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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1274. 
Врз основа на член 4, став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
08/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 01.06.2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ  

И ДВИЖНИ СТВАРИ  
Член 1 

Недвижните ствари и тоа: - објект со земјиште под об-
јект во површина од 191 м2 и двор во површина од 497 
м2, односно вкупно 688 м2, што се наоѓа на КП 3786/17 
КО Тетово на ул. „Борис Кидрич“, евидентиран во Посе-
довен лист бр. 5836 КО Тетово и недвижните ствари (ни-
ви, пасишта и лозја) евидентирани во Поседовен лист бр. 
556 КО Вратница, односно земјиште во вкупна површина 
од 160.172 м2, сопственост на Република Македонија, се 
даваат на користење на Универзитетот „Свети Кирил и 
Методиј“ - Скопје за потребите на Факултетот за земјо-
делски науки и храна во Скопје со цел формирање на уни-
верзитетска фарма, без надоместок. 
 

Член 2 
Движните ствари - опрема, подробно опишани во 

Решението I Л.бр. 27/05, донесено од Основниот суд 
Скопје I - Скопје вон рочиште во отворена ликвидаци-
она постапка над Водостопанското претпријатие „ПО-
ЛОГ“ - Тетово на 14.03.2006 година, се даваат на кори-
стење на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ - 
Скопје за потребите на Факултетот за земјоделски нау-
ки и храна во Скопје, со цел формирање на универзи-
тетска фарма, без надоместок.  

Член 3 
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

на оваа одлука и движните ствари од член 2 на оваа од-
лука ќе се изврши меѓу Службата за општи и заеднич-
ки работи при Владата на Република Македонија и 
Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје - Фа-
култетот за земјоделски науки и храна во Скопје.  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

     Бр. 19-4480/1                       Претседател на Владата 
1 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1275. 

Врз основа на член 54 и 55 од Законот за користење 
и располагање со стварите на државние органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
4.07.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОР ЗА 
ДАВАЊЕ МОТОРНО ВОЗИЛО НА ВРЕМЕНО  

КОРИСТЕЊЕ, БЕЗ НАДОМЕСТОК  
Член 1 

Се дава согласност на Договорот за давање мотор-
ни возила на времено користење без надоместок, склу-
чени меѓу Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија и  Хуманитарната  

 Исправка на Одлуката за определување на 
цена за електрична енергија произведена од 
ЈП „Стрежево“ – Битола врз основа на регу-
лиран максимален приход од производство 
на електрична енергија за регулираниот пе-
риод до 31 декември 2007 година..................... 19 

 Огласен дел........................................... 1-60
 
организација ВЕНЕРА, со кој на Хуманитарната ор-

ганизација ВЕНЕРА, на времено користење, за период 
од една година, се даваат патничките моторни возила: 

1. Марка BMW, тип - 525 TDS, со број на мотор 
256Т1-3157734, со број на шасија WBAHA91000B150815, 
година на производство 1994, сила на моторот 105 KW, 
работна зафатнина на моторот 2497 см3 и 

2. Марка VOLVO 850 Caravan, тип - T5R, со број на мо-
тор В5204-586027, со број на шасија YV1LW4702T2198611, 
година на производство 1995, сила на моторот 155 KW, ра-
ботна зафатнина на моторот 1984 см3. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 19-3162/1                        Претседател на Владата 
4 јули 2006 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1276. 

Врз основа на член 4 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
4.07.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАМЕНА НА ОТСТАПЕН ПРОСТОР НА ОРГА-
НИЗАЦИЈАТА НА ЖЕНИТЕ НА МАКЕДОНИЈА  

Член 1 
Доделениот простор со Одлука на Влада бр. 23-

3600/2 од 25.08.2003 година во поранешен објект на 
Средното училиште „Никола Тесла“ - Скопје со повр-
шина од 55,33м2 на Организацијата на жените на Маке-
донија, од 1.10.2006 година се заменува со три просто-
рии на ул. „50-та дивизија“ бб - Скопје, со вкупна по-
вршина од 35м2 со кои досега располагаше Бирото за 
развој на образованието.  

Член 2 
Се задолжува Службата за општи и заеднички рабо-

ти да склучи договор за условите и начинот за користе-
ње на деловните простории со Организацијата на же-
ните на Македонија.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
     Бр. 19-3116/1                        Претседател на Владата 
4 јули 2006 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1277. 

Врз основа на член 11, став 3 од Законот за градеж-
ното земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 53/01), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСНИЧКОТО ПРАВО 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕ-

НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Се одзема корисничкото право на градежното земјиште 
во сопственост на Република Македонија од Собранието на 
општина Ѓорче Петров, Скопје во КО Арнакија, КП бр. 
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169/2, во површина од 3816 м2, КП бр. 171/2, во површина 
од 924 м2, КП бр. 200/2, во површина од 844 м2, КП бр. 204, 
во површина од 3810 м2 и КП бр. 231, во површина од 
11339 м2, опишани во Поседовен лист бр. 91; РМ-патишта, 
Ѓорче Петров КП бр. 229/2, во површина од 200 м2 и КП 
бр. 1489, во површина од 34804 м2 опишани во Поседовен 
лист бр. 92; РМ-води, Ѓорче Петров КП бр. 178, во површи-
на од 12421 м2, КП бр. 198, во површина од 2636 м2, КП бр. 
201, во површина од 6428 м2 и КП бр. 222, во површина од 
5730 м2, опишани во Поседовен лист бр. 93; РМ-ОСИЗ за 
управа и користење на паши, Скопје, КП бр. 170, во повр-
шина од 659 м2, опишана во Поседовен лист бр. 141; 
Република Македонија КП бр. 171/1, со површина од 2296 
м2, КП бр. 200/1 со површина од 1458 м2, КП бр. 206 со по-
вршина од 7662 м2 и КП бр. 239/2 со површина од 7139 м2, 
опишани во Поседовен лист бр. 172. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 19-2728/2                         Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 
       Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1278. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4.07.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНА 

СТВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за да-

вање на трајно користење движна ствар - патничко мотор-
но возило марка „Фолксваген Транспортер“ без регистар-
ски ознаки, број на шасија WV2ZZZ25ZLH069903, со број 
на сообраќајна дозвола 284947, склучен помеѓу Мини-
стерството за правда и Затвор Штип со Отворено одделе-
ние во Струмица. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 19-3097/1                        Претседател на Владата 
4 јули 2006 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                              д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1279. 

Врз основа на член 11, став 1, точка 8 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
4.07.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИО-
НАТА ПРОГРАМА ЗА 2006 ГОДИНА НА ЈАВНО-
ТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРА-
ЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ Ц.О. СКОПЈЕ 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Инвестиционата програма за 2006 година на 
Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Маке-

донска пошта“ ц.о. Скопје бр. 03-11314/1 од 
24.12.2005 година, донесена од Управниот одбор на 
ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 
24.12.2005 година. 

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

 
      Бр.19-525/1                Претседател на Владата 
4 јули 2006 година              на Република Македонија, 

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

1280. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
4.07.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕ-
ЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПО-
ШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“  

Ц.О. СКОПЈЕ ЗА 2005 ГОДИНА 
 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Годишната сметка и Годишниот извештај за ра-
ботењето на Јавното претпријатие за поштенски соо-
браќај „Македонска пошта“ ц.о. Скопје за 2005 година 
бр.03-2028/1 и 03-2029/1 од 27.02.2006 година, усвоени 
од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на сед-
ницата, одржана на 27.02.2006 година. 

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

 
      Бр. 19-1190/1                      Претседател на Владата 
4 јули 2006 година                  на Република Македонија, 

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

1281. 
Врз основа на член 11 став 1, точка 5 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 25.05.2006 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ПРЕСМЕТКА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.01.2005 ДО 

31.12.2005 ГОДИНА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕ-
ЊЕТО НА ЈПАУ „МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ И ОС-
ТВАРЕНИТЕ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ПЕ-
РИОДОТ ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2005 ГОДИНА 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Годишната пресметка за периодот од 1.01.2005 
до 31.12.2005 година и Извештајот за работењето на 
ЈПАУ „Македонија“ - Скопје и остварените финанси-
ски резултати за периодот јануари - декември 2005 го-
дина, под број 02-155/7 од 27.02.2005 година, што 
Управниот одбор на ЈПАУ „Македонија“ - Скопје ги 
усвои на седницата одржана на 27.02.2006 година. 

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

 
     Бр. 19-997/1                          Претседател на Владата 
25 мај 2006 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1282. 
Врз основа на член 15, став 3 од Законот за Фондот 

за осигурување на депозити („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 63/00, 29/02, 43/02 и 49/03), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ  

СКОПЈЕ ЗА 2006 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија го потврдува 

Финансискиот план на Фондот за осигурување на депо-
зити - Скопје за 2006 година бр. 02-158/1 од 20.04.2006 
година, донесен од Управниот одбор на Фондот, на 
седницата одржана на 20.04.2006 година. 

