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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3618. 

Врз основа на член 162 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 
32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 
4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 
161/2008, 81/2009, 156/2009, 83/2010, 156/2010, 24/2011 
и 51/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 20 ноември 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИН-
ВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Јордан Трајковски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија.   

2. За член на Управниот одбор на Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија се 
именува Марија Равановска-Шикова. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 22-6564/2                     Претседател на Владата 

20 ноември 2011 година       на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3619. 

Врз основа на член 19 од Законот за технолошки 
индустриски развојни зони („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 
139/2009 и 156/2010), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 20 ноември 2011 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ  

РАЗВОЈНИ ЗОНИ 
 
1. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за 

технолошки индустриски развојни зони се именува Де-
јан Николовски. 

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

 
Бр. 22-6802/2                      Претседател на Владата 

20 ноември 2011 година        на Република Македонија, 
     Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3620. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 15 
ноември 2011 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ 
 
1. Џелал Рамадани се разрешува од должноста ди-

ректор на Агенцијата за развој и инвестиции. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 22-7275/1                      Претседател на Владата 

15 ноември 2011 година        на Република Македонија, 
     Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3621. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 15 
ноември 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК  
НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗВОЈ 

И ИНВЕСТИЦИИ 
 
1. Ибуш Емини се разрешува од должноста заменик 

на директорот на Агенцијата за развој и инвестиции. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 22-7276/1                      Претседател на Владата 

15 ноември 2011 година        на Република Македонија, 
     Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3622. 

Врз основа  на член  7 став 2 од Законот за основа-
ње на Агенција за енергетика на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20 ноември 2011 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Доне Влашки се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Ре-
публика Македонија, поради истек на мандатот за кој е 
именуван. 

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за 
енергетика на Република Македонија, се именува Ѓул-
тен Мустафова. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
         Бр. 22-7262/1                  Претседател на Владата 
 20 ноември 2011 година      на Република Македонија, 

        Скопје                      м-р  Никола Груевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

3623. 

Врз основа на член 10-а став 2 од  Законот за контрола на предметите од скапоцени метали („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 23/95, 22/07 и 136/11), министерот за економија, донесе 

                                                      

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЗНАК 

НА ПРОИЗВОДИТЕЛ ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО 

ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЗНАК НА ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение 

за знак на производител односно недонесување на решение за одбивање на барањето за добивање на знак 

на производител, во рокот  утврден во член 10-а став 1 од Законот за контрола на предметите од скапоцени 

метали. 

 

Член 2 

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: ,,Барање заради недонесување на ре-

шение за знак на производител односно  недонесување на решение за одбивање на барањето за добивање 

на знак на производител“,  во формат А4 во бела боја, кој е даден во Прилог  и е составен дел на овој пра-

вилник. 

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барање-

то, место за број и датум, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и 

презиме на физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физич-

кото лице – подносител на барањето, својство на подносителот на барањето, краток опис поради што се 

поднесува барањето, број и датум и место за потпис на подносителот на барањето.  

 

Член 3 

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

лика Македонија“. 

 

Бр. 25-8241/6 

24 ноември 2011 година                                       Министер, 

   Скопје                                                      Ваљон Сараќини, с.р.  
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3624. 

Врз основа на член 20 став (8) од Законот за метрологијата  („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 55/02, 84/07, 120/09 и 136/11) министерот за економија, донесе 

 

П Р А В И Л Н И K 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ СО КОЕ СЕ ОВЛА-

СТУВА ПРАВНОТО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ, ОДНОСНО РЕШЕНИЕ СО 

КОЕ СЕ ОДБИВА БАРАЊЕТО НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОЦЕНА НА  СООБРАЗНОСТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржинатa на барањето за донесување на решение со кое се 

овластува правното лице за вршење на оцена на сообразност, односно решение со кое се одбива барањето на  

правното лице за вршење на оцена на сообразност, во рокот утврден во член 20 став (6) од Законот за метро-

логијата. 

 

Член 2 

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец ,,Барање за  донесување на решение со 

кое се овластува правното лице за вршење на оцена на сообразност, односно решение со кое се одбива бара-

њето на  правното лице за вршење на оцена на сообразност” во формат А-4 во бела боја , кој е даден во При-

лог  и е составен дел на овој правилник. 

(2)  Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, 

место за број и датум, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме 

на физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – 

подносител на барањето, својство на подносителот на барањето, краток опис поради што се поднесува бара-

њето, број и датум и место за потпис на подносителот на барањето.  

     

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 25-8241/6 

24 ноември 2011 година                                        Министер, 

   Скопје                                                  Ваљон Сараќини, с.р.  
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3625. 
О Б Ј А В А 

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките 
на тарифни квоти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 101/2007, 168/2008, 26/2010 и 6/2011), 
Министерството за економија објавува: 

Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Албанија кои се увезуваат во 
Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за второ полугодие од 2011 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/2011), престанува да важи. 

 
        Бр. 11-8996/2 
16 ноември 2011 година                       Министер,  
          Скопје                               Ваљон Сараќини, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
 
3626. 

Врз  основа  на  член  27  став  (4)  од  Законот  за  квалитет  на  земјоделски  производи („Службен  вес-
ник  на  Република  Македонија”  бр. 140/10  и 53/11),  министерот  за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИДРУЖНИОТ ДОКУМЕНТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ХРАНАТА 
З� ������� 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на придружниот документ за квалитетот на хра-
ната за животни.  

 
Член 2 

Придружниот  документ  за  квалитет  на  храната за животни  која  се  става  во  промет непакувана или 
во растурена состојба се печати на образец во А4 формат на лајмована индигирана хартија во две копии, од 
кои едната ја задржува доставувачот, а другата копија  ја  задржува  примачот.  Секој  придружен  документ  
има  единствен отпечатен сериски број.  

Формата и содржината на образецот на придружниот документ за квалитет од став 1 на овој член е 
дадена во Прилог кој е составен дел на овој правилник.  

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
        Бр. 11-10707/2  
15 ноември 2011 година                            Министер,    
           Скопје                                 Љупчо Димовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
3627. 
 

Врз основа на член 33, 37 став 6, 42, 43 став 2, 45 
став 2, 47 став 2,  50 став 3,  64, 71 став 4, 78 став 4, 80 
став 5, 103, 121 став 2, 123 став 6, 129 став 4, 130 став 
9, 131 став 2 и 137 од Законот за лековите и медицин-
ските помагала („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11 и 136/11), мини-
стерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ 
ВО ПОСТАПКИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ СОГЛАСНО 
ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ 

ПОМАГАЛА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат надоместоците 

што се плаќаат во постапките што се водат согласно 
Законот за лековите и медицинските помагала.  

 
1. Надоместоци за одобрение за ставање на лек  

во промет 
 

Член 2 
Во постапката за издавање на одобрение за ставање 

на лек во промет, надоместоците што треба да ги плати 
подносителот на барањето се: 

1. Надоместокот за издавање на одобрение за става-
ње на лек во промет, односно за обнова на одобрението 
на лекот: 

- за една фармацевтска форма, јачина и големина на 
пакување - 640 евра во денарска противвредност, 

- за секоја следна фармацевтска форма – 640 евра 
во денарска противвредност, 

- за секоја следна јачина на иста фармацевтска фор-
ма - 480 евра во денарска противвредност, 

- за секоја следна големина или вид на пакување на 
иста фармацевтска форма и јачина - 320 евра во денар-
ска противвредност. 

2. Надоместокот за издавање на известување за из-
менување или дополнување на одобрението за ставање 
на лекот во промет, односно за барање за настанати 
промени, и тоа: 

- за промена тип IА и тип IБ (по параметар) - 160 
евра во денарска противвредност, 

- за промена тип II - 240 евра во денарска против-
вредност, 

- за промена за која се издава ново одобрение - 240 
евра во денарска противвредност. 

