, државна 
гаранција е потенцијална обврска за плаќање преземе-
на од Република Македонија во име на носителот на ја-
вен долг за чија сметка е издадена гаранцијата. 

Во членот 3 од Законот, утврдено е дека носителите 
на јавниот долг се задолжуваат во согласност со крите-
риумите и постапките утврдени со овој закон.  

Согласно член 8 став 3 од Законот долгот на оп-
штините и на градот Скопје, на јавните претпријатија и 
на трговските друштва кои се во целосна или во доми-
нантна сопственост на државата, влегува во пресметка-
та на јавниот долг, но не претставува обврска на Буџе-
тот на Република Македонија, освен во случаи кога 
согласно со закон се издава државна гаранција.  

Издавањето, пак, на државната гаранција, сервиси-
рањето на долгот за кој е издадена државна гаранција, 
правото на наплата и престанокот на државната гаран-
ција, како прашања се уредени во посебен дел од Зако-
нот и тоа од член 21 до 24.  

Во членот 21 став 1 од Законот се утврдени крите-
риумите кои е потребно да ги исполнуваат проектите 
за чие финансирање се бара издавање на државна га-
ранција, а во ставот 2 на овој член е утврдено кои 
проекти имаат предност при издавање на државна га-
ранција.  

Во член 22, пак, од Законот, чиј став 6 се оспорува 
со иницијативата, утврдено е следното:  

„Носителите на јавниот долг поднесуваат барање 
до Владата на Република Македонија за поведување на 
постапка за добивање на заем, обезбеден со државна 
гаранција (став 1).  

Барањето од ставот (1) на овој член задолжително 
треба да содржи позитивно мислење од Министерство-
то за финансии (став 2).  

Министерот за финансии или лица овластени од не-
го задолжително учествуваат во преговорите за доби-
вање на заем со државна гаранција (став 3).  

Во име на Република Македонија, министерот за фи-
нансии потпишува договор за издавање на државна гаран-
ција или гарантно писмо кон странски заемодавачи, како 
и договор за обезбедување на државната гаранција со 
субјектот во чие име е издадена, по претходно донесен 
закон за издавање на државна гаранција (став 4). 

Во име на Република Македонија, министерот за 
финансии потпишува договор за издавање на државна 
гаранција или гарантно писмо кон домашни заемодава-
чи, како и договор за обезбедување на државната га-
ранција со субјектот во чие име е издадена, по претход-
но донесена одлука од Владата на Република Македо-
нија (став 5).  

Министерот за финансии има право да утврди та-
рифник за провизија за издавање на државна гаранција. 
(оспорен став 6 од член 22 од Законот)“. 

Од наведените и другите законски одредби произ-
легува дека предмет на уредување со Законот за јавен 
долг, меѓу другото, се и постапката, издавањето, серви-
сирањето, правото на наплата и престанокот на држав-
ните гаранции. Во тие рамки законодавецот, освен што 
ја дефинирал државната гаранција, утврдил дека изда-
вањето на државна гаранција е во надлежност на Ми-
нистерството за финансии, односно дека во име на Ре-
публиката, министерот за финансии потпишува дого-
вор за издавање на државна гаранција или гарантно 
писмо кон странски или домашни заемодавачи по прет-
ходно донесен закон за издавање на државна гаранција, 
односно на одлука на Владата на Република Македони-
ја, зависно дали се работи за странски или домашен за-
емодавач. 

Понатаму, од овие одредби, а и од Законот во цели-
на, произлегува дека провизијата за издавање на др-
жавна гаранција законодавецот ја споменува само во 
една одредба и тоа во одредбата која се оспорува со 
иницијативата. Ова укажува дека законодавецот не са-
мо што не дефинирал што се подразбира под овој поим 
во смисла на овој закон, туку не утврдил ни тоа дека за 
издавање на државна гаранција од носителите на јавни-
от долг се наплатува провизија, но едноставно можно-
ста за наплатување е препуштено да се утврди со та-
рифникот за чие донесување со оспорената законска 
одредба е овластен министерот за финансии. Освен 
тоа, во Законот не се утврдени ниту критериуми, од-
носно рамка за определување на висината на провизи-
јата, така што и утврдувањето на нејзината висина е це-
лосно препуштено со тарифникот на министерот за фи-
нансии, при што тој и во овој поглед има неограниче-
но, или т.н. дискреционо право. 

Оттука, имајќи го предвид наведеното, како и содр-
жината на оспорената законска одредба, според Судот, 
правото, односно овластувањето на министерот за фи-
нансии утврдено во оспорениот член 22 став 6 од Зако-
нот тој да утврди тарифник за провизија за издавање на 
државна гаранција не е во функција на операционали-
зација, односно разработка на одделни законски одред-
би во смисла на нивно дообјаснување, допрецизирање 
или доуредување заради нивно извршување, туку во 
крајна линија води кон утврдување на права и обврски, 
конкретно на утврдување на обврска на носителите на 
јавен долг во смисла на овој закон за плаќање на про-
визија за издавање на државна гаранција, што не е доз-
волено. Ова, особено што во конкретниот случај обвр-
ската за наплатување на провизијата законодавецот не 
ја утврдил на јасен и прецизен начин, ниту пак утврдил 
критериуми и мерила за определување на нејзината ви-
сина и другите елементи, туку сите овие прашања се 
препушта единствено целосно да се утврдат со подза-
конскиот акт на министерот за финансии, што впрочем 
е и направено со оспорениот тарифник. 

Затоа, според Судот во таква ситуација, со утврде-
ното овластување на министерот за финансии во оспо-
рениот член 22 став 6 од Законот, законодавецот допу-
шта мешање на извршната во законодавната власт, по-
ради што оцени дека оспорената одредба не е во сог-
ласност со член 8 став 1 алинеја 3 и 4, член 51 и член 
96 од Уставот. 