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

 
     Бр. 19-2147/2                       Претседател на Владата 
19 јуни 2006 година                на Република Македонија, 
        Скопје                              д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1283. 

Врз основа на член 30 од Законот за научно-истра-
жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 13/96 и 29/2002), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 2006 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ЕКОНОМСКИ 

ИНСТИТУТ – СКОПЈЕ 
 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на ЈНУ Економскиот ин-
ститут – Скопје, бр. 02-638/1 од 18 мај 2006 година, со 
која за директор на Институтот е избран д-р Дејан Пен-
дев, научен советник во Институтот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
     Бр. 33-2474/4                  Претседател на Владата 
28 јуни 2006 година                на Република Македонија, 
          Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1284. 

Врз основа на член 141 став 1 од Законот за зашти-
та на природата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 67/2004 и 14/2006), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 2006 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈУ НАЦИОНА-
ЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР, БИТОЛА 

 
1. За директор на Јавната установа Национален 

парк Пелистер, Битола се именува Славко Дамески, 
дипл. шумарски инженер. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
     Бр. 33-3107/2                 Претседател на Владата 
28 јуни 2006 година                на Република Македонија, 
          Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

1285. 
Врз основа на член 141 став 1 од Законот за зашти-

та на природата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 67/2004 и 14/2006), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 2006 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈУ НАЦИОНА-
ЛЕН ПАРК МАВРОВО, МАВРОВИ АНОВИ 

 
1. За директор на Јавната установа Национален 

парк Маврово, Маврови Анови се именува Цане Пе-
тревски, дипл.шумарски инженер. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
     Бр. 33-3108/2                 Претседател на Владата 
28 јуни 2006 година                на Република Македонија, 
          Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1286. 

Врз основа на член 141 став 1 од Законот за зашти-
та на природата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 67/2004 и 14/2006), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 4 јули 2006 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈУ НАЦИОНА-
ЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА, ОХРИД 

 
1. За директор на Јавната установа Национален 

парк Галичица, Охрид се именува Андон Бојаџи, 
дипл.шумарски инженер. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
     Бр. 33-3119/2                 Претседател на Владата 
4 јули 2006 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1287. 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.27/86, 
17/91, 84/05 и 70/06), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 4.07.2006 година, донесе 

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОС-

ТИТЕ ПО БАРАЊЕ НА СТРАНКА 
 

Член 1 
Со овој тарифник се пропишува висината на надо-

местоците за запишување во катастарот на недвижно-
стите, по барање на странка.  

 
Член 2 

За поединечно запишување на правата на недвиж-
ностите се наплатува: 

-  за една катастарска парцела                1000 ден. 
-  за еден индивидуален објект во КП     300 ден. 
-  за еден стан во колективна зграда      1000 ден.  
-  за еден деловен простор                       2500 ден. 
 

Член 3 
За запишување на правата на незапишаните нед-

вижности по установен катастар на недвижностите се 
наплатува: 
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-  за една катастарска парцела                800 ден. 
-  за еден индивидуален објект во КП    200 ден. 
-  за еден стан во колективна зграда          800 ден.  
-  за еден деловен простор                       2300 ден. 
 

Член 4 
За запишување на заложно право-хипотека на нед-

вижности се наплатува:  
-  за една катастарска парцела                500 ден. 
-  за еден индивидуален објект во КП      800 ден. 
-  за еден стан во колективна зграда       2000 ден.  
-  за еден деловен простор                          2800 ден.   
 

Член 5 
За запишување со кое се врши промена на катастар-

ска култура/класа на земјиштето се наплатува: 
- за промена на катастарска култура за една КП на 

која нема изграден објект (плодно земјиште) 150 ден.  
- за промена на катастарска класа за една КП 1500 

ден.                                                           
- за промена на катастарска култура од неизградено 

во изградено земјиште за една КП и еден објект на 
истата КП 700 ден.  

 
Член 6 

За запишување со кое се врши промена по долу на-
ведените основи се наплатува: 

- купопродажба, размена, подарок, наследување 500 
ден. 

- по недвижност 50 ден. 
-  судска одлука, акт за физичка делба 1000 ден. 
- по недвижност 50 ден. 
-  градба, доградба, надградба (В лист) 800 ден. 
- по станбена целина 50 ден. 
- други основи 300 ден. 
- по недвижност 50 ден. 

 
Член 7 

Надоместокот од овој тарифник соодветно ќе се 
применува и за евидентирање на објектите во катаста-
рот на недвижностите, како и за евидентирање на про-
мените на податоците во катастарот на земјиште. 

 
Член 8 

Надоместокот од овој тарифник го плаќа барателот 
на сметка на Државниот завод за геодетски работи.  

 
Член 9 

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

 
     Бр. 19-3016/1                        Претседател на Владата 
4 јули 2006 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1288. 

Врз основа на член 109 став 4 од Законот за пре-
мер, катастар и запишување на правата на недвижно-
стите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
4.07.2006 година, донесе 

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ И КА-

ТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Со овој тарифник се пропишува висината на надо-

местокот за користење на податоците од премерот и 
катастарот на недвижностите. 

Член 2 
За податоците за сите видови точки од геодетската 

основа се наплатува: 
       

1. за положбени координати за 1 точка 100 ден. 
2. за надморска висина за 1 точка или 1 репер 50 ден. 
3. за координати и надморска висина за 1 
точка 150 ден. 
4. за опис на положбата заедно со коорди-
натите и надморската висина за 1 точка 180 ден. 
5. за опис на положбата заедно со надмор-
ската висина за 1 репер 150 ден. 

 
Член 3 

За податоците од елаборати од геодетски снимања 
се наплатува: 

 
1. за фотокопија од детална скица или фо-
тоскица на А4 формат 200 ден. 
2. за скенирана детална скица или фотоски-
ца на А4 формат 300 ден. 
3. за препис од записникот за детално сни-
мање за една детална точка 20 ден. 
4. за координати на една детална точка 30 ден. 

 
Член 4 

За копија од катастарски план за сите размери се 
наплатува: 

 
1. за 1 работен оригинал во хартиена форма 2500 ден. 
2. за 1 архивски оригинал во хартиена форма 1800 ден. 
3. за дел од работниот или архивскиот ори-
гинал на А4 формат 350 ден. 
4. за 1 работен оригинал, геореференциран 
во растерска форма на ЦД  2500 ден. 
5. за 1 архивски оригинал, геореференциран 
во растерска форма на ЦД  1500 ден. 
6. за 1 катастарски план, векторизиран на ЦД 12000 ден. 
7. за дел од катастарскиот план за 1 хектар, 
векторизиран на ЦД  400 ден. 
8. за еден ортофото план, геореференциран 
во растерска форма на ЦД 6000 ден. 

 
За издадена копија на катастарски план со верти-

кална претстава се наплатува надоместок зголемен за 
30% од надоместокот од став 1 на овој член. 

 
Член 5 

За копија од катастарски план и фотокопија од ски-
ца од етажен премер се наплатува: 

 
1. за копија од катастарски план за 1 ката-
старска парцела 350 ден. 
- за секоја наредна катастарска парцела на 
истата копија 100 ден. 
2. за фотокопија од скица од етажен премер 
за 1 скица 100 ден. 

 
Член 6 

За податоците од катастарскиот операт се наплатува: 
 

1. за увид во збирка на исправи до 1 час 300 ден. 
- за секој нареден час  200 ден. 
2. за имотен лист односно поседовен лист 
за 1 парцела 250 ден. 
- за секоја наредна парцела по  50 ден. 
3. за уверение за редослед на извршени 
промени за една недвижност  800 ден. 
4. за уверение за факти кои произлегуваат 
од катастарскиот операт по барател 100 ден. 
5. за евидентен лист 200 ден. 
6. извод од список на парцели со сите инди-
кации по парцела 50 ден. 
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Член 7 
За примерок од топографска карта независно од 

размерот се наплатува: 
 

1. за 1 карта во растерска форма 1200 ден. 
2. за 1 карта во хартиена форма 320 ден. 
3. за 1 карта во векторска форма на ЦД 20000 ден. 
4. за 1 ортофото карта во црно-бела техни-
ка, геореференцирана на ЦД 1000 ден. 

 
Член 8 

За издавање на податоци за кои со овој тарифник не 
е утврдена висината на надоместокот, надоместокот се 
определува според бројот на потребните работни часо-
ви за изготвување на податоците, во висина од 300 де-
нари по работен час.  

Член 9 
Надоместокот од овој тарифник го плаќа барателот 

на сметка на Државниот завод за геодетски работи. 
Висината на надоместокот се однесува на еднократ-

на употреба на податоците. 
 