3. Надоместок за издавање на одобрение за пренос 
на одобрението на друг носител - 160 евра во денарска 
противвредност. 

4. Надоместок за издавање на одобрение за над-
градба на документацијата за ставање на лек во про-
мет: 

- за една фармацевтска форма, јачина и големина на 
пакување – 512 евра во денарска противвредност, 

- за секоја следна фармацевтска форма – 512 евра 
во денарска противвредност, 

- за секоја следна јачина на иста фармацевтска фор-
ма – 384 евра во денарска противвредност, 

- за секоја следна големина или вид на пакување на 
иста фармацевтска форма и јачина – 256 евра во денар-
ска противвредност. 

2. Надоместоци за регистрација на традиционални 
хербални лекови 

 
Член 3 

Во постапката за регистрација на традиционални 
хербални лекови надоместоците што треба да ги плати 
подносителот на барањето се: 

1. Надоместок за издавање на одобрение за реги-
страција на традиционален хербален лек за секоја фар-
мацевтска форма – 100 евра во денарска противвред-
ност. 

2. Надоместок за издавање на известување за изме-
нување или дополнување на одобрението за регистра-
ција на традиционален хербален лек, односно за бара-
ње за настанати промени – 100  евра во денарска про-
тиввредност. 

 
3. Надоместоци за регистрација на хомеопатски  

лекови 
 

Член 4 
Во постапката за регистрација на хомеопатски ле-

кови надоместоците што треба да ги плати подносите-
лот на барањето се: 

1. надоместок за издавање на одобрение за реги-
страција на хомеопатски лек по фармацевтска форма – 
100 евра во денарска противвредност, 

2. надоместок за издавање на известување за изме-
нување или дополнување на одобрението за регистра-
ција на хомеопатски лек, односно за барање за настана-
ти промени – 100 евра во денарска противвредност. 

 
4. Надоместоци за клинички испитувања на лекови 

и медицински помагала 
 

Член 5 
Во постапката за издавање одобрение или известу-

вање за клиничко испитување на лекови односно меди-
цински помагалa, надоместоците што треба да ги плати 
подносителот на барањето изнесуваат 240 евра во де-
нарска противвредност. 

Во постапката за добивање на мислење од Етичката 
комисија, надоместоците што треба да ги плати подно-
сителот на барањето изнесуваат 240 евра во денарска 
противвредност. 

 
5. Надоместоци за производство на лекови  

и медицински помагала 
 

Член 6 
Во постапката за издавање на одобрение за произ-

водство на лекови, традиционални хербални лекови, 
хомеопатски лекови, надоместоците што треба да ги 
плати подносителот на барањето се: 

1. надоместок за издавање на одобрение за произ-
водство на определена фармацевстка форма во опреде-
лено место на производство - 1000 евра во денарска 
противвредност, 

2. надоместок за издавање на одобрение за произ-
водство, ако се вршат делови од процесот на произ-
водство (ставање налепница, вметнување на упатство 
за пациентот и друго) - 500 евра во денарска против-
вредност.  

Во постапката на издавање на одобрение за произ-
водство на медицински помагала, надоместоците што 
треба да ги плати подносителот на барањето се: 

1. надоместок за издавање на одобрение за произ-
водство за одреден тип и модел на медицинско помага-
ло во определено место на производство – 1000 евра во 
денарска противвредност, 

2. надоместок за издавање на одобрение за произ-
водство ако се вршат делови од процесот на производс-
тво – 500 евра во денарска противвредност.  
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6. Надоместоци за промет со лекови и медицински 
помагала 

 
Член 7 

Во постапката за издавање на одобрение за  промет 
на големо со лекови, надоместокот што треба да го 
плати подносителот на барањето изнесува 500 евра во 
денарска противвредност, а во постапката на добивање 
на одобрение за промет на мало со лекови изнесува 160 
евра во денарска противвредност. 

За издавање на известувања за изменување или до-
полнување на одобрението за промет на големо, однос-
но за промет на мало, надоместокот што треба да го 
плати подносителот на барањето изнесува 100 евра во 
денарска противвредност. 

За запишување во регистарот на правни лица за 
промет на големо со медицински помагала, надоместо-
кот што треба да го плати подносителот на барањето 
изнесува 500 евра во денарска противвредност. 

За запишување во регистарот на специјализирани 
продавници за промет на мало со одредени видови на 
медицински помагала, надоместокот што треба да го 
плати подносителот на барањето изнесува 160 евра во 
денарска противвредност.  

 
7. Надоместоци за контрола на квалитетoт  

на лековите 
 

Член 8 
За лабораториска контрола на квалитетот на лекот, 

надоместоците што треба да ги плати подносителот на 
барањето се: 

- надоместок за лабораториска контрола на квали-
тет на една фармацевтска  форма на лек - 500 евра во 
денарска противвредност, а за секоја следна јачина на 
иста фармацевтска форма на лек - 350 евра во денарска 
противвредност, 

- надоместок за лабораториска контрола на квали-
тет на биолошки лек  - 600 евра во денарска против-
вредност, 

- надоместок за лабораториска контрола на квали-
тет на традиционален хербален лек - 300 евра во денар-
ска противвредност,  

- надоместок за лабораториска контрола на квали-
тет на хомеопатски лек - 300 евра во денарска против-
вредност. 

За потврдување на квалитетот на лекот по пат на 
стручна процена на документацијата за квалитет, надо-
местокот што треба да го плати подносителот на бара-
њето изнесува 100 евра во денарска противвредност. 

 
Член 9 

Подносителот на барањето освен надоместоците од 
членовите 2, 3 и 4 на овој правилник треба да го плати 
и надоместокот за вршење на лабораториска контрола 
на квалитетотот од член 8 став 1 на овој правилник во 
постапките што се водат согласно со Законот. 

 
8. Надоместоци за запишување во регистарот  

на медицински помагала 
 

Член 10 
Во постапката за запишување, односно евидентира-

ње во регистарот на медицински помагала во Републи-
ка Македонија за секој поединечен производ во завис-
ност од бројот на заштитените или генеричките имиња 
на медицинското помагало од иста класа, листа или 
група на производи од ист производител, надоместоци-
те што треба да ги плати подносителот на барањето се: 

1. надоместок за медицински помагала што имаат 
СЕ ознака за: 

- медицинско помагало до 25 производи - 40 евра во 
денарска противвредност за секој производ одделно, 

- медицинско помагало до 100 производи - 24 евра 
во денарска, 

противвредност за секој производ одделно, 
- медицинско помагало над 100 производи - 8 евра 

во денарска противвредност за секој производ одделно, 
 
2. надоместок за медицински помагала што немаат 

СЕ ознака за: 
- медицинско помагало до 25 производи -  40 евра 

во денарска противвредност за секој производ одделно,  
- медицинско помагало до 100 производи - 24 евра 

во денарска противвредност за секој производ одделно, 
- медицинско помагало над 100 производи - 8 евра 

во денарска противвредност за секој производ одделно. 
За издавање на известувања за промени во региста-

рот на медицински помагала во Република Македонија, 
надоместокот што треба да го плати подносителот на 
барањето изнесува 80 евра во денарска противвред-
ност. 

 
9. Надоместоци за проверка на условите за добрите 

пракси 
 

Член 11 
За проверка на условите за добрите пракси, надоме-

стоците што треба да ги плати подносителот на бара-
њето се: 

1. надоместок за проверка на условите за добра 
производна пракса на производител со седиште во Ре-
публика Македонија - 1000 евра во денарска против-
вредност, 

2. надоместок за проверка на условите за добра 
производна пракса на производител со седиште надвор 
од Република Македонија - 1000 евра во денарска про-
тиввредност и надоместок во висина на реалните тро-
шоци за пат и сместување,  

3. надоместок за проверка на условите за добра кли-
ничка пракса на институцијата во која треба де се врши 
клиничко испитување - 1000 евра во денарска против-
вредност, 

4. надоместок за проверка на условите за добра ла-
бораториска пракса на институцијата во која ќе се вр-
ши аналитичко испитување и контрола на квалитет - 
1000 евра во денарска противвредност, 

5. надоместок за издавање на одобрение за вршење 
на оценка за сообразност на одредени видови на меди-
цински помагала на тела овластени од министерот за 
здравство – 1000 евра во денарска противвредност. 