6. Имајќи го предвид фактот дека министерот за фи-
нансии, врз основа на член 22 став 6 од Законот го донел 
Тарифникот за провизија за издавање на државни 
гаранции за кој оцени дека не е во согласност со Уста-
вот, Судот оцени дека поради истите причини и Тариф-
никот не е во согласност со наведените одредби од 
Уставот, како и со членовите 56 и 61 од Законот за орга-
низација и работа на органите на државната управа. 
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7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од д-р 
Трендафил Ивановски кој го заменува претседателот 
на Судот и судиите Мирјана Лазарова Трајковска, Вера 
Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани и д-р 
Зоран Сулејманов. 

 
У.бр.49/2006                Го заменува претседателот  

13 декември 2006 година        на Уставниот суд на  
          Скопје                        Република Македонија, 

                                 д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
___________ 

2292. 
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 
13 декември 2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 22 ставовите 1 и 3 од Пра-

вилникот за начинот на запишувањето на правата на 
недвижностите и начинот и постапката на излагањето 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.9/2006 
и 95/2006) донесен од директорот на Државниот завод 
за геодетски работи. 

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.20/2006 од 1 ноември 2006 го-
дина поведе постапка за оценување на уставноста и за-
конитоста на одредбите од Правилникот означен во 
точката 1 од оваа одлука.  

4. Судот на седницата утврди дека според оспоре-
ниот став 1 на член 22 од Правилникот при поединечно 
запишување на правото на недвижност која се наоѓа во 
катастарска општина во која е во примена катастар на 
земјиште - пописен катастар, барателот треба со подне-
сување на барањето да приложи и изјава во која ќе би-
дат наведени сите граничари на предметната недвиж-
ност со име, презиме и адреса на живеење.  

Во ставот 2 на член 22 од Правилникот утврдено е 
дека писмено известените сопственици на соседните 
катастарски парцели кои биле присутни на денот на 
увидот и премерувањето и кои се согласни со гранич-
ните линии на предметната парцела, го потпишуваат 
записникот од премерувањето.  

Според оспорениот став 3 на член 22 од Правилни-
кот доколку недвижноста граничи со имот на Републи-
ка Македонија и има разлика во површината помеѓу 
пописниот катастар и премерувањето поголема од 20%, 
во постапката на запишување на правата на недвижно-
стите се вклучува Јавниот правобранител на Република 
Македонија. 

5. Во член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владеење-
то на правото е утврдено како една 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 95 став 1 од Уставот, државната упра-
ва ја сочинуваат министерства и други органи на упра-
вата и организации утврдени со закон, а според став 3 
на истиот член, организацијата и работата на органите 
на државната управа се уредува со закон што се доне-
сува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот 
број пратеници. 

Согласно член 96 од Уставот, органите на државна-
та управа работите од својата надлежност ги вршат са-
мостојно и во рамките на Уставот и законите и за сво-
јата работа се одговорни на Владата. 

Според член 12 став 2 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.58/2000 и 
44/2002) како управни организации, кои освен мини-
стерствата и другите органи и организации утврдени со 
Законот ја сочинуваат државната управа, се основаат: 
Државен архив на Република Македонија; Државен за-
вод за геодетски работи и Државен завод за статистика. 

Според член 55 став 2 од истиот закон, директорот 
на самостојниот орган на државната управа, односно 
на управната организација, донесува правилници, ре-
шенија, наредби, упатства, планови, програми и други 
видови акти за извршување на законите и други пропи-
си, кога за тоа е овластен со закон.  

Според член 61 став 2 од овој закон, со актите кои 
ги донесува директорот кој раководи со самостојниот 
орган на државната управа, односно со управната орга-
низација не може за граѓаните и другите правни лица 
да се утврдуваат права и обврски, ниту да се пропишу-
ва надлежност на други органи. 

Согласно член 1 од Законот за премер, катастар и 
запишување на правата на недвижностите, („Службен 
весник на СРМ“ бр.27/1986 и 17/1991 и „Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.84/2005, 109/2005 и 
70/2006), премерот, катастарот и одржувањето на пре-
мерот и катастарот и запишувањето на правата на нед-
вижностите се вршат на начин и постапка пропишани 
со овој закон. 

Согласно член 5 од овој закон работите на преме-
рот, катастарот и одржувањето на премерот и катаста-
рот и запишувањето на правата на недвижностите се во 
надлежност на Државниот завод за геодетски работи.  

Според член 10 став 1 од истиот закон, запишува-
њето на недвижностите во катастарот на недвижности-
те е задолжително и се врши по службена должност 
или по барање на странката.  

Премерот, катастарот и запишувањето на правата 
на недвижностите согласно членот 13 на овој закон се 
вршат според одредбите на Законот за општата управ-
на постапка, доколку со овој закон не е определено по-
инаку.  

Според членот 50 од Законот, во катастарот на нед-
вижностите се запишуваат: правото на сопственост, 
стварните и личните службености, товари и ограничу-
вања и други права за кои запишувањето е определено 
со закон.  

Согласно членот 53 од Законот, како носители на 
правата на недвижностите можат да се запишат домаш-
ни и странски физички и правни лица, вклучувајќи ја и 
државата и единиците на локалната самоуправа под ус-
лови и на начин предвидени со овој или друг закон.  

Во членот 56 од Законот утврдено е дека директо-
рот на Државниот завод за геодетски работи ќе донесе 
поблиски прописи за начинот на запишувањето на пра-
вата на недвижностите.  

Во Глава V од Законот се уредуваат прашањата во 
врска со установувањето на катастарот на недвижно-
стите, кое според членот 59 опфаќа: излагање на јавен 
увид на податоците за недвижностите со утврдување 
на правата на недвижностите, изготвување на катастар 
на недвижностите, поединечно запишување на правата 
на недвижностите и конверзија на податоците од ката-
стар на земјиштето во катастар на недвижности.  

Во членот 67 од Законот утврдено е дека во постап-
ката за излагање на јавен увид на податоците за нед-
вижностите во државна сопственост, се повикува Јав-
ниот правобранител на Република Македонија.  
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Во членот 73 од Законот утврдено е дека директо-
рот на Државниот завод за геодетски работи ќе донесе 
поблиски прописи за начинот и постапката на излага-
њето. 