Член 10 
Со донесувањето на овој тарифник престанува да 

важи Одлуката за висината на надоместокот за кори-
стење на податоците од премерот и катастарот на нед-
вижностите бр. 23-1163/1 од 24 јули и 27 јули 1995 го-
дина со Тарифа за висината на надоместокот на кори-
стење на податоците од премерот и катастарот на нед-
вижностите.  

Член 11 
Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 19-3017/1                 Претседател на Владата 

4 јули 2006 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1289. 

Врз основа на член 102 став 5 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.27/86, 
17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 4.07.2006 година, 
донесе 

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАВЕРКА 
НА ГЕОДЕТСКИТЕ ЕЛАБОРАТИ ЗА ИЗВРШЕНИ 
ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

 
Член 1 

Со овој тарифник се пропишува висината на надо-
местокот за заверка на геодетските елаборати за извр-
шени геодетски работи за посебни намени кои се од 
влијание за одржување на премерот и катастарот на 
недвижностите.  

Член 2 
За заверка на геодетските елаборати изработени за 

потребите на просторното уредување на земјиштето 
врз основа на снимена фактичка состојба, се наплатува: 

1. за површини до 2 хектари                    200 ден. 
2. за површина од 2 до 5 хектари          500 ден.  
3. за површина од 5 до 10 хектари       1000 ден. 
4. за површина над 10 хектари            2000 ден. 
 

Член 3 
За заверка на геодетските елаборати за парцелација 

на градежното земјиште во постапката за спроведува-
ње на урбанистичките планови (нумерички податоци), 
се наплатува: 

1.  за една градежна парцела                      200 ден. 
2.  за линиски објекти по една катастарска парцела                              

  50 ден. 
 

Член 4 
За заверка на елаборати од геодетски мерења за по-

требите при спроведување на промените на имотно-
правните односи на земјиштето во постапката за еск-
пропријација и други постапки, без разлика на ширина-
та на појасот, се наплатува: 

1. за линиски објекти до 100 м                 500 ден. 
- за секој нареден метар по                           2 ден. 
2. за површински објекти до 1 хектар    500 ден. 
- за секој нареден метар квадратен          0,1 ден. 
 

Член 5 
За заверка на геодетски елаборати за физичка делба 

и други геодетски работи кои се од влијание за одржу-
вањето на премерот и катастарот на недвижностите се 
наплаќа: 

- за секоја парцела во нова состојба        100 ден. 
 

Член 6 
Надоместокот од овој тарифник се плаќа на сметка 

на Државниот завод за геодетски работи.  
 

Член 7 
Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
     Бр. 19-3015/1                        Претседател на Владата 
4 јули 2006 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                             д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЗДРАВСТВО 
1290. 

Врз основа на член 20 од Законот за квалитет на амби-
ентниот воздух, ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 67/04), министерот за животна средина и про-
сторно планирање и министерот за здравство донесоа 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА KРИТЕРИУМИТЕ, МЕТОДИТЕ И ПОСТАПКИТЕ 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ  

НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ  
I. Општи одредби  

Член 1 
Предмет на уредување 

Со овој правилник се пропишуваат: критериумите, 
методите и постапките за оценување на квалитетот на 
амбиентниот воздух во однос на сулфур двооксид; азот 
двооксид; азотни оксиди; суспендирани честички до 10 
микрометри; олово; бензен; јаглерод монооксид и озон. 
 

Член 2 
Дефиниции 

1. “Фиксни мерења“ се мерења извршени на фикс-
ни локации, со контиунирано или дисконтиунирано зе-
мање на проба за да се одредат нивоата во согласност 
со бараниот критериумот за квалитет на податоци; 

2. “Индикативни мерења” се мерења чиј критери-
ум за квалитет на податоци е понизок од критериумот 
кој се однесува на фиксните мерења; 

3. “Референтни методи” се постапки во кои слу-
чајната и систематска грешка се редуцирани до одреде-
но ниво, што придонесува, истите да се применуваат за 
валидација на нови аналитички постапки за истиот ана-
лит(супстанцата што се анализира); 
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4. “Техники на моделирање” се разновидни мате-
матички пристапи за претставување на физичките и хе-
миските процеси во амбиентниот воздух, како и проце-
дури за промена на овие формулации, заедно со бара-
ните влезни податоци за да се спроведе моделирањето 
на квалитетот на амбиентниот воздух; 

5. “Kатастар на загадувачки супстанции во воз-
духот” е квалитативна и квантитативна евиденција на 
загадувачките супстанции, и изворите на загадување 
кои испуштаат загадувачки супстанции во воздухот во 
кој е вклучена и карта на загадувачките супстанции;  

6. “AOT40” (изразено во (µg/m3) помножено со ча-
сови), значи збир од разликите меѓу часовните концен-
трации поголеми од  80 µg/m3 (= 40-ти делови од мили-
јардата) и 80 µg/m3 во текот на даден период, со приме-
на на едночасовни вредности измерени меѓу 8:00 и 
20:00 според Средноевропско време секој ден; 

7. “Амбиентен воздух” е надворешен воздух во 
тропосферата, во кој не е опфатен воздухот на работно-
то место; 

8. “Загадувачка  супстанција  на воздухот”  е секо-
ја  супстанција што човекот непосредно или посредно  ја 
внесува во амбиентниот воздух, а за којашто постои ве-
ројатност дека ќе има штетни ефекти  врз човековото 
здравје, односно врз животната средина како целина; 

9. “Ниво” е концентрацијата на некоја загадувачка 
супстанција во амбиентниот воздух или нејзино тало-
жење врз површина за еден определен временски пери-
од; 

10. “Оценување“ е секоја метода што се користи за 
мерење, пресметување, предвидување или за процену-
вање на нивото на некоја загадувачка супстанција во 
амбиентниот воздух; 

11. “Зона” е дел од територијата на Република 
Македонија со дефинирани граници за целите на 
оценување и управување со квалитетот на амбиент-
ниот воздух; 

12. “Агломерација” е зона во која густината на на-
селението е над 250.000 жители, или таму каде што гу-
стината на населението е помалку од 250.000 жители, 
но каде што густината на населеност по км2 ја оправду-
ва потребата од оценување на квалитетот на амбиент-
ниот воздух и управувањето со него; 

13. “Азотни оксиди“ се збир на азот оксид и азот 
двооксид дадени во милијардити делови и изразени ка-
ко азот двооксид во микрограми на метар кубен; 

14. “Суспендирани честички со големина до 10 
микрометри (PM10)“ се честички што минуваат низ 
влез селективен по големина, со 50% ефикасност на не-
пропустливоста при аеродинамичен дијаметар од 10 
µm; 

15. “Горен праг на оценување” е ниво под кое мо-
же да се користи комбинација од методи и  техники на 
моделирање за да се оцени квалитетот на амбиентниот 
воздух; 

16. “Долен праг на оценување” е ниво под кое мо-
же да се користат само техники на моделирање за обје-
ктивно оценување на квалитетот на амбиентниот воз-
дух; 

17. “Прекурсори на озонот“ се супстанции коишто 
придонесуваат за формирање на приземниот слој на 
озонот; 

18. “Стандардни услови“ за оценување на концен-
трациите во амбиентниот воздух се температура од 293 
К и притисок од 101.3 kPa;         

19. “Испарливи органски супстанции (ИОС)” се 
сите органски супстанци од антропогени и биогени из-
вори со исклучок на метанот, кои се способни да про-
дуцираат фотохемиски оксиданси при реакции со азот-
ни оксиди во присуство на сончева светлина; 

20. “Маргина на толеранција за гранична вред-
ност“ е процент од граничната вредност до којшто 
оваа вредност може да биде надмината во услови дефи-
нирани со Законот за квалитет на амбиентен воздух; 

21. “Гранична вредност“ е нивото утврдено врз 
основа на научните сознанија, со цел да се избегнат, 
спречат или да се намалат штетните ефекти врз здрав-
јето на луѓето односно животната средина како целина, 
а којашто треба да се постигне во даден период и штом 
еднаш ќе се постигне веќе да не се надминува; 

22. “Ултра-периферни региони“ се одвоени, мали, 
изолирани региони кои се карактеризираат со локално 
време;  

23. “Валидни податоци“ се податоци кои се одли-
куваат со точност, комплетност и кои исполнуваат 
претходно специфицирани критериуми; 

24. “Временска покриеност“ се дефинира како 
процент на време потребен за поставување на вредно-
ста на прагот за времето кога се мери одредена загаду-
вачка супстанца; 

25. “Чување на податоци“ се дефинира како соод-
нос на времето кога инструментот обезбедува валидни 
податоци и времето кога треба да се пресмета стати-
стичкиот параметар или збирната вредност. 