 
10. Надоместоци за вршење на стручна проценка  

на документацијата 
 

Член 12 
За вршење на стручна проценка на документацијата  

од страна на стручни и научни лица, надоместоците 
што треба да ги плати подносителот на барањето се: 

-   надоместок за проценка на стручното мислење за 
квалитетот на една фармацевтска форма на лекот и/или 
на фармацевтско-хемиско и биолошкиот дел на доку-
ментацијата - 100 евра во денарска противвредност, а 
за секоја следна јачина на иста фармацевтска форма на 
лек - 70 евра во денарска противвредност, 

- надоместок за проценка на документацијата за 
надградба во делот за квалитетот на една фармацевтска 
форма на лекот - 100 евра во денарска противвредност, 
а за секоја следна јачина на иста фармацевтска форма 
на лек - 70 евра во денарска противвредност, 
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 - надоместок за проценка на документацијата за на-
станата промена тип I, тип II - 80 евра во денарска про-
тиввредност (по параметар), 

- надоместок за проценка на стручното мислење за 
претклиничката документација или испитувања и/или 
на претклиничкиот (фармаколошко-токсиколошки) дел 
на документацијата - 100 евра во денарска противвред-
ност, 

- надоместок за проценка на стручното мислење за 
клиничката документација или испитувања и/или на 
клиничкиот дел на документацијата - 100 евра во де-
нарска противвредност, 

- надоместок за проценка на збирниот извештај за 
особините на лекот и на упатството за пациентот и 
нивно усогласување со стручните водичи - 50 евра во 
денарска противвредност, 

- надоместок за проценка на студијата на биораспо-
ложивост - 200 евра во денарска противвредност, 

- надоместок за проценка на периодичниот изве-
штај за безбедноста на лекот 300 евра во денарска про-
тиввредност. 

Во зависност од видот на постапката, подносителот 
на барањето освен надоместоците од членовите 2, 3 и 4 
на овој правилник, треба да ги плати и соодветните на-
доместоци од став 1 на овој член. 

 
Член 13 

За стручна проценка на документацијата за усогла-
сеност со начелата на добрите пракси за издавање на 
сертификати,  надоместоците што треба да ги плати 
подносителот на барањето се: 

1. надоместок за проценка на документацијата за 
издавање на сертификат за усогласеност со добрата 
производна пракса за производител со седиште во Ре-
публика Македонија - 100 евра во денарска против-
вредност,  

2. надоместок за проценка на документацијата за 
издавање на сертификат за усогласеност со добрата 
клиничка пракса во клиничките испитувања - 100 евра 
во денарска противвредност, 

3. надоместок за проценка на документацијата за 
издавање на сертификат за усогласеност со добрата ла-
бораториска пракса во аналитичките испитувања - 100 
евра во денарска противвредност. 

Подносителот на барањето освен надоместокот од 
член 11 на овој правилник треба да го плати и надоме-
стокот за стручна проценка на документацијата за 
усогласеност со начелата на добрите пракси во соглас-
ност со став 1 на овој член во постапките што се водат 
согласно со Законот. 

 
Член 14 

За стручна проценка на документацијата за издава-
ње на потврди и одобренија, надоместоците што треба 
да ги плати подносителот на барањето се: 

1. надоместок за проценка на документацијата за 
издавање потврда за класификација на производите ка-
ко лекови или медицински помагала - 30 евра во денар-
ска противвредност,  

2. надоместок за проценка на документацијата за 
издавање на одобрение за определување на цената на 
лекот - 10 евра во денарска противвредност,  

3. надоместок за проценка на документацијата за 
издавање на одобрение за увоз -  10 евра во денарска 
противвредност, 

4. надоместок за проценка на документацијата за 
издавање на одобрение за огласување за лекови, однос-
но медицински помагала - 200 евра во денарска про-
тиввредност, 

5. отстранување на отпадот со лекови – 120 евра во 
денарска противвредност, 

6. за вршење на други стручни проценки на доку-
ментацијата во врска со прометот со лековите и меди-
цинските помагала – 10 евра во денарска противвред-
ност.   

 
Член 15 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за надоместоците 
што се плаќаат во постапките што се водат согласно 
Законот за лековите и медицинските помагала ("Служ-
бен весник на Република Македонија", бр.43/08, 71/08 
и 113/09). 

 
Член 16 

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

 
         Бр. 15-6753/1 
30 ноември 2011 година              Министер,  
            Скопје                                 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

3628. 
Врз основа на член 57 став 1 алинеја 4 од Законот 

за научно-истражувачката дејност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 46/08, 103/08 и 24/11), 
министерот за образование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВ-
ИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА    
ФИНАНСИРАЊЕ, СОЗДАВАЊЕ  И УСОВРШУ-
ВАЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИТЕ КАДРИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот и постапката за финан-
сирање, создавање и усовршување на научно-истражу-
вачките кадри („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 82/09, 28/10 и 137/10) во член 4 став 1 во 
алинејата 5 на крајот на реченицата се додаваат зборо-
вите „за што како доказ треба да достави потврда за не-
вработеност од Агенцијата за вработување на Републи-
ка Македонија“. 

Во алинејата 7 по зборот „јазици“ се додаваат збо-
ровите „за што е потребно да достави сертификат“. 

 
Член 2 

Во членот 4-а по ставот 3 се додава нов став 4 кој 
гласи: 

„Освен за кандидатите од став 1 на овој член, сти-
пендија за втор циклус на студии се доделува на канди-
дат кој е примен на студии на подружници на странски 
високообразовни установи во Република Македонија, 
доколку ги исполнува условите од став 1 на овој член.“ 

Во ставот 4 кој станува став 5 зборовите „Освен на 
кандидатот од став 1 на овој член“ се заменуваат со 
зборовите „Освен на кандидатите од ставовите 1 и 4 на 
овој член “. 

Во ставот 5 кој станува став 6 зборовите „ставовите 
1 и 4“ се заменуваат со зборовите „ставовите 1,4 и 5“. 

 
Член 3 

Во член 5 во став 1 алинејата 5 се брише. 
Во алинејата 7 по зборот „јазици“ се додаваат збо-

ровите „кое кандидатот го докажува со потврда за поз-
навање на јазикот (TOEFL, IELTS, DELFT или нивен 
еквивалент за соодветното јазично подрачје), освен за 
кандидатите кои своето претходно образование го 
стекнале на јазикот на кој се изведува наставата“. 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

                                                              
Бр. 19-7279/1                                    Министер, 

17 ноември 2011 година            м-р Панче Кралев, с.р. 
           Скопје 

__________ 
 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3629. 
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 24 ноември 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 178-в ставовите 8 и 9 од од 

Законот за даночна постапка („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ 13/2006, 88/2008, 159/2008, 
105/2009, 133/2009, 145/2010, 171/2010 и 53/2011). 

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. 112/2011 од 21 септември 2011 година, поведе 
постапка за оценување на уставноста на членот од За-
конот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за неговата согласност 
со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 178-
в, став 8 од Законот, за својата работа, членовите на 
Комисијата за прекршоци и нивните заменици, имаат 
право на награда соодветна на значењето, обемот и 
сложеноста на прекршоците. Според оспорениот став 9 
на овој член од Законот, висината на наградата и начи-
нот на исплата на наградата ја пропишува директорот 
на Управата за јавни приходи со посебен акт. 

5. Согласно член 8 став 1 алинеите 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. 

Во членот 51 од Уставот е предвидено дека во Ре-
публика Македонија законите мораат да бидат во сог-
ласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и 
со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и за-
коните. 