Согласно член 80-а од Законот, по установувањето 
на катастарот на недвижностите, правата на недвижно-
стите од членот 65 на овој закон се запишуваат по ба-
рање на странката, согласно со одредбите на овој закон 
кои се однесуваат на постапката за излагање на јавен 
увид на податоците за недвижностите со утврдување 
на правата на недвижностите.  

Постапката за поединечното запишување на права-
та на недвижностите е уредена во посебен поднаслов 
„3 Поединечно запишување на правата на недвижно-
стите“ на Глава V „Установување на катастар на нед-
вижности“. Од членовите што го сочинуваат овој под-
наслов како побитни за одлучување во конкретниот 
предмет се член 81-а, член 81-б став 2 и член 81-в од 
Законот. Имено, согласно член 81-а од Законот, поеди-
нечното запишување на правата на недвижностите се 
врши по барање на странката во премерени и непреме-
рени катастарски општини каде што е во примена ката-
стар на земјиштето.  

Во член 81-б став 2 од Законот пропишано е дека во 
непремерените катастарски општини податоците на 
земјиштето и зградите се прибираат со увид и премер 
на самото место, за што уредно ќе бидат писмено изве-
стени сопствениците на соседните катастарски парце-
ли.  

Според членот 81-в од Законот, по прибирањето на 
податоците за земјиштето и зградите, се спроведува 
постапка согласно со одредбите на овој закон кои се 
однесуваат на постапката за излагање на јавен увид на 
податоците за недвижностите со утврдување на права-
та на недвижностите.  

Имајќи ги предвид наведените и другите одредби 
од Законот, директорот на Државниот завод за геодет-
ски работи врз основа на овластувањето утврдено во 
член 56 и член 73 од Законот го донел Правилникот, 
чии одредби се оспоруваат со оваа иницијатива.  

Според член 1 од Правилникот, со овој правилник 
се пропишува начинот на запишувањето на правата на 
недвижностите и начинот и постапката на излагањето.  

Содржината на Правилникот е систематизирана во 
четири поглавја, а оспорениот член 22 е поместен во III 
поглавје насловено како „Излагање на податоците за 
недвижностите по барање на странката“, или покон-
кретно во вториот поднаслов „2. Поединечно запишу-
вање на правата на недвижностите“ од ова поглавје.  

Разгледувајќи ја содржината на оспорениот став 1 
на член 22 од Правилникот во однос на наведените 
одредби од Законот, а особено во однос на членот 81-б 
став 2 од Законот, според Судот јасно произлегува дека 
со оваа оспорена одредба не се врши операционализа-
ција, односно разработка на законската одредба содр-
жана во член 81-б став 2 од Законот заради нејзино из-
вршување, односно примена, како што се наведува во 
мислењето на Државниот завод за геодетски работи до-
ставено до Судот со допис бр.03-7052/2 од 5 октомври 
2006 година. 

Напротив, според Судот обврската за приложување 
на изјавата во која ќе бидат наведени сите граничари 
на предметната недвижност со име, презиме и адреса 
на живеење при поднесување на барањето за поединеч-
но запишување на правото на недвижност која се наоѓа 
во катастарска општина во која е во примена катастар 
на земјиште - пописен катастар, (односно која се наоѓа 
во непремерена катастарска општина), утврдена во ос-
порената одредба на ставот 1 на член 22 од Правилни-
кот води кон неефикасност, дури и до неизвршување 
на член 81-б став 2 од Законот, затоа што граѓаните не 

секогаш ќе бидат во можност да ги наведат точно сите 
тие податоци за сопствениците на соседните катастар-
ски општини, од причини што не располагаат со такви 
податоци, а ниту имаат начин да дојдат до нив.  

Затоа, податоците кои се потребни заради уредно 
писмено известување на сопствениците на соседните 
катастарски општини со кои граничи недвижноста за 
која е поднесено барањето за поединечно запишување 
на правата на таа недвижност, според Судот треба да 
ги обезбеди самиот Државен завод за геодетски работи 
било од сопствените податоци со кои тој располага или 
пак на друг начин, а не за тоа да ги обврзува граѓаните. 
Впрочем, ваквата обврска на граѓаните не произлегува 
и од самата одредба на членот 81-б став 2 од Законот. 

Тргнувајќи од наведените причини, Судот утврди 
дека наводите во иницијативата според кои со оспоре-
ниот став 1 на член 22 од Правилникот се пропишувала 
обврска за граѓаните и правните лица се основани и по-
ради тоа оцени дека истиот не е во согласност со 
одредбите од Уставот и од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа. 

Што се однесува до оспорениот став 3 на член 22 
од Правилникот, со кој според наводите во иницијати-
вата бил повреден член 67 од Законот за премер, ката-
стар и запишување на правата на недвижностите, а со 
тоа истовремено биле повредени и членовите од Уста-
вот наведени во иницијативата, Судот оцени дека и 
овој став на член 22 од Правилникот не е во согласност 
со Уставот и со Законот. Ова од причини што согласно 
членот 67 од Законот, во постапката на излагање на ја-
вен увид на податоците за недвижностите во државна 
сопственост, секогаш и во секој случај се поканува Јав-
ниот правобранител на Република Македонија. Тоа, со 
други зборови значи дека со овој член од Законот не се 
дозволува, односно не се допушта во постапката за из-
лагање на јавен увид на податоците за недвижностите 
во државна сопственост Јавниот правобранител на Ре-
публика Македонија во ниеден случај да не биде пока-
нет, или, пак, да се поканува само во определени слу-
чаи, како што е и случајот на кој се однесува оспорена-
та одредба на ставот 3 на член 22 од Правилникот.  

Според Судот, оспорената одредба на ставот 3 на 
член 22 од Правилникот не може да се оправда не само 
од аспект на член 67 од Законот, во однос на кој со 
иницијативата се оспорува, туку и од аспект на член 
81-б став 2 од Законот, според кој во секој случај при 
поединечното запишување на правата на недвижности-
те во непремерените катастарски општини, за увидот и 
премерот на самото место уредено се известуваат сопс-
твениците на сите соседни катастарски парцели, па от-
тука секогаш се известува и Јавниот правобранител на 
Република Македонија, доколку овие недвижности гра-
ничат со катастарска парцела во државна сопственост.  