 
II. Критериуми за оценување на квалитет  

на амбиентниот воздух 
 

Член 3 
Утврдување на горен и долен праг за оценување на 

квалитет на амбиентниот воздух во однос  
на концентрациите на сулфур двооксид 

Утврдување на горен и долен праг за оценување на 
квалитет на амбиентен воздух во однос на концентрации-
те на сулфур двооксид, се врши според критериумите 
дадени во Прилог бр. 1, точка 1 на овој правилник.  

 
Член 4 

Утврдување на горен и долен праг за оценување на 
квалитет на амбиентен воздух во однос на концен-

трациите на aзот двооксид и азотни оксиди 
Утврдување на горен и долен праг за оценување на  

квалитет на амбиентен воздух во однос на концентра-
циите за азот двооксид и азотни оксиди, се врши спо-
ред критериумите дадени во Прилог бр. 1, точка 2 на 
овој правилник. 

 
Член 5 

Утврдување на горен и долен праг за оценување на 
квалитетот на амбиентниот воздух во однос на кон-
центрациите на суспендирани честички со големи-

на до 10 микрометри (PM10) 
Утврдување на горен и долен праг за оценување на 

квалитет на амбиентен воздух во однос на концентра-
циите на суспендирани честички со големина до 10 ми-
крометри (PM10), се врши според критериумите дадени 
во Прилог бр. 1, точка  3 на овој правилник.  

 
Член 6 

Утврдување на горен и долен праг за оценување на 
квалитет на амбиентен воздух во однос на концен-

трациите на oлово 
Утврдување на горен и долен праг за оценување на 

квалитет на амбиентен воздух во однос на концентра-
циите на олово, се врши според критериумите дадени 
во Прилог бр. 1, точка 4 на овој правилник.  

 
Член 7 

Утврдување на горен и долен праг за оценување на 
квалитетот на амбиентниот воздух во однос на кон-

центрациите на бензен 
Утврдување на горен и долен праг за оценување на 

квалитет на амбиентен воздух во однос на концентра-
циите на бензен, се врши според критериумите дадени 
во Прилог бр. 1, точка 5 на овој правилник.  
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Член 8 
Утврдување на горен и долен праг за оценување на 
квалитетот на амбиентниот воздух во однос на кон-

центрациите на jаглерод моноксид 
Утврдување на горен и долен праг за оценување на 

квалитет на амбиентен воздух во однос на концентраци-
ите на јаглерод моноксид, се врши според критериумите 
дадени во Прилог бр. 1, точка 6 на овој правилник.   

 
III. Методи за оценување на концентрациите на за-
гадувачките супстанции и постапки за обезбедува-

ње на квалитет на податоци 
 

Член 9 
Оценување на концентрациите 

Оценувањето на квалитетот на амбиентниот воздух 
се врши преку концентрациите на сулфур двооксид, 
азотен двооксид и азотни оксиди, суспендирани че-
стички со големина до 10 микрометри (PM10), олово, 
бензен, јаглерод моноксид и озон. 

При оценувањето на квалитетот на амбиентниот 
воздух се земаат предвид: 

- фиксни мерења (контиунирани и дисконтиунира-
ни); 

- индикативни мерења; 
- техники на моделирање и комбинација од мерења 

и техники на моделирање; 
- референтни методи; 
- дополнителни извори на податоци; 
- катастар на загадувачки супстанции во воздухот. 
 

Член 10 
Фиксни мерења 

Фиксните мерења на сулфур двооксид, азот двоо-
ксид и азотни оксиди, суспендирани честички со голе-
мина до 10 микрометри (PM10), олово, бензен и јагле-
род моноксид се вршат согласно методите дадени во 
Прилог бр. 3 на овој правилник. 

Мерењата од став 1 на овој член се вршат во секоја 
зона и агломерација каде што горниот праг за оценува-
ње во однос на пооделната загадувачка супстанца е 
надминат. 

Одредбите од став 1 и 2 на овој член не се примену-
ваат за оценување на квалитет на амбиентниот воздух 
во однос на концентрациите на сулфур двооксид, азот 
двооксид и азотни оксиди, суспендирани честички со 
големина до 10 микрометри (PM10), олово, бензен и јаг-
лерод моноксид,  доколку мерењата на азот двооксид 
се земаат само како основа за создавање на озонот 
(прекурсори на озон).  

 
Член 11 

Индикативни мерења 
Надлежниот орган за оценување на квалитетот на 

амбиентен воздух согласно член 19 на Законот за ква-
литет на амбиентниот воздух ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 67/2004) може да одобри: 

- индикативни мерења на суспендирани честички со 
големина до 10 микрометри (PM10) и олово по случаен 
избор, наместо фиксни континуирани мерења, доколку 
со индикативните мерења се обезбеди 95% точност на 
податоците во однос на податоците од фиксното конти-
нуирано мерење со несигурност до 10%; 

- индикативни мерења на бензен по случаен избор 
наместо фиксни континуирани мерења, доколку инди-
кативните мерења можат да го задоволат критериумот 
од 25% несигурност на податоците. 

Индикативните мерења по случаен избор треба да би-
дат подеднакво распоредени во текот на целата година.  

Критериуми за оценување на квалитетот на подато-
ците добиени од индикативни мерења се дадени во 
Прилог бр. 2 точка 1, 2 и 3 на овој правилник. 

Член 12 
Техники на моделирање 

За оценување на  квалитетот на амбиентниот воздух  
се применува и методот на моделирање даден во При-
лог бр. 2, точка 1, 2 и 3 на овој правилник.  

За да се обезбеди доволно ниво на податоци за оце-
нување на квалитетот на амбиентниот воздух, мерења-
та можат да се дополнат со техники на моделирање. 

Таму каде што нивоата на загадувачките супстан-
ции се наоѓаат помеѓу горниот праг за оценување и 
долниот праг за оценување, при оценувањето на кон-
центрациите на сулфур двооксид, азот двооксид и азот-
ни оксиди, суспендирани честички со големина до 10 
микрометри (PM10), олово, бензен и јаглерод моноксид, 
може да се употребат техники на моделирање и комби-
нација од мерења и техники на моделирање.  

Доколку нивоата на сулфур двооксид, азот двоо-
ксид и азотни оксиди, суспендирани честички со голе-
мина до 10 микрометри (PM10), олово, бензен и јагле-
род моноксид се под долниот праг на оценување, може 
да се употребат дополнителни техники на моделирање 
и комбинација од мерења и техники на моделирање. 

 
Член 13 

Мерења и моделирања во одредени зони и агломе-
рации 

За сулфур двооксидот, азот двооксидот и азотните 
оксиди, суспендираните честички со големина до 10 
микрометри (PM10) и оловото, бензенот и јаглерод мо-
ноксид, надминувањата на горниот и на долниот праг 
за оценување треба да се утврдуваат врз основа на кон-
центрациите во претходните пет години, таму каде што 
на располагање има доволно податоци.  

Прагот за оценување се смета за надминат, доколку 
во текот на тие пет години вкупниот број на надмину-
вањата на концентрацијата на прагот, е три пати пого-
лем од бројот на дозволените надминувања во текот на 
секоја календарска година.  

Таму каде што на располагање има помалку од пе-
тгодишни податоци, тие можат да се комбинираат со 
податоци добиени од: 

- краткотрајни периоди на мерења во текот на годи-
ната, на локации за коишто постои веројатност дека ќе 
бидат типични за највисоките нивоа на загадување; 

- катастарот на загадувачки супстанции на возду-
хот; 

- методот на моделирање.  
Во одредени зони и агломерации, каде што во текот 

на било која од претходните пет години на мерење, 
концентрациите на озон надминале некоја долгорочна 
цел, се воведуваат задолжителни континуирани фиксни 
мерења.  

Таму каде што се достапни податоци од фиксни ди-
сконтинуирани мерења за помалку од пет години, и ка-
де се карактеристични највисоки нивоа на загадување, 
за да се оценат концентрациите на озонот во  амбиент-
ниот воздух, се користи и комбинација од податоците 
добиени од катастарот на загадувачки супстанции на 
воздухот и  методот на моделирање.  

За зоните и агломерациите каде податоците од ме-
рењата на озон се дополнети со податоците од модели-
рање и/или индикативни мерења, вкупниот број на ме-
рења може да биде намален, под услов, податоците од 
моделирањето и/или индикативните мерења да обезбе-
дуваат валидни податоци за оценување на квалитетот 
на амбиентниот воздухот. 

Мерењата на азот двооксид, како прекурсор на озо-
нот, треба да се направат во минимум 50% од мерните 
места на озонот и истите треба да бидат континуирани, 
освен во рурални средини. Во овој случај, за оценување 
на концентрацијата на озонот, може да се употреби и 
комбинација од податоци добиени од Kатастарот на за-
гадувачки супстанции на воздухот и методот на  моде-
лирање.  
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Член 14 
Референтни методи  за оценување на концентрации-

те на загадувачките супстанции 
Референтните методи за оценување на концентра-

циите на загадувачките супстанции,  се дадени во При-
лог бр. 3 на овој правилник. 