Согласно Амандман XX на Уставот, со кој се до-
полнува член 13 од Уставот, за прекршоци определени 
со закон, санкција може да изрече орган на државната 
управа или организација и друг орган што врши јавни 
овластувања. 

Според член 95 став 1 од Уставот, државната упра-
ва ја сочинуваат министерствата и други органи на 
управата и организации утврдени со закон. Согласно 
член 96 од Уставот, органите на државната управа ра-
ботите од својата надлежност ги вршат самостојно врз 
основа и во рамките на Уставот и законите и за својата 
работа се одговорни на Владата. 

Според член 1 од Законот за даночната постапка, со 
овој закон особено се уредува: општото даночно право; 
постапката на утврдување на данок; постапката на кон-
трола на данок; постапката на наплата на данок; правата 
и обврските на даночниот обврзник; и други прашања од 
даночната постапка. Овој закон е единствена основа на 
општото даночно право и на даночната постапка.  

Според членот 2 од Законот за Управата за јавни 
приходи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 81/2005, 81/2008, 105/2009 и 145/2010) Управата за 
јавни приходи е орган на државната управа во состав 
на Министерството за финансии, со својство на правно 
лице. 

Со измените на Законот за даночната постапка од 
2008 година, воведена е надлежност на Управата за јав-
ни приходи за водење на прекршочна постапка. Имено, 
согласно член 178-а од Законот за даночната постапка, 
Управата за јавни приходи е надлежна за водење на 
прекршочна постапка и за изрекување на прекршочни 
санкции за прекршоците пропишани со овој закон, За-
конот за данокот на добивка, Законот за персоналниот 
данок на доход, Законот за данокот на додадена вред-
ност, Законот за акцизите, Законот за регистрирање на 
готовинските плаќања и Законот за игри на среќа и за-
бавните игри . 

Согласно ставот 2 на овој член од Законот, прекр-
шочната постапка ја води Комисија за одлучување по 
прекршок (во натамошниот текст: Комисија за прекр-
шоци), именувана од страна на директорот на Управата 
за јавни приходи. 

Комисијата за прекршоци е составена од овластени 
службени лица вработени во Управата за јавни прихо-
ди (став 3). 

Според ставот 4 на овој член од Законот, Комисијата 
од ставот 2 на овој член е составена од три члена од кои: 

- еден дипломиран правник со положен правосуден 
испит со работно искуство во својата област; 

- еден член со висока стручна подготовка од обла-
ста на методологијата, оданочувањето или надвореш-
ната контрола со работно искуство во својата област и 

- еден член со висока стручна подготовка со работ-
но искуство во својата област. 

За претседател на Комисијата за прекршоци од 
претходниот став може да биде именуван само дипло-
миран правник со положен правосуден испит (став 5). 

Според ставот 8 на овој член од Законот, прекршоч-
ниот орган во прекршочна постапка одлучува и изреку-
ва прекршочни санкции, а во ставот 9 на истиот член 
од Законот е предвидено дека против решенијата на 
прекршочниот орган со кои се изрекува прекршочна 
санкција може да се поднесе тужба за поведување на 
управен спор. 
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Според членот 178-б став 1 од Законот, Управата за 
јавни приходи, заради запазување на законски опреде-
лената месна и стварна надлежност, во својот состав 
формира повеќе Комисии за прекршоци на ниво на ре-
гионални дирекции, и тоа за временски период од две 
години со право на реизбор на членовите. 

Во членот 178-в се пропишани обврските и начинот 
на работа на Комисијата за прекршоци. Според ставот 
1 на овој член од Законот, Комисијата за прекршоци 
најдоцна 10 дена од денот на нејзиното именување до-
несува Деловник за работа по кој е должна да работи. 
Начинот на работење и делување на Комисијата за пре-
кршоци поблиску ќе биде уредено со Деловникот за ра-
бота од ставот 1 на овој член (став 2). Комисијата за 
прекршоци, заседава по укажана потреба, а најмалку 
три пати во текот на работната седмица (став 3). Коми-
сијата за прекршоци работи и одлучува само во полн 
состав (став 4). Комисијата од овој член, во своето по-
стапување може да изведува докази и собира податоци 
неопходни за утврдување на прекршокот, како и да вр-
ши други работи согласно овој закон и Законот за пре-
кршоците (став 5). Во својата работа членовите на Ко-
мисијата за прекршоци се самостојни, независни и од-
лучуваат согласно своето стручно знаење, слободно и 
самостојно убедување и стандардите на етичко и про-
фесионално однесување (став 6). Комисијата за прекр-
шоци е должна да води евиденција на прекршоците, 
изречените прекршочни санкции и донесени одлуки на 
начин уреден со Законот за прекршоците (став 7). 

Според оспорениот став 8 на член 178-в од Законот, 
за својата работа, членовите на Комисијата за прекршо-
ци и нивните заменици, имаат право на награда соод-
ветна на значењето, обемот и сложеноста на прекршо-
ците. Според оспорениот став 9 на истиот член од За-
конот, висината на наградата и начинот на исплата на 
наградата ја пропишува директорот на Управата за јав-
ни приходи со посебен акт. 

Со Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за управата за јавни приходи, изменет е членот 19 
од Законот кој се однесува на статусот на службеници-
те во Управата за јавни приходи, така што тие од др-
жавни службеници добиваат статус на даночни служ-
беници на кои се применуваат одредбите од Законот за 
управата за јавни приходи и Законот за работни одно-
си. Имено, според членот 19 од Законот, даночни служ-
беници се вработените во Управата за јавни приходи 
кои вршат работи од областа на даноците и даночниот 
систем и водат постапки за сторени прекршоци за кои е 
надлежна Управата за јавни приходи. Согласно ставот 
2 на овој член од Законот, даночните службеници од 
став 1 на овој член, се лица со посебни должности и ов-
ластувања, определени со овој и друг закон. 

Согласно членот 24 од наведениот Закон, за даноч-
ните службеници во Управата за јавни приходи, во од-
нос на правата, обврските и одговорностите од работен 
однос, покрај овој закон се применуваат и одредбите 
од Законот за работните односи, прописите од областа 
на здравственото, пензиското и инвалидското осигуру-
вање и Колективниот договор на Управата за јавни 
приходи. 

6. Од наведените законски одредби произлегува де-
ка Управата за јавни приходи е орган на државната 
управа во состав на Министерството за финансии, која 
има својство на правно лице и директор кој раководи 
со неа. Во надлежност на Управата за јавни приходи е 
извршување на управните и стручни работи кои се од-
несуваат на спроведувањето на законите и другите про-
писи за даноците, утврдувањето и наплатата на дано-
ците, водење на даночна евиденција, инспекциски над-
зор во даночната сфера и др. Од 2008 година, Управата 
за јавни приходи е надлежна и за водење на прекршоч-
на постапка и за изрекување на прекршочни санкции за 
прекршоците пропишани со законите од даночната 
сфера. Заради остварувањето на оваа надлежност во 
рамките на Управата од страна на директорот на Упра-
вата за јавни приходи се формира Комисија за прекр-
шоци составена од службени лица вработени во Упра-
вата за јавни приходи кои за овој ангажман добиваат 
награда во висина што ја утврдува директорот на Упра-
вата. 