Поради наведеното, Судот оцени дека членот 22 
став 3 од Правилникот не е во согласност со член 8 
став 1 алинеја 3 и член 51 од Уставот со напред наведе-
ните одредби од Законот за организација и работа на 
органите на државната управа и Законот за премер, ка-
тастар и запишување на правата на недвижностите.  

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од судија-
та д-р Трендафил Ивановски кој го заменува претседа-
телот на Судот и судиите Мирјана Лазарова Трајков-
ска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Поло-
жани и д-р Зоран Сулејманов. 

 
 У.бр.20/2006               Го заменува претседателот  

13 декември 2006 година          на Уставниот суд 
   Скопје                         на Република Македонија, 
                                 д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
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2293. 
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 13 декември 2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ПОНИШТУВААТ 
а) Одлуката за пренесување на надлежност, бр.07-

3662/8 од 11 ноември 2005 година („Службен гласник 
на град Скопје“ бр. 14/2005) и  

б) Одлуката за утврдување надоместок на членови-
те на Советот на општината Карпош определени за 
учество при склучување на бракови во Матичната 
служба на град Скопје, бр.07-3662/9 од 11 ноември 
2005 година („Службен гласник на град Скопје“ 
бр.14/2005). 

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за за-
пирање на извршувањето на поединечните акти или 
дејствија донесени, односно преземени врз основа на 
одлуките означени во точката 1 од оваа одлука. 

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

4. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива поднесена од Јонче Цветковски од 
Скопје, со Решение У.бр.132/2006 од 8 ноември 2006 
година поведе постапка за оценување на уставноста и 
законитоста на одлуките означени во точката 1 од оваа 
одлука. Со ова решение истовремено се запре извршу-
вањето на поединечните акти или дејствија донесени, 
односно преземени врз основа на овие одлуки. 

5. Судот на седницата утврди дека според член 1 од 
оспорената одлука означена во точката 1 под а) од оваа 
одлука, Советот на општината Карпош пренесува над-
лежност на Комисијата за мандатни прашања, избори и 
именувања на Советот на општината Карпош, да доне-
сува Одлука за утврдување на надоместоци на члено-
вите на Советот на општината Карпош за секој месец 
посебно.  

Оваа одлука според членот 2 влегува во сила со де-
нот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен глас-
ник на град Скопје“. 

Во однос на содржината на оспорената одлука озна-
чена во точката 1 под б) од оваа одлука, Судот утврди 
дека таа има вкупно пет члена од кои во членот 1 се 
утврдува дека на членовите на Советот на општината 
Карпош, определени за учество при склучување на бра-
кови во Матичната служба на град Скопје се утврдува 
надоместок во износ од 1.500,00 денари.  

Според член 2 од Одлуката, надоместокот утврден 
во член 1 од оваа Одлука се исплатува посебно за секој 
ден, без оглед на бројот на случените бракови во тој 
ден, кога определените членови на Советот биле анга-
жирани за склучување на бракови во Матичната служ-
ба на град Скопје.  

Според член 3 од Одлуката, надоместокот утврден 
во оваа одлука се исплатува од Буџетот на општината 
Карпош, врз основа на потврда за присуство при склу-
чување на брак, издадена од Матичната служба на град 
Скопје.  

Во член 4 од Одлуката се утврдува дека со донесу-
вањето на оваа одлука престануваат да важат член 3 и 
4 од Одлуката за определување надоместок на члено-
вите на Советот на општината Карпош за вршење на 
задачите што им ги доверил Советот („Службен глас-
ник на град Скопје“ бр.4/1997, 11/1999 и 7/2002), а до-
дека во член 5 се утврдува дека оваа одлука влегува во 
сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на град Скопје“. 

6. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на 
Република Македонија, владеењето на правото е темел-
на вредност на уставниот поредок на Република Маке-
донија. 

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 52 став 1 од Уставот, законите и дру-
гите прописи се објавуваат пред да влезат во сила. 

Согласно член 32 став 1 од Законот за локалната са-
моуправа ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.5/2002), советот е претставнички орган на граѓаните 
кој одлучува во рамките на надлежностите на општи-
ната. Согласно став 2 на истиот член, за разгледување 
на прашања и утврдување предлози од одредена об-
ласт, советот од својот состав може да формира посто-
јани и повремени комисии. Согласно став 3 на истиот 
член, составот и начинот на изборот на членовите на 
комисиите од ставот 2 се уредуваат со статутот. 

Со член 36 од истиот закон се утврдува надлежно-
ста на советот на општината, при што во став 1 точка 1 
се утврдува дека во надлежност на советот на општи-
ната е да го донесува статутот на општината и другите 
прописи. 

Од наведените законски одредби произлегува дека 
советот на општината, како претставнички орган на 
граѓаните, може за разгледување на прашања и за утвр-
дување на предлози од одредена област од својот со-
став да формира постојани и повремени комисии. Ме-
ѓутоа, законодавецот јасно определил дека статутот на 
општината и другите прописи ги донесува советот на 
општината, од што несомнено произлегува дека посто-
јаните и повремените комисии, како работни тела на 
советот немаат ингеренции да одлучуваат за донесува-
ње на општи акти, односно прописи со кои се уредува-
ат прашања од надлежност на општината.  

Оттука, имајќи го предвид наведеното, како и содр-
жината на оспорената Одлука за пренесување на над-
лежноста, со која Советот на општина Карпош и прене-
сува на Комисијата за мандатни прашања, избори и 
именувања да донесува одлука за утврдување на надо-
местоци на членовите на Советот на општината Кар-
пош за секој месец посебно, Судот утврди дека оваа 
одлука не е во согласност со членот 32 од Законот за 
локалната самоуправа, а особено со ставот 2 на овој 
член од Законот, во кој јасно и децидно е утврдено де-
ка постојаните и повремените комисии советот на оп-
штината може да ги формира само за разгледување на 
прашања и утврдување на предлози од одредена об-
ласт, а не и за донесување на прописи. 