 
Член 15 

Дополнителни извори на податоци 
При оценувањето на квалитетот на амбиентниот 

воздух во зоните и агломерациите каде што постојат 
податоци од други извори кои не се добиени од мере-
њата предвидени со овој правилник, истите треба да се 
земат предвид за дополнување на податоците при  оце-
нувањето. 

За дополнување на податоците од став 1 на овој 
член се земаат предвид следните активности: 

- опис на активностите за оценување  кои се земени 
предвид; 

- конкретниот метод кој е применет и опис на мето-
дот; 

- изворите на податоци и информации; 
- опис на резултатите, вклучуваќи и нивна точност. 
Кога е можно, треба да се подготват карти на зага-

дување, во кои се прикажува дистрибуцијата на кон-
центрациите на загадувачките супстанции, во секоја 
зона или агломерација. 

 
Член 16 

Катастар на загадувачки супстанции во воздухот 
При оценувањето на квалитетот на амбиентниот 

воздух во зоните и агломерациите се земаат предвид и 
податоците содржани во Катастарот на загадувачки 
супстанции на воздухот. согласно член 52 од Законот 
за квалитет на амбиентен воздух. 

 
Член 17 

Квалитет на  податоците од оценувањето на концен-
трациите на сулфур двооксид 

За обезбедување на квалитет на податоците добие-
ни од оценувањето на концентрациите на сулфур двоо-
ксид се применуваат критериумите дадени во Прилог 
бр. 2, точка 1 на овој правилник. 

 
Член 18 

Kвалитет на  податоците од оценувањето на кон-
центрациите на aзот двооксид и азотни оксиди 
За обезбедување на квалитет на податоците добие-

ни од оценувањето на концентрациите на азот двоо-
ксид и азотните оксиди се применуваат  критериумите 
дадени во Прилог бр. 2, точка 1 на овој правилник. 

 
Член 19 

Kвалитет на податоците од оценувањето на концен-
трациите на суспендирани честички со големина до 

10 микрометри (PM10) 
За обезбедување на квалитет на податоците добие-

ни од оценувањето на концентрациите на суспендира-
ни честички со големина до 10 микрометри (PM10) се 
применуваат критериумите дадени во Прилог бр. 2, 
точка 1 на овој правилник. 

 
Член 20 

Квалитет на  податоците од оценувањето на концен-
трациите на oлово 

За oбезбедување на квалитет на податоците добие-
ни од оценувањето на концентрациите на олово се при-
менуваат критериумите дадени во Прилог бр. 2, точка 
1 на овој правилник. 

Член 21 
Kвалитет на  податоците од оценувањето на кон-

центрациите на бензен 
За обезбедување на квалитет на податоците добие-

ни од оценувањето на концентрациите на бензен се 
применуваат критериумите дадени во Прилог бр. 2, 
точка 2 на овој правилник. 

 
Член 22 

Kвалитет на  податоците од оценувањето на кон-
центрациите на јаглерод моноксид 

За oбезбедување на квалитет на податоците добие-
ни од оценувањето на концентрациите на јаглерод мо-
ноксид се применуваат критериумите дадени во При-
лог бр. 2, точка 2 на овој правилник. 

 
Член 23 

Kвалитет на  податоците од оценувањето на кон-
центрациите на озон 

За обезбедување на квалитет на податоците добие-
ни од оценувањето на концентрациите на озон се при-
менуваат критериумите дадени во Прилог бр. 2, точка 
3 на овој правилник. 

 
Член 24 

Постапки за собирање на податоци и пресметување 
на статистички параметри за сулфур двооксид, азот 
двооксид и азотни оксиди, суспендирани честички 

(PM10), олово, бензен и јаглерод моноксид 
Постапките за собирање на податоци и пресметува-

ње на статистички параметри за сулфур двооксид, азот 
двооксид и азотни оксиди, суспендирани честички 
(PM10), олово, бензен и јаглерод моноксид опфаќаат: 

(а) Собирање на податоци 
Пресметувањето на едно-часовни и 24-часовни 

вредности на податоци со просечно време  
- за едно-часовни вредности - минимум собрани по-

датоци 75 %, 
- за 24-часовни вредности - најмалку 13 едно-часов-

ни достапни податоци,  но не е дозволено да недостасу-
ваат повеќе од шест последователни едно-часовни 
вредности. 

(б) Пресметување на статистички параметри 
- за средни и просечни: минимум собрани податоци 

50 %, 
- за 98%; 99.9% и максимумот: минимум собрани 

податоци 75 %. 
- Односот помеѓу бројот на валидни податоци кои 

што се земени предвид за двете сезони од годината не 
може да биде поголем од 2, а двете сезони се: зима (од 
1ви Јануари заклучно со 31ви Март и од 1ви Октомври 
заклучно со 31ви Декември) и лето (од 1ви Април зак-
лучно со 30ти Септември). 

Барањата за минималното собирање на податоците 
и за минималното време што треба да биде опфатено, 
не ги вклучуваат губитоците на податоците што наста-
нуваат поради редовната калибрација или поради нор-
малното одржување на инструментите. 

 
Член 25 

Постапки за собирање на податоци и пресметување 
на статистички параметри на озон 

Постапките за проверка на валидноста при собира-
ње на податоците и за пресметување на статистички 
параметри за озонот се дадени во следната табела: 
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Параметар Потребно количество на 
валидни податоци 

едночасовни вредности 75 % (односно 45 минути) 
осумчасовни вредности 75% од вредностите (од-

носно  6 часа) 
Максималната дневна осум-
часовна средна вредност од 
часовните тековни осумча-
совни средни вредности 

75% од часовните, тековни 
осумчасовни средни вредно-
сти (односно  18 осумчасов-
ни средни вредности на ден) 

AOT40 90% од едночасовните 
вредности, по период де-
финиран за пресметување 
на AOT40 вредност (а) 

Годишна средна вредност 75% од едночасовните 
вредности во текот на ле-
тото (април до септември) 
и зимата (јануари до март, 
октомври до декември) по 
одделена сезоните  

Број на надминувања и ма-
ксимални вредности за ме-
сецот. 

90% од дневните максимални 
осумчасовни средни вредно-
сти (27 расположливи дневни 
вредности за месецот) 
90% од едночасовните 
вредности меѓу 8:00 часот 
и 20:00 часот за средно 
европско време 

Број на надминувања и ма-
ксимални вредности за би-
ло која година 

пет од шест месеци во те-
кот на летната сезона 
(април до септември) 

(а) Во случаи кога сите можни измерени податоци не 
се расположливи треба да се примени следниот фактор 
за да се пресметаат AOT40 вредности: 
 
АОТ40(пресметано=АОТ40измереноX вкупен можен број на часови* 
  број на измерени едночасовни вредности 
 
*е бројот на часови во временскиот период на дефини-
рање на AOT40 (односно 08:00 до 20:00 часот СЕВ-
средно европско време од 1ви Мај до 31ви Јули секоја 
година, за заштита на вегетацијата, и од 1ви Април до 
30ти Септември секоја година, за заштита на шумите). 

 
AOT40 (изразено во (µg/m3) помножено со часови), 

значи збир од разликите меѓу часовните концентрации 
поголеми од  80 µg/ m3 (= 40-ти делови од милијардата) 
и 80 µg/ m3 во текот на даден период, со примена на ед-
ночасовни вредности измерени меѓу 8:00 и 20:00 спо-
ред Средноевропско време секој ден  (1). 

(1) Или соодветното време за ултра-периферните 
региони.         

Барањата за минимум собрани податоци и времен-
ската покриеност, не вклучуваат губиток на податоци 
заради редовно калибрирање или нормално одржување 
на инструментите. 

 
Член 26 

Објавување  на резултатите од оценувањето на ква-
литетот на  амбиентниот воздухот 

Резултатите од оценувањето на квалитетот на  ам-
биентниот воздухот се објавуваат во вид на извештаи 
согласно член 19, 50 и 51 од Законот за квалитет на ам-
биентниот воздух ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 67/2004). Тие  се достапни на WEB-стра-
ната на надлежниот орган за оценување. 

Годишниот извештај за податоците од оценувањето 
на квалитетот на  амбиентниот воздухот, се  вклучува 
во Годишниот извештај за животната средина. 

Други видови извештаи согласно став 1 од овој 
член се објавуваат во однос со обврските од меѓуна-
родните договори, кои ги ратификувала или на кои им 
пристапила Република Македонија.  