Уставниот суд во досегашната судска практика 
(Одлука У.бр.20/2009 од 13 јануари 2010 година, Одлу-
ка У.бр.254/2009 од 15 септември 2010 година и Одлу-
ка У.бр.202/2010 од 6 април 2011 година) искажал став 
дека дополнителното парично наградување на држав-
ните службеници вработени во органите на државната 
управа, за нивното работно ангажирање како членови 
на комисиите за прекршоци, не е во согласност со 
уставното начело на владеењето на правото. Одлучу-
вајќи и по овој предмет, Судот одново оцени дека за-
конската определба членовите на Комисијата за прекр-
шоци што ја формира директорот на Управата за јавни 
приходи, покрај платата, да примаат награда, не е во 
согласност со начелото на владеењето на правото га-
рантирано со Уставот. Имено, имајќи ја предвид одред-
бата од Амандманот XX на Уставот, произлегува дека 
со оваа измена на Уставот, на органите на управата или 
организација и друг орган што врши јавни овластува-
ња, им е воведена нова надлежност, надлежност за 
изрекување на прекршочни санкции и водење на пре-
кршочна постапка. Оттука, произлегува дека водењето 
на прекршочна постапка и изрекувањето на прекршоч-
на санкција претставува управна функција на органот 
на државната управа или организација и друг орган 
што врши јавни овластувања, која спаѓа во неговиот 
делокруг на работа, односно претставува негова над-
лежност. Според тоа, вршењето на овие управни функ-
ции не може да се смета за дополнителна работа на ор-
ганот и нешто што е надвор од неговите надлежности. 
Оттука и членувањето на вработените во Управата за 
јавни приходи, во комисија за прекршоци, не може да 
се смета за нивен дополнителен ангажман, туку прет-
ставува нивна работна обврска за чие што извршување 
тие треба да добиваат надомест во вид на плата за из-
вршена работа, а не дополнителен надоместок во вид 
на награда. Фактот што за даночните службеници како 
овластени службени лица во Управата за јавни прихо-
ди се применуваат одредбите од Законот за Управата 
за јавни приходи и Законот за работните односи, спо-
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ред оценка на Судот, не ги одвојува од државните 
службеници, кои исто така преку членство во комисии 
за прекршоци, вршат управни работи за потребите на 
органите на државната управа, согласно Амандманот 
XX на Уставот.  

Поради наведеното Судот оцени дека членот 178-в 
ставовите 8 и 9 од Законот за даночната постапка, не се 
во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.  

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

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите Наташа Габер–Дамјановска, Исмаил 
Дарлишта, Лилјана Ингилизова Ристова, Вера Марко-
ва, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова, Владимир 
Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
     У. бр.112/2011                             Претседател  
24  ноемрви 2011 година         на Уставниот суд на Република  

    Скопје                                   Македонија, 
                                                   Бранко Наумоски, с.р. 

__________ 
3630. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 16 ноември 
2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 5 став 1 точка 5 во делот: 

„освен припадник на монаштво и сестринство“ од За-
конот за здравственото осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 50/2010, 
156/2010 и 53/2011). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод 
иницијатива на Стамен Филипов од Скопје со решение 
У.бр.114/2011 од 21 септември 2011 година поведе по-
стапка за оценување на уставноста на дел од 5 став 1 
точка 5 од Законот за здравствено осигурување, означен 
во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се поста-
ви прашањето за нејзината согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека, според член 5 
став 1 точка 5 од Законот за здравственото осигурува-
ње, меѓу другите, со овој закон задолжително се осигу-
руваат верско службено лице и припадник на верски 
редови, освен припадник на монаштво и сестринство. 

Одредбата се оспорува во делот: „освен припадник 
на монаштво и сестринство“. 

5. Согласно членот 8 став 1 алинеи 1, 3 и 8 од Уста-
вот на Република Македонија, основните слободи и 
права на човекот и граѓанинот признати во меѓународ-

ното право и утврдени со Уставот, владеењето на пра-
вото и хуманизмот, социјалната правда и солидарноста 
се темелни вредности на уставниот поредок на Репуб-
лика Македонија. 

Според членот 9 од Уставот, граѓаните во Републи-
ка Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 

Согласно член 34 од Уставот, граѓаните имаат пра-
во на социјална сигурност и социјално осигурување 
утврдени со закон и со колективен договор.  

Според член 35 став 1 од Уставот, Републиката се 
грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност 
на граѓаните согласно со начелото на социјална пра-
ведност.  

Според член 39 од Уставот, на секој граѓанин му се 
гарантира правото на здравствена заштита, а според 
ставот 2 на овој член граѓанинот има право и должност 
да го чува и унапредува сопственото здравје и здравје-
то на другите.  

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

Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и пра-
вата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат са-
мо во случаи утврдени со Уставот. Ограничувањето на 
слободите и правата не може да биде дискриминатор-
ско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, на-
ционално или социјално потекло, имотна или општес-
твена положба (став 3). Ограничувањето на слободите 
и правата не може да се однесува на правото на живот, 
забраната на мачење, на нечовечко и понижувачко по-
стапување и казнување, на правната одреденост на каз-
ни-вите дела и казните, како и на слободата на уверува-
њето, совеста, мислата, јавното изразување на мислата 
и вероисповеста (став 4). 

Тргнувајќи од содржината на наведените уставни 
одредби, како и од карактерот на Република Македони-
ја како социјална држава што има за цел воспоставува-
ње на социјална заштита и правда, произлегува дека 
Република Македонија обезбедува здравствена заштита 
на граѓаните, а оваа обврска произлегува од темелните 
вредности на уставниот поредок на Република Македо-
нија-хуманизмот, социјалната правда и солидарноста. 
Притоа, Уставот само утврдил право на социјално оси-
гурување и го гарантирал правото на здравствена за-
штита, а условите, начинот и обемот на правата препу-
штил да се уредат со закон. Исто така, Уставот утврдил 
и должност за чување и унапредување на сопственото 
здравје и здравјето на другите и определил еднаквост 
на граѓаните пред Уставот и законите независно од по-
лот, расата, бојата на кожата, националното и социјал-
ното потекло, политичкото и верското уверување, 
имотната и општествената положба. 

Здравственото осигурување, како еден сегмент на 
системот на социјалното осигурување е уредено со За-
конот за здравственото осигурување кој го уредува 
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здравственото осигурување на граѓаните, правата и об-
врските од здравственото осигурување, како и начинот 
на спроведување на здравственото осигурување. Спо-
ред членот 2 од Законот здравственото осигурување на 
граѓаните е востановено како задолжително и добро-
волно здравствено осигурување.  

Според ставот 2 на членот 2 од Законот, задолжи-
телното здравствено осигурување е востановено за си-
те граѓани на Република Македонија заради обезбеду-
вање на здравствени услуги и парични надоместоци 
врз начелата на сеопфатност, солидарност, еднаквост и 
ефективно користење на средствата под услови утврде-
ни со овој закон. Доброволното здравствено осигурува-
ње се востановува за обезбедување на здравствени ус-
луги кои не се опфатени со задолжителното здравстве-
но осигурување (член 2 став 3).  

Во членот 3 од овој Закон е определено дека задол-
жителното здравствено осигурување го спроведува 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, до-
дека пак доброволното здравствено осигурување мо-
жат да го спроведуваат друштва за осигурување осно-
вани според прописите за осигурување.  

Според член 4 од Законот, осигурени лица, во смис-
ла на овој закон, се осигурениците и членовите на нив-
ните семејства.  

Во членот 5 од Законот во 14 точки, според посебни 
критериуми, поблиску се определуваат лицата кои за-
должително се осигуруваат. Во точката 5 од овој член 
од Законот е определено дека задолжително се осигу-
руваат верските службени лица и припадниците на вер-
ските редови, но не и припадниците на монаштвото и 
сестринството. Исклучувањето на припаднците на мо-
наштвото и сестринството од ситемот на задолжително 
осигурување е предмет на оспорување во иницијатива-
та. 

Ваквото законско решение за исклучувањето на 
припадниците на монаштвото и сестринството од си-
стемот на задолжително осигурување постои во прав-
ниот поредок на Република Македонија сметано од 21 
април 2010 година, кога влегол во сила Законот за из-
менување и дополнување на Законот за здравствено 
осигурување објавен во „Службен весник на Република 
Македонија“ бр.50/2010 од 13 април 2010 година. По-
точно во членот 1 од наведениот Законот е направена 
измена на дотогашниот член 5 став 1 точка 5 од Зако-
нот за здравствено осигурување објавен во „Службен 
весник на Република Македонија” број 25/2000, 
34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 
37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 
67/2009) на начин што одредбата ја добила содржината 
која сега е предмет на оспорување. 