Имајќи предвид дека според член 2 од оваа одлука, 
таа влегува во сила со денот на донесувањето, а не по 
нејзиното објавување, Судот по сопствена иницијатива 
оцени дека оваа одлука не е во согласност и со член 52 
став 1 од Уставот. 

При оценувањето на уставноста и законитоста на 
оспорената Одлука за утврдување надоместок на чле-
новите на Советот на општина Карпош, определени за 
учество при склучување на бракови во Матичната 
служба на град Скопје, Судот ги имаше предвид члено-
вите 45 и 100 од Законот за локалната самоуправа, во 
однос на кои се оспорува нејзината законитост.  

Според член 45 од истиот закон, членовите на сове-
тот имаат право на надоместок за присуство на седни-
ци и надоместок на патните и дневните трошоци, во 
рамките утврдени со закон.  

Согласно член 100 од Законот, кој се наоѓа во Глава 
XV Преодни и завршни одредби, до донесувањето на 
законот од членот 45 на овој закон, членовите на сове-
тот ќе примаат надоместок за присуство на седница на 
советот без оглед на нејзиното времетраење, најмногу 
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до 30% од просечната месечна нето плата во Република 
Македонија исплатена во последните три месеци, а на-
доместоците за патните и дневните трошоци ќе им се 
исплатуваат според прописите кои се однесуваат на др-
жавните службеници. 

Од содржината на наведените членови од Законот 
за локалната самоуправа произлегува дека законодаве-
цот утврдил членовите на советот да имаат право на 
надоместок за присуство на седници на советот најм-
ногу до 30% од просечната нето месечна плата во Ре-
публика Македонија исплатена во последните три ме-
сеци, како и право на надомест на патни и дневни тро-
шоци кои ќе им се исплатуваат според прописите кои 
се однесуваат на државните службеници. Овие одредби 
не предвидуваат право на други надоместоци на члено-
вите на советот, како што е надоместок за присуство на 
седници и учество во работа на работните тела на сове-
тот, за непосредно следење на одредени прашања од 
надлежност на советот, за учество во изготвување и 
проучување на материјали за советот, или пак, за врше-
ње на други задачи кои ќе ги определи советот, како 
што е и учеството, односно ангажираноста на членови-
те на советот во деновите кога се склучуваат бракови. 

Оттаму, со оглед на тоа што Законот за локалната 
самоуправа не предвидува право на советниците на по-
себен надоместок за нивното учество при склучување 
на бракови, какво што право е определено во Одлуката 
означена во точката 1 под б) од оваа одлука, Судот 
оцени дека таа одлука не е во согласност со член 8 став 
1 алинеја 3 и член 51 од Уставот со наведените закон-
ски одредби.  

7. Со оглед на тоа што оваа одлука е конечна, Су-
дот утврди дека се исполнети условите решението за 
запирање на извршувањето на поединечните акти или 
дејствија донесени, односно преземани врз основа на 
одлуките означени во точката 1 од оваа одлука да го 
стави вон сила.  

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука.  

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од судија-
та д-р Трендафил Ивановски кој го заменува претседа-
телот на Судот и судиите Мирјана Лазарова Трајков-
ска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Поло-
жани и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр.139/2006               Го заменува претседателот  

13 декември 2006 година        на Уставниот суд на  
          Скопје                        Република Македонија, 

                                 д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
___________ 

 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
2294. 

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно 
работење (“Сл.весник на РМ” бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 
51/03), точка 6 од Одлуката за начинот и условите за 
работа на нерезиденти со хартии од вредност во Репуб-
лика Македонија (“Сл.весник на РМ” бр. 53/02, 11/03, 
19/03 и 14/04) и член 68 став 2 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија (“Сл.весник на РМ” 
бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), гувернерот на На-
родна банка на Република Македонија донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРА-
ВОТО ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ ОД НАРОДНА 

БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Овластените банки можат, од  Народна банка на 

Република Македонија, да купуваат права за купување 
на девизи по продажни курсеви на Народна банка на 
Република Македонија. 

2. Правата за купување на девизи, од точка 1 на 
оваа Одлука , се однесуваат на еден квартал. 

3. Овластените банки ги купуваат правата за купу-
вање на девизи, во евра по продажен курс на Народна  
банка на Република Македонија, по следната вредност: 

 
Валута во девизи       Количина        Вредност во денари 

Евро (ЕУР)              1                0,15 
 
4. Износот на премијата се уплаќа на сметка на На-

родна банка на Република Македонија.  
5. Цената на правото за купување на девизи по про-

дажни курсеви на Народна банка на Република Маке-
донија, важи од 01.01.2007 до 31.03.2007  година. 

6. Оваа одлука стапува во сила со денот на потпишу-
вањето, а ќе се применува од 01.01.2007 година и ќе се 
објави во “Службен весник на Република Македонија”. 

 
    Бр.02-14/196-2006                              
27 декември 2006 година                       Гувернер, 

          Скопје                           м-р Петар Гошев, с.р. 
___________ 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2295. 

Врз основа на член 6 став 3 од Законот за енергети-
ка (“Службен весник на РМ“ бр. 63/06), а во врска со 
точката 2 од Одлуката за просечна цена на производст-
во, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија 
за греење за регулиран период на Топлификација Бито-
ла ДОО Скопје (“Службен весник на РМ“, бр. 98/06), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија на седницата одржана на 28 декември 2006 
година, ја донесе следната 

 
ОДЛУКА  

ЗА ЦЕНОВНИК – ТАРИФА НА ТОПЛИНСКА 
ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ЗА 2007 ГОДИНА НА 
ТОПЛИФИКАЦИЈА БИТОЛА ДОО СКОПЈЕ 

 
1. Не се одобрува Ценовникот - тарифа на топлинс-

ка енергија за греење за периодот од 1 јануари до 31 
декември 2007 година, доставен од страна на Топлифи-
кација Битола ДОО Скопје согласно точката 2 од Одлу-
ката за просечна цена на производство, дистрибуција и 
снабдување со топлинска енергија за греење за регули-
ран период на Топлификација Битола ДОО Скопје 
(“Службен весник на РМ“ бр. 98/06), со кој се бара зго-
лемување на тарифите согласно применуваниот тари-
фен систем за 4,46%, поради отпочнување на постапка 
за намалување на просечната цена за производство, ди-
стрибуција и снабдување со топлинска енергија. 