Член 27 
Прилози 

Прилозите бр. 1, 2 и 3  се составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 28 

Влегување во сила 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе се применува од 01.01.2008 год.  

 
ПРИЛОГ бр. 1 

Критериуми за утврдување на горен  и долен праг 
за оценување 

 
1. Сулфур двооксид 
 

 Заштита на здравјето Заштита на еко-
системот 

Горен праг 
за оценување 
 
 

60% од 24-часовна 
гранична вредност   
(75 µg/m3) да не се 
надминати повеќе од 
3 пати во било која 
календарска година) 

60% од гранич-
на вредност  за 
зима (од 1ви 
Октомври да 
31ви Март) (12 
µg/m3) 

Долен праг 
за оценување 
 

40% од 24-часовна 
гранична вредност   
(50 µg/m3, да не се 
надминати повеќе од 
3 пати во било која 
календарска година) 

40% од гранич-
на вредност  за 
зима (од 1ви 
Октомври да 
31ви Март) (8 
µg/m3) 

 
2. Азот двооксид и азотни оксиди 
 
 Часовни гра-

нични вред-
ности за за-
штита на чо-
вековото 
здравје за NO2 

Годишни 
гранични 
вредности за 
заштита на 
човековото 
здравје NO2 

Годишни 
гранични 
вредности за 
заштита на 
вегетација 
за NOх 

Горен 
праг за 
оценување 

70% од гра-
ничната 
вредност 
(140 µg/m3, 
да не се над-
минати пове-
ќе од 18 пати 
во било која 
календарска 
година) 

80% од гра-
ничната 
вредност (32 
µg/m3) 

80% од гра-
ничната 
вредност (24 
µg/m3) 

Долен 
праг за 
оценување

50% од гра-
ничната 
вредност 
(100 µg/m3, 
да не се над-
минати пове-
ќе од 18 пати 
во  било која 
календарска 
година) 

65% од гра-
ничната 
вредност (26 
µg/m3) 

65% од гра-
ничната 
вредност 
(19,5 µg/m3) 

 
3. Суспендирани честички со големина под 10 

микрометри (PM10) 
Горниот и долниот праг за оценување на суспенди-

рани честички со големина до 10 микрометри (PM10) се 
базирани на индикативните гранични вредности до 1 
јануари 2010 год. 
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 24-часовен просек   Годишен 
просек 

Горен праг за 
оценување 

60% од граничната вред-
ност (30 µg/m3) да не се 
надминати повеќе од 
седум пати во било која 
календарска година) 

70% од гра-
ничната вред-
ност (14 
µg/m3) 

Долен праг за 
оценување 

40% од граничната вред-
ност (20 µg/m3) да не се 
надминати повеќе од 
седум пати во било која 
календарска година) 

50% од гра-
ничната вред-
ност (10 
µg/m3) 

 
4. Олово 
 

 Годишен просек 
Горен праг за оценување 70% од граничната вред-

ност (0,35 µg/m3) 

Долен праг за оценување 50% од граничната вред-
ност (0,25 µg/m3) 

 
5. Бензен 
 

 Годишен просек 
Горен праг за оценување 70% од граничната вред-

ност (3,5 µg/m3) 
Долен праг за оценување 40% од граничната вред-

ност (2 µg/m3) 
 
6. Јаглерод моноксид  
 

 Осум-часовен просек 
Горен праг за оценување 70% од граничната вред-

ност (7 mg/m3) 
Долен праг за оценување 50% од граничната вред-

ност (5 mg/m3) 
 

ПРИЛОГ бр. 2 
Методи за оценување на концентрациите на загаду-
вачките супстанции и постапки за обезбедување на 
квалитет на податоци  

 
1.Сулфур двооксид, азот двооксид и азотни окси-

ди, суспендирани честички со големина до 10 ми-
крометри (PM10) и олово  

За постапките за оценување, за минимална времен-
ската покриеност и за чување на податоците од мере-
њата, се применуваат методи за оценување на концен-
трациите на загадувачките супстанции и постапки за 
обезбедување на квалитет на податоци, прикажани во 
следната табелата: 

 
 Сулфур двоо-

ксид, азот дво-
оксид и азотни 
оксиди 

Суспендирани 
честички со го-
лемина до 10 
микрометри 
(PM10) и олово 

Континуирано мерење 
1.Точност 15% 25% 
2.Минимално соби-
рање на податоци 

90% 90% 

Индикативно ме-
рење 

  

1.Точност 25% 50% 
2.Минимално соби-
рање на податоци 

90% 90% 

3.Минимално оп-
фатено време 

14% (Едно ме-
рење неделно 
по случаен из-
бор, рамно-
мерно распре-
делено во те-
кот на целата 
година, или 
осум недели 
рамномерно 
распределени 
во текот на це-
лата година). 

14% (Едно ме-
рење неделно 
по случаен из-
бор, рамномер-
но распределе-
но во текот на 
целата година, 
или осум неде-
ли рамно-мерно 
распределени 
во текот на  це-
лата година). 

Моделирање 
Точност:   
1.едно-часовни 
просеци 

50% - 60%  

2.дневни просеци 50%  
3.годишни просеци 30% 50% 
Објективно оценување 
Точност: 75% 100% 

  
Точноста на мерењето е дефинирана онака како 

што е утврдена во ISO 5725-1. 
Процентите во табелата дадени за индивидуални ме-

рења се пресметани како просек за предметниот период 
со граничната вредност за 95 % интервал на веродостој-
ност (поместување + двапати стандардна девијација).  

Точноста за континуирани мерења треба да се тол-
кува како да е применлива во областа на соодветната 
гранична вредност. 

Точноста на моделирањето и објективното оценува-
ње се дефинира како максимална девијација на измере-
ните и  пресметаните нивоа на концентрација, во текот 
на периодот кога се разгледува граничната вредност, без 
да се земе предвид временскиот распоред на мерењата. 

   
2. Бензен и јаглерод моноксид 
Целите за  осигурување  на квалитет на податоците, 

за дозволената несигурност на методите за оценување 
и минималната временска покриеност, како и за чува-
ње на податоците од мерењето се прикажани на след-
ната табела: 

 

 Бензен Јаглерод мо-
ноксид 

Фиксни мерења (1) 
1.Несигурност 25 % 15 % 
2.Минимални по-
датоци кои треба 
да се чуваат 

90 % 90 % 

3.Минимален вре-
менски период 

35% урбаните и со-
обраќајните места  
(се распределени во 
текот на годината за 
да бидат репрезен-
тативни за различ-
ните климатски 
услови и сообраќа-
јот) 90% од инду-
стриските места 

 

Индикативни мерења 
1.Несигурност 30 % 25 % 
2.Минимални по-
датоци кои треба 
да се чуваат 

90 % 90 % 
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3.Минимален вре-
менски период 

14 % (едно дневно 
мерење во текот на 
неделата по случаен 
избор, рамномерно 
распределено во те-
кот на годината, 
или 8 недели рам-
номерно распреде-
лени во текот на го-
дината) 

14 % (едно ме-
рење неделно 
по случаен из-
бор, рамномер-
но распределе-
ни во текот на 
годината, или 
осум недели 
рамномерно 
распределени 
во текот на го-
дината) 

Моделирање 
1.Несигурност:   
2.Осумчасовни про-
сечни вредности 

— 50 % 

3.Годишни про-
сечни вредности 

50 % — 

Оценување на целите 
1.Несигурност 100 % 75 % 

(1) Наместо постојани мерења за бензенот може да 
применат мерења по случаен избор, доколку истите 
можат да покажат дека несигурноста, вклучувајќи ја и 
несигурноста која се должи на земањето мостри по 
случаен избор, ги задоволува целите за квалитет за 25 
%. Земањето мостри по случаен избор мора да биде 
рамномерно распределено во текот на целата година за 
да се избегне погрешно толкување на резултатите.  

 
Несигурноста (на интервал на веродостојност од 

95%) на методите за проценување ќе се оценува во сог-
ласност со принципите на ISO прирачникот за изразу-
вање на несигурност во мерењето (1993) или методоло-
гијата на ISO 5725:1994 или некој еквивалент. Процен-
тите на несигурност во горната табела се однесуваат на 
индивидуални мерења кои се просечни во текот на пер-
иодот земен во предвид со граничната вредност, за ин-
тервал на веродостојност од 95 %. Несигурностите на 
фиксните мерења треба да се толкуваат како несигур-
ности применливи во зоните и агломерациите со соод-
ветната гранична вредност. 

Несигурноста за моделирањето и предметната прес-
метка се дефинира како максимално отстапување од 
измерените и пресметаните нивоа на концентрација, во 
предметниот временски период, со помош на гранична 
вредност, без да се земе предвид времетраењето на на-
станите. 