Притоа, во основниот текст на Законот („Службен 
весник на Република Македонија” број 25/2000), кој 
влегол во сила на 8 април 2000 година, во тогашниот 
член 5 став 1 точка 14 било определено дека: „задолжи-
телно се осигуруваат лицата вработени во верските за-
едници и лицата од монашките редови.“ Во една од по-
доцнежните измени и доплнувања на Законот („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.6/2009) кој 

влегол во сила со денот на објавувањето-15 јануари 
2009 година, направена е измена на целината на членот 
5 од основниот текст на Законот. Поточно, според чле-
нот 5 став 1 точка 5 од Законот, задолжително се оси-
гурува припадник на монашки и други верски редови и 
верско службено лице. 

Од анализата на изнесените законски решенија во 
Законот за здравственото осигурување произлегува де-
ка лицата припадници на монашките редови имале 
третман на лица кои задолжително се осигуруваат во 
периодот 8 април 2000 година до 21 април 2010 година 
(10 години), а припадниците на другите верски редови 
имале третман на задолжително осигурани лица од 15 
јануари 2009 година до 21 април 2010 година (15 месе-
ци), односно до определбата на законодавецот овие ли-
ца да бидат исклучени од категоријата на лица кои за-
должително се осигуруваат. 

Мотивите од кои се раководел законодавецот при 
правењето на наведената измена и дополнување на За-
конот се содржани во образложението на Предлог-За-
конот за изменување и дополнување на Законот за 
здравственото осигурување подоцна објавен во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13 
април 2010 година. Според образложението дефиници-
јата припадник на монашки и други верски редови е 
проблематична, со оглед на тоа што ниту Законот за 
правната положба на црква, верска заедница и религи-
озна група, ниту некој правен акт уредувале што точно 
преставува терминот: „припадник на монашки и други 
верски редови “ и кои се неговите права и обврски. 
Друга карактеристика на ваквата терминологија била 
што истата не кореспондирала со фактичката состојба 
во рамките на верските заедници, бидејќи не постоела 
категоријата „припадник на монашки редови“, туку по-
стоело “монаштво“. Исто така, не постоеле припадни-
ци на други верски редови, туку постоело „сестринс-
тво“. Оваа категорија на лица, за разлика од „верските 
службени лица“ не остварувала никакви приходи како 
резултат на што само верските службени лица требале 
да се третираат како осигуреници кои го плаќаат сами 
за себе здравственото осигурување, додека за останати-
те (припадниците на монаштвото и сестринството) 
придонесите потребно е да ги плаќа Фондот за здрав-
ствено осигурување. 

Од вака изнесеното образложение очигледни се не-
колку недоследности и противречности. Поточно, зачу-
дува околноста што припадник на монашки и други 
верски редови за законодавецот била доволно дефини-
рана категорија на граѓани во претходните десет годи-
ни, за да наеднаш се констатира дека не постои довол-
на дефинираност на оваа група на граѓани, поради што 
тие и не можат до тогаш користеното право на задол-
жително здравствено осигурување да го користат и по-
натаму. Од друга страна, констатацијата дека истите не 
остваруваат приход и придонесите за здравствено оси-
гурување за нив треба да ги плаќа Фондот за здравстве-
но осигурување не можела да доведе до нивно исклу-
чување од системот на задолжително здравствено оси-
гурување, туку требала да произведе законска норма со 
која нивното здравствено осигурување ќе падне на 
товар на Фондот. 
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Инаку, во Законот за придонеси од задолжително 
социјално осигурување („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10 
и 53/2011), во членот 4 точка 12 стои дека: „Припадник 
на монашки и други верски редови и верско службено 
лице“ е лице вршител на верски обреди и други верски 
работи согласно со закон и прописите на верската заед-
ница“. 

Притоа, според член 10 став 1 точка 5 од основниот 
текст на наведениот Закон, кој влегол во сила на 10 ја-
нуари 2008 година, обврзници за плаќање на придонес 
за задолжително здравствено осигурување биле и при-
падниците на монашките и другите верски редови, за-
едно со верските службени лица. Ваквата состојба се 
задржала се до 30 октомври 2010 година (2 години и 
девет месеци) кога влегол во сила Законот за измена и 
дополнување на Законот за придонеси од задолжител-
но социјално осигурување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 166/10) кога во членот 1 од наве-
дениот закон е предвидено бришење на зборовите: 
„припадниците на монашките и другите верски редо-
ви“ од членот 10 став 1 точка 5 од Законот, но во дефи-
нирањето на поимот од членот 4 точка 12 до денес не е 
направена никаква интервенција.  

Во текот на претходната постапка, со цел правилно 
и целосно утврдување на фактичката состојба по пре-
метот, согласно член 18 став 4 од Деловникот, Судот 
побара мислење по однос на наводите од иницијатива-
та од Владата на Република Македонија и од Комисија-
та за односи со верските заедници и религиозни групи. 

Од Владата на Република Македонија не е добиено 
мислење, но споменатата Комисија, која делува во со-
став на Владата, во допис бр.03-207/2 од 25 јули 2011 
година, меѓу другото наведува дека: 

„Припадниците на монаштвото и сестринството се 
работоспособни граѓани кои целиот свој живот и рабо-
тен животен век го посветиле на црквата и верската за-
едница. Тие немаат никаков договор за работа со цр-
квата, ниту имаат засновано работен однос, но затоа 
тие целиот свој живот го посветуваат на активностите 
и делувањето во црквата и верската заедница (што зна-
чи дека не ги уживаат правата од Законот за работните 
односи на Република Македонија, ниту имаат обезбе-
дено старосна пензија). 

Се работи за световни луѓе кои престојуваат единс-
твено и само во верски објекти, кои се нивни домови и 
бројот на припадниците на монаштвата и сестринства-
та во Македонската Православна Црква-Охридска Ар-
хиепископија и во Католичката црква не е поголем од 
стотина на ниво на Република Македонија. 

Јавните здравствени установи како и локалните са-
моуправи немаат никакви планови и програми поврза-
ни со здравјето на монаштвата и сестринствата, како 
што се редовните прегледи и посета на болните мона-
си. 

Тие немаат право ниту на годишни систематски 
прегледи. Тие често се лишуваат од јадење на здрава 
храна, според нивниот испоснички живот и според уче-
њето во Библијата. Овој начин на водење испоснички 

живот понекогаш предизвикува и здравствени пробле-
ми, за кои државата покажа разбирање и се направија 
измени и дополнувања на член 5 став 1 точка 5 од За-
конот за здравственото осигурување каде според овој 
закон задолжително се осигуруваат верско службено 
лице и припадник на верски редови, освен припадник 
на монаштво и сестринство. 

Секако дека во голем број земји има позитивни 
искуства, во некои соседни држави средствата за здрав-
ствено и пензиско осигурување на свештениците, од-
носно верските службеници се обезбедуваат од Буџе-
тот на државата или преку издвојување на еден про-
цент од годишниот приход за финансирање на верски-
те заедници.“ 

Од анализата на вака изнесеното мислење Судот 
утврди дека станува збор за стотина припадници на мо-
наштвото и сестринството, кои живеат и делуваат изо-
лирано во верските објекти и кои заради околноста 
што не остваруваат свој приход и не се во работен од-
нос немаат право на здравствено осигурување. Јавните 
здравствени установи како и локалните самоуправи не-
маат никакви планови и програми поврзани со здравје-
то на монаштвата и сестринствата, како што се редов-
ните прегледи, посета на болните монаси и годишни 
систематски прегледи.  