 2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија“.   
 
     Бр. 02-1945/1                                 
28 декември 2006 година                      Претседател,     
            Скопје                               Славе Ивановски, с.р. 

__________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
2296. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Бусилци-Општи-
на Чашка. 
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Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Бусилци, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-10435/1                    Директор, 

28 декември 2006 година    Љупчо Георгиевски, с.р. 
             Скопје 

__________ 
 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
144. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 
член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурување 
(“Сл. весник на РМ” бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005 и 37/2006), Управниот 
одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 15.12.2006 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на плаќање на здрав-

ствените услуги во примарната здравствена заштита 
(“Сл. весник на РМ” бр.48/2001 и 31/2003), членот 3 се 
менува и гласи:  

“За обезбедување на здравствени услуги во примар-
ната здравствена заштита на осигурените лица, Фондот 
склучува договори со здравствените установи кои вр-
шат примарна здравствена заштита ако: 

- укажува здравствени услуги што се во рамките на 
дејноста за која е регистрирана и за која има дозвола 
согласно Законот за здравствена заштита;  

- постојат услови за вршење на соодветната дејност 
(простор, опрема,  кадар и сл.); 

- се вклопува со потребите на населението на по-
драчјето на здравствената установа;  

- се платени придонесите за задолжителното здрав-
ствено осигурување;  

- негува добри деловни односи. 
Договорите од став 1 Фондот ги склучува во рамки-

те на утврдените буџетски средства за таа намена, по 
доставена понуда за склучување на договор придруже-
на со потребна документација,  со важност на догово-
рот за тековната година.” 

 
Член 2 

Во членот 5, став 2 по зборот “установа” се додава-
ат зборовите “за тимот”. 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
“Тимот на избраниот лекар се состои од лекар од 

соодветната дејност и медицинска сестра. “ 
Ставот 3 станува став 4. 
 

Член 3 
Во членот 6 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
“Во зависност од бројот на остварените поени, 

вредноста на поенот се пресметува на следниот начин: 
1. до 2500 поени 100 % од утврдената вредност на 

поенот; 
2. за секој нареден поен од 2501 до 3500 поени, 70% 

од утврдената вредност на поенот;   

3. за секој нареден поен од 3501 до 4500 поени, 45% 
од утврдената вредност на поенот;   

4. за секој нареден поен од 4501 поени, 30% од 
утврдената вредност на поенот. “ 

Ставот 4 станува став 5.  
 

Член 4 
Во членот 10, став 1, точката 1 се менува и гласи: 
“евиденција за извршена задолжителна имунизаци-

ја и систематски прегледи на ученици и студенти,”. 
 

Член 5 
По членот 11 се додаваат четири нови членови 11- 

а, 11- б, 11- в и 11- г, кои гласат:  
 

“Член 11- а 
Надоместокот за здравствените услуги за итна ме-

дицинска помош и домашно лекување, вклучувајќи и 
превоз со санитетско возило кога е тоа неопходно, пре-
вентивна здравствена заштита на предучилишни и учи-
лишни деца до 18 години, поливалентна патронажа, по-
родилиште, советувалиште за здрави деца и задолжи-
телни вакцинации, итна стоматолошка здравствена за-
штита и превентивна стоматолошка здравствена зашти-
та кои се вршат во јавната здравствена установа 
(Здравствен дом), се утврдува со договорот помеѓу 
Фондот и Здравствениот дом. 

Здравствените услуги од став 1 на овој член се на-
доместуваат на Здравствениот дом, согласно Ценовни-
кот за здравствените услуги на Република Македонија. 

 
Член 11- б 

Во подрачјата каде што не е организирана итна ме-
дицинска помош, истата се врши со дежурство од сите 
избрани лекари на тоа подрачје. Надоместокот на 
Здравствениот дом врз основа на доставена фактура за 
извршените дежурства на избраниот лекар го обезбеду-
ва Фондот, согласно Ценовникот за здравствените ус-
луги на Република Македонија. 

 
Член 11- в 

Надоместокот за остварената приправност на избра-
ниот лекар каде што нема организирано итна медицин-
ска помош, врз основа на доставена фактура на Здрав-
ствениот дом, го обезбедува Фондот согласно Ценовни-
кот за здравствените услуги на Република Македонија. 

 
Член 11- г 

Во подрачјата каде што домашното лекување  го 
врши избраниот лекар од тоа подрачје, по налог на ле-
кар специјалист, извршените услуги ги обезбедува 
Фондот и се надоместуваат врз основа на фактура до-
ставена од здравствената установа на избраниот лекар, 
согласно Ценовникот за здравствените услуги на Ре-
публика Македонија. 

За извршените породувања во породилиштата што 
ги врши избраниот гинеколог како и прегледите на пе-
дијатарот, надоместокот на Здравствениот дом врз ос-
нова на доставена фактура  за извршените здравствени 
услуги  го обезбедува  Фондот според бројот на извр-
шените услуги  по  Ценовникот за здравствени услуги  
во Република Македонија.” 