 
3. Озон 
Цели за квалитет на податоците, за потребната пре-

цизност на методите за оценување, за минималната 
временска покриеност и за чување на податоците на 
мерењата се поставени така, да ги водат програмите за 
обезбедување на квалитетот.  

 
 За озон, NO и NO2 
Континуирани фиксни ме-
рења 
1.несигурност на индивиду-
ални мерења 
2.минимум собрани податоци 

 
 
15% 
90% за време на летото 
75% за време на зимата 

Индикативни мерења 
1.несигурност на индивиду-
ални мерења 
2.минимум собрани податоци  
3.минимум  

 
 
30% 
90% 
>10% за време на летото 

Моделирање 
1.несигурност за просеци по 
1 час (во текот на денот) 
2.8  часовен дневен минимум 

 
50% 
 
50% 

Објективно оценување на 
целите 
1.Несигурност 

 
 
75% 

Несигурноста (со 95%-тен интервал на сигурност) 
на методите за мерење е утврдена  со ISO 5725-1.  

Процентите за несигурност дадени во табелата се 
однесуваат на индивидуални мерења, просечно, по пер-
иодот за пресметување на граничната вредност, за 
95%-тен интервал на сигурност. Несигурноста за кон-
тинуираните фиксни мерења се толкува како несигур-
ност која е применлива во областа на концентрацијата, 
што е користена за соодветниот праг на оценување. 

Несигурноста за моделирање и проценка на целите, 
е дефинирана како максимална девијација на измере-
ните и пресметаните нивоа на концентрација, во текот 
на периодот за пресметување на соодветниот праг, без 
да се земе предвид времетраењето на настаните. 

 
ПРИЛОГ бр. 3 

Референтни методи за оценување на концентрации-
те на сулфур двооксид, азот двооксид и азотни окси-
ди, олово, суспендирани честички со големина до 10 
микрометри (PM10), безен, јаглерод моноксид и озон  

 
I. Референтен метод за анализа на сулфур двоо-

ксидот 
ISP/FDIS 10498- *Амбиентен воздух - определува-

ње на сулфур двооксидот - метод на ултравиолетова 
флуоресценција*. 

Се користи и секој друг метод за кој што може да се 
докаже дека дава резултати еквивалентни на горниот 
метод.  

 
II. Референтен метод за анализа на азот двоокси-

дот и на азотните оксиди 
ISO 7996: 1985 - *Амбиентен воздух - определува-

ње на масените концентрации на азотните оксиди - ме-
тод на хемилуминисценција.* 

Се користи и секој друг метод за кој што може да се 
докаже дека дава резултати еквивалентни на горниот 
метод.  

 
III. Референтен метод за анализа на оловото: 
ISO 9855: 1993 *Амбиентен воздух - Определување 

на содржината на честички на олово во аеросоли со-
брани на филтри. Метод на атомска апсорбциона спе-
ктроскопија*. 

Се користи и секој друг метод за кој што може да се 
докаже дека дава резултати еквивалентни на горниот 
метод.  

 
IV. Референтен метод за земање мостри и мерење 

на суспенирани честички со големина до 10 микро-
метри (PM10) 

Референтниот метод за земање мостри и мерење на 
PM10  е EN 12341 *„Квалитет на воздухот - постапка за 
теренски испитувања за докажување на референтна 
еквивалентност на методите за земање мостри за PM10 
фракцијата на честичките”.  

Принципот на мерење се заснова на собирање на 
PM10 фракцијата од суспендираните честички во возду-
хот исталожени на филтерот, и гравиметриско опреде-
лување на масата. 

Mожe да се користи и секој друг метод, за којшто 
можe да докажe дека дава резултати еквивалентни на 
горниот метод, со референтниот метод. Во тој случај, 
резултатите добиени со таквиот метод мора да бидат 
коригирани со релевантен фактор, за да се добијат ре-
зултати еквивалентни на оние што би се добиле со ко-
ристење на референтниот метод. 

 
V. Препорачани методи за земање на проба и 

анализа  за бензен  
Референтен метод за мерење на бензен треба да би-

де методот при што земањето на проба е со пумпање на  
апсорбционен кетриџ, по што следи гас-хроматограф-
ско одредување. 
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VI. Референтен метод за анализа на јаглерод мо-
ноксид 

Референтен метод при мерење на јаглерод моно-
ксид треба да биде недисперзивниот инфра-црвен спе-
ктрометриски (НДИЦ) метод: ISO 4224. 

 
VII. Препорачани методи за анализа на озон и 

калибрирање на инструменти за озон  
Метод за анализа: УВ фотометриски метод (ISO 

13964) 
Метод за калибрирање: Референтен УВ фотометар 

(ISO13964, VDI 2468,BI.6)  
 
При анализата на озонот треба да се вклучат и пре-

курсорите на озонот дадени во следната табела: 
 

 1-Бутен Изопрен Етил бензен 
Етан trans-2-Бутен n-Хексан m +p-Ксилен 
Етен cis-2-Бутен n-Хексан o-Ксилен 
Етин 1,3-Бутадиен n-Хептан 1,2,4-Тримет. 

бензен 
Пропан n-Пентан n-Октан 1,2,3-Тримет. 

бензен 
Пропен i-Пентан i-Октан 1,3,5-Тримет. 

бензен 
n-Бутан 1-Пентен Бензен Формалдехид 
i-Бутан 2-Пентен Толуен Вкупно не-ме-

тански јагле-
водороди 

  
Бр. 10-1341/7 

14 јуни 2006 година 
Скопје 

Бр. 07-7459/1 
29 јуни 2006 година 

Скопје 
 

Министер за животна средина
    и просторно планирање, 
    д-р Зоран Шапуриќ, с.р. 

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

__________  
 

 КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1291. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на сед-
ницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Пав-

линка Манасиева, родена на ден 18.09.1981 година во 
Радовиш со ЕМБГ 1809981469000. 

2. Дозволата за работење на брокер на Павлинка 
Манасиева се дава за период од пет години од денот на 
издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Павлинка 
Манасиева престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 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. 07-876/6                Комисија за хартии од вредност 

26 јуни 2006 година                            Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

1292. 
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 

вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на сед-
ницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Филип 

Аларов, роден на ден 4.04.1977 година во Скопје со 
ЕМБГ 0404977450164. 

2. Дозволата за работење на брокер на Филип Ала-
ров се дава за период од пет години од денот на издава-
њето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Филип Ала-
ров престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени 
со член 211 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. 07-1072/5              Комисија за хартии од вредност 

26 јуни 2006 година                            Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1293. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вред-
ност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седницата 
одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Игор 

Размовски, роден на ден 26.05.1978 година во Охрид со 
ЕМБГ 2605978430003. 

2. Дозволата за работење на брокер на Игор Размов-
ски се дава за период од пет години од денот на издава-
њето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Игор Размов-
ски престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени 
со член 211 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. 07-1073/4              Комисија за хартии од вредност 

26 јуни 2006 година                            Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1294. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вред-
ност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седницата 
одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Мето-

дија Атанасов, роден на ден 23.05.1975 година во 
Скопје со ЕМБГ 2305975450166. 

2. Дозволата за работење на брокер на Методија 
Атанасов се дава за период од пет години од денот на 
издавањето. 
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3. Дозволата за работење на брокер на Методија 
Атанасов престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 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. 07-1074/6              Комисија за хартии од вредност 

26 јуни 2006 година                            Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1295. 

Врз основа на член 101 став (4) и став (5) од Зако-
нот за хартии од вредност (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 95/2005) и член 3 и член 7 од 
Правилникот за начинот и постапката за давање сог-
ласност за именување на директор на брокерска куќа 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/02 
и 87/2004), Комисијата за хартии од вредност на седни-
цата одржана на ден 3.07.2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Не се дава согласност за именување на Марјан 

Младеновски, дипломиран економист, од Куманово, 
ул. “11 Октомври“ бр. 1-2/21, за извршен директор со 
ограничени овластувања на брокерската куќа Еуро бро-
кер АД Скопје, со седиште во Скопје на ул. “Вељко 
Влаховиќ“ бр. 1/2-2. 

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

 
Бр. 07-1308/7              Комисија за хартии од вредност 

3 јули 2006 година                             Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1296. 

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005) и Правилникот за начинот и постапката на 
давање согласност за именување директор на брокер-
ска куќа (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 40/02 и 38/04), Комисијата за хартии од вредност на 
седницата одржана на ден 3.07.2006 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се дава согласност за именување на лицето Искра 
Костова, дипломиран економист со ЕМБГ 
1303976455009 и адреса на живеење бул. “Илинден“ бр. 
5/43, Скопје за директор на Дирекцијата за работи со 
хартии од вредност и брокерско-посреднички услуги на 
Стопанска банка АД Скопје, со седиште на ул. “11 
Октомври“ бр. 7, 1000 Скопје, Република Македонија. 