Неспорно, според давателот на мислењето е дека 
припадниците на монаштвото и сестринството заради 
начинот на живеење и делување не се имуни на заболу-
вања, од кои причини државата покажала разбирање 
кога по пат на измени и дополнувања во Законот ги 
исклучила од ситемот на задолжително здравствено 
осигурување, што само по себе е противречно, бидејќи 
со исклучување на оваа категорија на граѓани од право-
то и системот на здравстено осигурување законодаве-
цот не покажува разбирање, туку напротив манифести-
рал отсуство на грижа за една категорија на граѓани са-
мо поради тоа што припаѓаат на одредена верска група, 
која според своето уверување и начин на живеење, не 
остварува приход.  

Тоа што голем број земји средствата за здравствено 
и пензиско осигурување на свештениците, односно 
верските службеници обезбедувале од Буџетот на др-
жавата или преку издвојување на еден процент од го-
дишниот приход за финансирање на верските заедни-
ци, според Судот само може да послужи како компара-
тивна практика на кој начин другите држави обезбеду-
ваат средства за здравственото и пензиското осигуру-
вање, но само на свештениците, односно верските 
службеници, но не и на припадниците на монаштвото и 
сестринството, бидејќи во мислењето за нив не е елабо-
риран начинот на финансиското покривање на правото 
на задолжително здравствено осигурување и не е појас-
нето дали тие воопшто имаат право на здравствено 
осигурување. 

Од анализата на сето наведено Судот утврди дека 
со оспорениот дел на одредбата припадниците на мо-
наштвото односно сестринството се исклучени од си-
стемот на задолжителното здравствено осигурување. 
До одземање на ова право дошло поради недоволно 
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јасни и правно неразбирливи причини, бидејќи конста-
тацијата дека оваа категорија на граѓани не била прав-
но дефинирана следува откако истите ги уживале пра-
вата на задолжително здравствено осигурување десети-
на години наназад. Отуството на волја да бидат дефи-
нирани како реалност во правните акти на државата 
или верските заедници не може да биде основна причи-
на за губење на претходно долго користеното право. 
Притоа, одземањето на еднаш дадено и долго користе-
но право, според оцена на Судот не е во согласност со 
правната сигурност како елемент на владеењето на 
правото од челнот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. 

Ваквото исклучување од системот на здравствено 
осигурување, според Судот е противречно со: каракте-
рот на Република Македонија како социјална држава; 
со уставно прокламираната право на здравствена за-
штита на сите граѓани согласно членот 39 од Уставот, 
во кои припаѓаат и припадниците на монаштвото и се-
стринството; како и со определбата на законодавецот 
од членот 2 став 2 од Законот за задолжителното здрав-
ствено осигурување за сите граѓани на Република Ма-
кедонија заради обезбедување на здравствени услуги и 
парични надоместоци врз начелата на сеопфатност, со-
лидарност, еднаквост и ефективно користење на средс-
твата под услови утврдени со овој закон. 

Исто така, оспорениот дел од одредбата не е во сог-
ласност и со членот 9 од Уставот, бидејќи од содржи-
ната на целината на членот 5 од Законот, но и од оспо-
рениот дел од одредбата јасно произлегува дека при-
падниците на монаштвото и сестринството се единс-
твените граѓани на Република Македонија на кои не им 
е дадено право на задолжително здравствено осигуру-
вање, меѓу другото и затоа што припаѓаат на одредена 
верска група, што, според Судот, води кон повреда на 
еднаквост на граѓаните во слободите и правата поради 
верско уверување. 

При неспорна околност дека оваа категорија на гра-
ѓани, како и секој друг граѓанин не е имуна на заболу-
вања, Судот оцени дека отуството на правото на задол-
жително здравствено осигурување може да го доведе 
во прашање не само здравјето на самите припадници 
на монаштвото и сестринството, туку и пошироко да го 
доведе во прашање здравјето и на останатите граѓани 
кои доаѓаат во контакт со нив. Поради овие причини 
оспорениот дел од одредбата не е во согласноста и со 
членот 39 став 2 од Уставот, заради неможноста да се 
испочитува уставното право и должност да чува и уна-
предува сопственото здравје и здравјето на другите. 

Исто така, мора да се има предвид дека правото на 
здравствена заштита за сите граѓани на Република Ма-
кедонија е издигнато на ранг на уставно гарантирано 
право и истото треба, без исклучок да им се обезбеди 
на сите граѓани независно од полот, расата, бојата на 
кожата, националното и социјалното потекло, политич-
кото и верското уверување, имотната и општествената 
положба и независно дали сакаат или не сакаат така да-
деното право да го користат. Прашањето пак, на кој на-
чин се обезбедуваат средствата за остварување на така 
даденото право (Буџет, верски заедници, локална само-

управа и друго) е од секундарно значење и спаѓа во до-
менот на реализација на уставно дадените права и по-
литиката на државата што ја спроведува во областа на 
здравственото осигурување.  

Врз основа на наведеното Судот оцени дека оспоре-
ниот дел од одредбата не е во согласност со член 8 став 
1 алинеи 3 и 8, член 9, член 34, член 35, член 39, член 
51 и член 54 од Уставот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исма-
ил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Игор Спи-
ровски, д-р Гзиме Старова, Владимир Стојаноски и д-р 
Зоран Сулејманов. 

 
     У. бр.114/2011                       Претседател  
16  ноемрви 2011 година       на Уставниот суд на Република  

    Скопје                                Македонија, 
                                                Бранко Наумоски, с.р. 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3631. 
Врз основа на член 47 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македони-
ја”, бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010 и 135/2011) 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија, постапувајќи по Барањето бр. 08-5939/1 од 
02.11.2011 година од Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, на седницата одржана на ден 
22.11.2011 година донесе        

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на Даринка 

Дамјановиќ, Дипломиран правник од Скопје, за врши-
тел на должност директор на Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје со седиште на ул. „Куз-
ман Јосифовски-Питу“ бр.1, Скопје.  

2. Согласноста за именување на Даринка Дамјано-
виќ, за вршител на должност - директор на Централни-
от депозитар за хартии од вредност АД Скопје се дава 
за период од шест месеци, согласно одлуката на Одбо-
рот на Директори на Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје број     02 - 5785/1 од 25-10-
2011 година и на одлуката број 02-6238/1 за изменува-
ње на одлуката број 02 - 5785/1 од 25-10-2011 година. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, и истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
     Бр. УП1 08-96           Комисија за хартии од вредност 
22 ноември 2011 година    на Република Македонија 
           Скопје                  Претседател,    
                                     Марина Наќева Кавракова, с.р. 
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3632. 
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, бр. 25/2007, бр. 07/2008; 57/2010 и 
135/2011 година), постапувајќи по барањето бр.08-
УП1-97 од 08.11.2011 година Комисијата за хартии од 
вредност на РМ на седницата одржана на ден 
22.11.2011 година го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 

 
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен 

советник на Дарко Сима  од Скопје. 
2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на Дарко Сима се дава за период од пет години од 
денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Дарко Сима  престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаи-
те предвидени со член 213 од Законот за хартии од 
вредност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
     Бр. УП1 08-97           Комисија за хартии од вредност 
22 ноември 2011 година   на Република Македонија 
          Скопје              Претседател,   
             Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
3633. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија, врз основа на  член 88 став 1 алинеја б) и 
член 184 алинеја љ) од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на Р. Македонија“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), а постапувајќи по 
Барањето број 01-1565/2 од  07/10/2011 година од Ма-
кедонската берза АД Скопје за давање согласност за 
Одлуката број 02-1565/1 од 07/10/2011 година за изме-
ни и дополнување на Правилата за котација на Маке-
донската берза АД Скопје, на својата седница одржана 
на ден 09/11/2011 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. НЕ СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката број 

02-1565/1 од 07/10/2011 година за измени и дополнува-
ње на Правилата за котација на Македонската берза 
АД Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото  ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија”. 
      