 
Член 6 

Членовите 11 а, 11 б, 11 в и 11 г на овој Правилник 
се применуваат од денот на влегувањето во сила на 
Правилникот за критериумите за утврдување на орга-
низационите единици во јавните здравствени установи 
кои не можат да се издаваат под закуп (“Сл.весник на 
РМ“ бр.32/06). 
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Член 7 
Членот 15 се брише. 
 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
         Бр. 02-8127/6                              Управен одбор 
15 декември 2006 година                  Претседател, 

       Скопје                             Аљбон Џемаили, с.р. 
___________ 

145. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 

член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурува-
ње (“Сл.весник на РМ” бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005 и 37/2006), Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија на седницата одржана на 15.12.2006 година, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНАТА 
СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на плаќање на здрав-
ствените услуги во примарната стоматолошка здрав-
ствена заштита („Сл. весник на РМ“ бр. 80/2004 и 
24/2005), во членот 2 став 1 по алинеата 2 се додаваат 3 
нови алинеи: 

“- се вклопува со потребите на населението на по-
драчјето на здравствената установа;  

- се платени придонесите за задолжителното здрав-
ствено осигурување;  

- негува добри деловни односи.” 
По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
“Договорите од став 1 Фондот ги склучува во рам-

ките на утврдените буџетски средства за таа намена, по 
доставена понуда за склучување на договор,  со важ-
ност за тековната година.” 

 
Член 2 

Во членот 4 во ставот 1 по зборовите “се врши по”  
се додаваат зборовите “остварен поен по”. 

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
“Секое осигурено лице кое го избрало лекарот сто-

матолог е носител на 1 поен.” 
Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 3 
По членот 6 се додава нов член 6 а, кој гласи: 
 

„Член 6 а 
Во зависност од бројот на остварените поени, вред-

носта на поенот се пресметува на следниот начин: 
1. до 2000 поени 100 % од утврдената вредност на 

поенот; 
2. за секој нареден поен од 2001 до 3000 поени, 70% 

од утврдената вредност на поенот;   
3. за секој нареден поен од 3001 до 4000 поени, 45% 

од утврдената вредност на поенот;   
4. за секој нареден поен од 4001 поени, 30% од 

утврдената вредност на поенот. “ 
 

Член 4 
Во членот 10 ставот 2 се брише. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
         Бр. 02-8127/7                              Управен одбор 
15 декември 2006 година                  Претседател, 

       Скопје                           Аљбон Џемаили, с.р. 
___________ 

146. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 

член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурува-
ње (“Сл.весник на РМ” бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005 и 37/2006), Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 15.12.2006 година, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЛАБО-
РАТОРИСКИТЕ ИСПИТУВАЊА ВО СПЕЦИЈАЛИ-
СТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА  

ЗАШТИТА ПО УПАТ НА ИЗБРАН ЛЕКАР 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на плаќање на лабора-

ториските испитувања во специјалистичко - консулта-
тивната здравствена заштита по упат на избран лекар 
(„Сл. весник на РМ“ бр.10/2002), по членот 1 се додава 
нов член 1 а, кој гласи: 

 
„Член 1 а 

За обезбедување на лабораториските испитувања во 
специјалистичко - консултативната здравствена заштита 
по упат на избран лекар во примарната здравствена за-
штита, Фондот склучува договори со здравствените уста-
нови кои вршат лабораториски испитувања во специјали-
стичко - консултативната здравствена заштита ако: 

- укажува здравствени услуги што се во рамките на 
дејноста за која е регистрирана и за која има дозвола 
согласно законот за здравствена заштита;  

- постојат услови за вршење на соодветната дејност 
(простор, опрема,  кадри и сл.); 

- се вклопува со потребите на населението на по-
драчјето на здравствената установа;  

- се платени придонесите за задолжителното здрав-
ствено осигурување;  

- негува добри деловни односи. 
Договорите од став 1, Фондот ги склучува во рам-

ките на утврдените буџетски средства за таа намена, по 
доставена понуда за склучување на договор придруже-
на со потребна документација,  со важност на догово-
рот за тековната година.” 

 
Член 2 

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

„Член 8 а 
Во зависност од бројот на остварените поени, вред-

носта на поенот се пресметува на следниот начин: 
1. до 20000 поени 100 % од утврдената вредност на 

поенот; 
2. за секој нареден поен од 20001 до 30000 поени, 

70% од утврдената вредност на поенот;   
3. за секој нареден поен од 30001 до 45000 поени, 

45% од утврдената вредност на поенот;   
4. за секој нареден поен од 45001 поени, 30% од 

утврдената вредност на поенот.” 
 

Член 3 
Членот 12 се брише. 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
         Бр. 02-8127/3                              Управен одбор 
15 декември 2006 година                  Претседател, 

       Скопје                           Аљбон Џемаили, с.р. 
___________ 

147. 
Врз основа на член член 9 и член 56 од Законот за 

здравствено осигурување (“Сл. весник на РМ” бр. 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005 и 37/2006), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на ден 15.12.2006 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДР-
ЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА 
ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО  

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за содржината и начинот на оства-

рувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување (“Сл. весник на РМ” бр. 
111/2000, 4/2001, 71/2001, 23/2002, 55/2004 и 30/2006), 
членот 49 се брише. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
         Бр. 02-8127/9                              Управен одбор 
15 декември 2006 година                  Претседател, 

       Скопје                           Аљбон Џемаили, с.р. 
___________ 

148. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 

член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурува-
ње (“Сл. весник на РМ” бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005 и 37/2006), Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 15.12.2006 година, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВА-
ЊЕ НА ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИ-
ТЕ УСТАНОВИ, КОИ ВРШАТ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СО ЛЕКОВИ КОИ СЕ 
ПРОПИШУВААТ НА РЕЦЕПТ ВО ПРИМАРНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за критериумите за склучување на 

договори и за начинот на плаќање на здравствените ус-
луги на здравствените установи, кои вршат обезбедува-
ње на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат 
на рецепт во примарната здравствена заштита (Сл. Вес-
ник на РМ бр.76/2004), во членот 2 по ставот 1 се дода-
ва нов став кој гласи: 

“Услугите од став 1 на овој член ги врши фармацев-
ски тим кој се состои од дипл. фармацевт и фармацев-
ски техничар.” 

Член 2 
 По членот 2 се додава нов член 2 а кој гласи: 
“За обезбедување на здравствени услуги за издава-

ње на лекови на рецепт во примарната здравствена за-
штита, Фондот склучува договори со здравствените 
установи кои вршат обезбедување на осигурените лица 
со лекови кои се препишуваат на рецепт во примарната 
здравствена заштита ако: 

- укажува здравствени услуги што се во рамките на 
дејноста за која е регистрирана и за која има дозвола 
согласно законот за здравствена заштита и законот за 
лековите помошните лековити средства и медицински-
те помагала;  

- постојат услови за вршење на соодветната дејност 
(простор, опрема,  кадри и сл.); 

- се вклопува со потребите на населението на по-
драчјето на здравствената установа;  

- се платени придонесите за задолжителното здрав-
ствено осигурување; 

- негува добри деловни односи. 
Договорите од став 1 Фондот ги склучува во рамки-

те на утврдените буџетски средства за таа намена, по 
доставена понуда за склучување на договор придруже-
на со потребна документација,  со важност на догово-
рот за тековната година.” 

 
Член 3 

Членот 8 се брише. 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
         Бр. 02-8127/5                              Управен одбор 
15 декември 2006 година                  Претседател, 

       Скопје                           Аљбон Џемаили, с.р. 
___________ 

149. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 

член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурува-
ње (“Сл.весник на РМ” бр.25/2000, 34/2000,  96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005 и 37/2006), Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 15.12.2006 година, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА 

 
Член 1 

Во Правилникот за индикациите за остварување на 
право на ортопедски помагала („Сл. весник на РМ“ бр. 
111/2000, 4/2001, 56/2001, 71/2001,  41/2003, 47/2003, 
73/2005 и 3/2006), во членот 55 ставот 2 се менува и 
гласи: 

“По исклучок од ставот 1 на овој член, за помагала-
та утврдени во член 27 од овој правилник, осигуреното 
лице правото го остварува врз основа на потврда изда-
дена од избраниот лекар на предлог на лекар специја-
лист од соодветна специјалност.” 

 
Член 2 

Членот 60 се менува и гласи: 
“За обезбедување на ортопедски помагала од член 

59 на овој член, Фондот склучува договори со правните 
лица ако: 

- услугите што ги врши се во рамките на дејноста за 
која е регистрирано; 

- постојат услови за вршење на соодветната дејност 
(простор, опрема,  кадри и сл.); 
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- се платени придонесите за задолжителното здрав-
ствено осигурување;  

- негува добри деловни односи; 
- ако ортопедското помагало има одобрение за пу-

штање во промет (регистрација), доколку е тоа утврде-
но со Законот за лековите, помошните лековите средс-
тва и медицинските помагала. 

Договорите од став 1 Фондот ги склучува во рамки-
те на утврдените буџетски средства за таа намена, по 
доставена понуда за склучување на договор придруже-
на со потребна документација,  со важност на догово-
рот за тековната година. 

Референтните цени на ортопедските помагала пери-
одично се утврдуваат од страна на Фондот. “ 

 
Член 3 

Во Списокот на ортопедски и други помагала (Сл. 
Весник на РМ бр.111/2000, 4/2001, 41/2003) под Д”За-
ботехнички и забнопротетички средства” 

- во реден број 187 во колоната “помагалото го пре-
пишува” зборовите: “избран стоматолог” се менуваат 
со зборовите: “специјалист протетичар”; 

- во реден број 191 во колоната “помагалото го пре-
пишува” зборовите: “избран стоматолог” се менуваат 
со зборовите: “специјалист протетичар”. 
        

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
        Бр. 02-8127/4                               Управен одбор 
15 декември 2006 година                 Претседател, 

       Скопје                            Аљбон Џемаили, с.р. 
___________ 

150. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 

член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурување 
(“Сл.весник на РМ” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005 и 37/2006), Управниот 
одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 15.12.2006 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУ-
ВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌА-
ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈА-
ЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧКА  

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за критериумите за склучување до-

говори и за начинот на плаќање на здравствените услу-
ги на здравствените установи кои вршат специјали-
стичко - консултативна и болничка здравствена зашти-
та („Сл. всник на РМ“ бр. 54/2003 и 35/2006), во членот 
1 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

“Критериумите за склучување договори и за начи-
нот на плаќање на здравствените услуги на здравстве-
ните установи кои вршат специјалистичко - консулта-
тивна стоматолошка здравствена заштита ќе се регули-
раат со посебен акт.” 

 
Член 2 

Во членот 3 став 2, по точката 4 се додаваат три но-
ви точки 5, 6 и 7 кои гласат: 

„5. се вклопува со потребите на населението на по-
драчјето на здравствената установа;  

6. се платени придонесите за задолжителното здравс-
твено осигурување;  

7. негува добри деловни односи.” 
Во став 3 на овој член по зборот “намени” се додава 

запирка и се додаваат зборовите “по доставена понуда за 
склучување на договор придружена со потребна докумен-
тација, со важност на договорот за тековната година”. 

 
Член 3 

Членот 19 се брише. 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
        Бр. 02-8127/10                              Управен одбор 
15 декември 2006 година                  Претседател, 

       Скопје                            Аљбон Џемаили, с.р. 
___________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

151. 
Врз основа на член 56 став (3) точка а) и став (4) од 

Законот за задолжително капитално финансирано пен-
зиско осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 
29/2002, 85/2003, 40/2004 и 113/2005) и член 8 став (1) 
точка з) од Статутот на Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување, Управ-
ниот одбор на Агенцијата,  на седницата одржана на 
ден 21 декември 2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ 
ШТО АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КА-
ПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ГО НАПЛАТУВА ОД ДРУШТВАТА 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ  ЗА  

2007 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на месечниот 

надомест за 2007 година што од вкупните придонеси 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување го наплатува од друштвата за 
управување со пензиски фондови. 

  
Член 2 

Висината на месечниот надомест што Агенцијата за 
супервизија на капитално финансирано пензиско оси-
гурување го наплатува од друштвата за управување со 
пензиски фондови, изразен во проценти за 2007 година 
изнесува 1,50%. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на РМ”, а ќе 
се објави по добивањето согласност од Владата на Ре-
публика Македонија.  

 
Претседавач  

         на Управниот одбор, 
                                            Димитар Трпеноски, с.р. 
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