    Бр. 08 УП - 99           Комисија за хартии од вредност 
 9 ноември 2011 година    на Република Македонија 
          Скопје            Претседател,    
        Марина Наќева Кавракова, с.р. 

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3634. 
 Советот за радиодифузија на Република Македони-

ја, врз основа на член 37, став 1, алинеја 5 и член 62, 
став 1, алинеја 2 од Законот за радиодифузната дејност 
(„Сл.весник на РМ” бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 
06/2010 и 145/2010, 97/2011), а во согласност со член 
205 од Законот за општата управна постапка 
(„Сл.весник на РМ”, бр.38/05, 110/08, 51/2011),  и со 
член 19, став 2, алинеја 10 и член 20, став 1, алинеја 1 и 
3 од Деловникот за работа на Советот (Пречистен 
текст) бр.02-1643/4 од 19.06.2006 година, и неговото 
изменување и дополнување бр.01-3320/1 од 14.09.2011 
година, и Заклучокот на Советот бр.02-4097/4 од 
29.11.2011 година, откако го разгледа Известувањето 
бр. 03-3822/2 од 18.11.2011 година, од Друштвото за 
телекомуникации и радиодифузија Алб ТВ 2010 ДОО-
ЕЛ Скопје, со кое го известуваат Советот за нивната 
конечна одлука ТВ Алб, да не продолжи со работа, од-
носно со емитување телевизиска програма, на својата 
19-та седница, одржана на 28.11.2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТА НА  ДОЗВОЛА-
ТА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА 
ДРУШТВОТО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И РА-
ДИОДИФУЗИЈА АЛБ ТВ 2010 ДООЕЛ СКОПЈЕ,  

БР. 07-110 ОД 18.05.2010 ГОДИНА 
 
1. Престанува да важи дозволата за вршење радио-

дифузна дејност на Друштвото за телекомуникации и 
радиодифузија Алб ТВ 2010 ДООЕЛ Скопје, бр.07-110 
од 18.05.2010 година, за вршење радиодифузна дејност 
- сателитско емитување на телевизиски програмски 
сервис од општ формат, на албански јазик, со опфат на 
гледаност на целото подрачје на Република Македони-
ја. 

2. Дозволата за вршење радиодифузна дејност од 
точка 1 од ова решение, престанува да важи поради тоа 
што радиодифузерот од точка 1 од решението се отка-
жува од дозволата за вршење радиодифузна дејност – 
сателитско емитување на телевизиски програмски сер-
вис, за што написмено го извести Советот. 

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштвото за телекомуника-
ции и радиодифузија Алб ТВ 2010 ДООЕЛ Скопје, да 
го плати доспеаниот годишен надоместок за дозволата 
за вршење радиодифузна дејност во износ од 
2.424.067,00 денари, по доставена фактура бр.001/2011 
од 07.02.2011 година (за периодот од 05.02.2011 зак-
лучно со 04.02.2012 година), во рок од 15 дена од денот 
на приемот на ова решение.                                                                          

4. Ова решение влегува во сила по неговата конеч-
ност и истото ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 
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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 
Друштвото за телекомуникации и радиодифузија 

Алб ТВ 2010 ДООЕЛ Скопје, е имател на Дозвола за 
вршење радиодифузна дејност бр.07-110 од 18.05.2010 
година, за сателитско емитување, на телевизиски про-
грамски сервис од општ формат, на албански јазик, со 
опфат на гледаност на целото подрачје на Република 
Македонија, која со Одлука за доделување дозвола за 
вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сате-
лит) бр.07-43 од 09.02.2010 година, Советот за радио-
дифузија на РМ на својата 02-ра седница, одржана на 
05.02.2010 година, му ја додели на субјектот Арбтрим 
Кира од Струга, единствен кандидат со поднесена При-
јава бр.07-27 од 22.01.2010 година, за учество на Кон-
курс за доделување дозвола за вршење радиодифузна 
дејност. 

Предметниот радиодифузер на 18-ти ноември 2011 
година до Советот за радиодифузија на РМ достави Из-
вестување бр.03-3822/2, со кое го известува Советот за  
нивната конечна одлука да не продолжат со емитува-
њето на телевизиска програмата, при што ги наведува 
причините, меѓу кои кражба на опремата на телевизија-
та, со што технички не се во можност да функционира-
ат, односно како што на крај го известуваат Советот 
дека не се во можност да започнат со емитување на 
програмата, да ги исполнат обврските според издадена-
та дозвола за вршење радиодифузна дејност и дека 
нивната конечна одлука е Алб ТВ да не продолжи со 
работа. 

Со оглед дека во член 62, алинеја 2, Законот за ра-
диодифузната дејност (“Сл.весник на РМ” бр.100/05, 
19/07, 103/2008, 152/2008, 06/2010, 145/2010, 97/2011) 
пропишува дека дозволата престанува да важи со пис-
мена изјава на имателот со која се известува Советот за 
радиодифузија на РМ дека престанува со емитувањето 
на радио/телевизиска програма, а имајќи во предвид 
дека Друштвото за телекомуникации и радиодифузија 
Алб ТВ 2010 ДООЕЛ Скопје, писмено го известува Со-
ветот дека престанува со вршење радиодифузна деј-
ност - сателитско емитување на телевизиски програм-
ски сервис, исполнети се законските претпоставки за 
престанок на дозволата за вршење радиодифузна деј-
ност, бр. 07-110 од 18.05.2010 година.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно член 60, став 1 од Законот за радиодифуз-
ната дејност (“Сл.весник на РМ” бр.100/05, 19/07, 
103/2008, 152/2008, 06/2010, 145/2010, 97/2011), за доз-
волата за вршење радиодифузна дејност трговските ра-
диодифузни друштва плаќаат годишен надоместок на 
сметка на Советот за радиодифузија на РМ, за секоја 
тековна година почнувајќи од датумот на доделување 
на дозволата (член 60, став 6 од истиот Закон). По од-
нос на обврската за плаќање надоместок за дозволата 
за вршење радиодифузна дејност, Друштвото за теле-
комуникации и радиодифузија Алб ТВ 2010 ДООЕЛ 
Скопје, има доспеан а неплатен надоместок по Фактура 
бр.001/2011 од 07.02.2011 која се однесува на надоме-
стокот за дозволата за периодот за периодот од 
05.02.2011 заклучно со 04.02.2012 година, во износ од 
2.424.067,00 денари.  

Врз основа на ваквата фактичка ситуација, Друш-
твото за телекомуникации и радиодифузија Алб ТВ 
2010 ДООЕЛ Скопје, се задолжи да го плати доспеани-
от годишен надоместок за дозволата за вршење радио-
дифузна дејност во износ од 2.424.067,00 денари, по 
доставена фактура бр.001/2011 од 07.02.2011 (за перио-
дот од 05.02.2011 заклучно со 04.02.2012 година), во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

Имајќи го во предвид сето погоре наведено, Сове-
тот за радиодифузија на РМ,  одлучувајќи по Известу-
вањето на Друштвото за телекомуникации и радиоди-
фузија Алб ТВ 2010 ДООЕЛ Скопје, бр.03-3822/2 од 
18.11.2011 година, за откажување од дозволата за вр-
шење радиодифузна дејност, согласно Заклучокот 
бр.02-4097/4 од 29.11.2011 година, донесе решение ка-
ко во диспозитивот. 

 
      Бр. 07-348                   Совет за радиодифузија на РМ 
30 ноември 2011 година             Претседател, 
          Скопје                       м-р Зоран Стефаноски, с.р. 

 
Упатство за правно средство: Против решението за 

престанок на важноста на дозволата за вршење радио-
дифузна дејност, бр.07-110 од 18.05.2010 година, 
Друштвото за телекомуникации и радиодифузија Алб 
ТВ 2010 ДООЕЛ Скопје, има право во рок од 15 дена 
од денот на добивањето на решението да поднесе туж-
ба до надлежен суд.  
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