2. Согласноста за именување на Искра Костова за 
директор на Дирекцијата за работи со хартии од вред-
ност и брокерско-посреднички услуги на Стопанска 
банка АД Скопје се дава за период од 6 месеци, соглас-
но Одлуката бр. 01-1643 од 15.06.2006 година на рабо-
товодниот орган на Стопанска банка АД Скопје со која 
кандидатот е именуван за директор. 

3. Согласноста за именување на Искра Костова ре-
станува да важи и пред истекот на рокот утврден во точ-
ка 2 на ова решение, доколку лицето од точка 1 на ова 
решение биде разрешено од функцијата директор на 
Дирекцијата за работи со хартии од вредност и брокер-
ско-посреднички услуги на Стопанска банка АД Скопје. 

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

 
Бр. 07-1347/8              Комисија за хартии од вредност 

3 јули 2006 година                             Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1297. 

 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 28 јуни 2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ: 
- Одлуката за поставување мебел и опрема за врше-

ње на комерцијални услуги на изградени инфрастру-
ктурни објекти на подрачјето на општина Кисела Вода, 
донесена од Советот на општина Кисела Вода бр.07-
1860/3 на 25 август 2005 година, (“Службен гласник на 
град Скопје” бр.10/2005). 

- Правилникот за условите, критериумите, нормати-
вите и начинот на користење на јавни пешачки повр-
шини за вршење на комерцијални услуги, донесен од 
градоначалникот на општина Кисела Вода бр.08-2117 
на 2 септември 2005 година (“Службен гласник на град 
Скопје” бр.10/2005), и 

- Одлуката за поставување мебел и опрема за врше-
ње комерцијални услуги на изградени и инфрастру-
ктурни објекти на подрачјето на општина Ѓорче Пе-
тров, донесена од Советот на општина Ѓорче Петров 
бр.07-2886/5 на 31 октомври 2005 година (“Службен 
гласник на град Скопје” бр.14/2005). 

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за за-
пирање од извршување на поединечните акти и дејс-
твија донесени односно преземени врз основа на акти-
те означени во точката 1 од оваа одлука. 

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

4. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива на Трифун Костовски гра-
доначалник на град Скопје со Решение У.бр.6/2006 од 
10 мај 2006 година, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на актите означени во точка-
та 1 од оваа одлука.  

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порените акти со Уставот и Законот за градот Скопје.  

5. Судот на седницата утврди дека врз основа на 
членовите 20 и 22 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
5/2002) и соодветните одредби од статутите на општи-
ните Кисела Вода и Ѓорче Петров, советите на соодвет-
ните општини донеле одлука за поставување мебел и 
опрема за времени комерцијални услуги на изградени 
инфрасуктурни објекти на подрачјето на општината 
Кисела Вода и на општината Ѓорче Петров.  

Со оспорените одлуки кои се со идентична содржина 
е предвидено дека со нив се уредува начинот на поставу-
вање и користење на мебел и опрема на изградени ин-
фраструктурни објекти на подрачјето на општина Кисе-
ла Вода и Ѓорче Петров за давање на угостителски и на 
трговски услуги од страна на физички и правни лица, 
постапка за добивање на дозвола, содржина на барањето 
и на дозволата и инспекцискиот надзор (член 1). 

Поставувањето и користењето на мебел и опрема за 
вршење на комерцијални услуги на јавен простор е 
дозволено само ако е во согласност со одредби на од-
луките и со прописи донесени за нивно спроведување 
(член 2). 
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Во член 3 од оспорените одлуки е предвидено дека 
под изградени инфраструктурни објекти се подразби-
раат плоштади, тротоари, пешачки улици и површини 
(јавни пешачки површини). 

При поставувањето на опрема на јавните пешачки 
површини мора да се обезбедат услови за непречено и 
безбедно одвивање на движењето на пешаците (член 4). 

Опремата што се користи за давање на комерцијал-
ни услуги на јавните пешачки површини не смее да би-
де прицврстена за подлогата за да не се оштетува и за-
ради лесно и брзо отстранување на опремата (член 5). 

При користењето на јавните пешачки површини за 
комерцијални услуги не смеат да се поставуваат архи-
тектонски бариери што можат да го попречат движење-
то на пешаците или да го отежнат или оневозможат 
движењето на хендикепирани лица. 

Корисниците на кои им е дозволено поставување на 
опрема не смеат да преземаат градежни зафати на јав-
ни пешачки површини со кои се менува материјалот и 
нивелитетот на пешачките површини и не смеат да 
монтираат платформи или рампи од каков било мате-
ријал (член 6). 

Користењето на јавните површини за комерцијални 
услуги не треба да го нарушува карактерот, изгледот и 
употребата на околниот општински простор, не смее 
негативно да влијае на изгледот и на користење на об-
јектите и на зоните со статус на споменик на културата 
или на зоните со посебен заштитен режим и не смее да 
создава бучава над дозволената граница и на кој било 
друг начин да ги попречува функциите на домувањето 
(член 7). 

Поставувањето на опремата не е дозволено на делот 
од тротоари во зоната на свртување на улицата, односно 
во зоната на вкрстување на улицата што е поблиску од 
осум метри од пресечната точка на регулациони линии. 

Во членот 9 од одлуките е предвидено дека во за-
висност од природата на дејноста и од начинот на неј-
зиното остварување, општината може да издаде дозво-
ла, односно одобрение за: 

- поставување на опрема за вршење на угостител-
ски дејности на јавни пешачки површини (за сезонски 
карактер на јавни пешачки површини при што подго-
твувањето на пијалоците и храната се врши исклучи-
телно во објектот, а јавните пешачки површини се ко-
ристат само за служење на гостите); 

- за поставување на опрема за вршење на трговска 
дејност за целогодишно користење на јавни пешачки 
површини, при што складирањето, пакувањето и нап-
латата на стоката се врши исклучително во објектите, а 
јавните пешачки површини се користат само за изло-
жување на стоката и  

- за вршење на угостителска или трговска дејност 
на јавни пешачки површини со самостојни монтажни 
или со подвижни тезги. 

Во членовите 10 и 11 од одлуките е предвидено ко-
ја опрема може да биде поставена на јавните пешачки 
површини во зависност од тоа дали се врши угостител-
ска или трговска дејност (маси со столици или клупи, 
шанкови со столови, пултови, жардињери, фрижидери, 
тезги, тенди, чадори, штандови и друго). 

Во членовите 14 до 17 од оспорените одлуки е 
предвдена содржината на барањето што го поднесуваат 
физичките и правните лица за добивање на дозвола, од-
носно одобрение до надлежниот општински орган, со-
држината на дозволата што ја издава надлежниот оп-
штински орган и времетраењето на дозволата за кра-
ткотрајно користење на јавни пешачки површини со 
можност за продолжување. 

Во членовите 18 до 21 од одлуките е предвидиено 
кој врши надзор над спроведувањето на одлуката, како 
и овластувањето на инспекторот на општината во слу-
чаи кога корисникот не се придржува на условите на-
ведени во дозволата и можноста на корисникот во слу-
чај на одземање на дозволата да изјави жалба до второ-
степената комисија.  

Во членот 22 поместен во “Преодните и завршните 
одредби” е предвидена обврска за корисниците во рок 
од 30 дена по влегување во сила на одлуката да подне-
сат барање за добивање на дозвола, а доколку не под-
несат такво барање должни се да ја отстранат поставе-
ната опрема.  

Поставувањето на опремата на јавните пешачки па-
теки во смисла на одлуката се врши согласно условите, 
критериумите, нормативите и начинот на користењето 
на јавните површини утврдени со правилник донесен 
од градоначалникот на општината (член 23). 

Имајќи предвид дека подносителот на иницијатива-
та во својот поднесок наведува дека оспорените одлуки 
по својата содржина речиси се идентични со Одлуката 
за поставување на мебел и опрема за комерцијални ус-
луги на изградени инфраструктурни објекти на подрач-
јето на град Скопје донесена од Советот на град Скоп-
је, Судот изврши увид и во наведената одлука.  

Од извршената анализа на означената одлука е утвр-
дено дека оспорените одлуки се со идентична содржина 
како и Одлуката на градот Скопје со исклучок на одред-
бите кои се однесуваат на тоа кој го донесува актот за 
утврдување на условите, критериумите, нормативите и 
начинот на поставување на мебел и опрема или поточно 
речено во Одлуката за градот Скопје тоа е Градскиот ко-
митет за урбанизам, комунално станбени работи, соо-
браќај и заштита на човековата околина, а во одлуките 
на општините тоа е градоначалникот на општината. 

Воедно, во одлуката на градот Скопје се предвиде-
ни и критериуми врз основа на кои градскиот орган ја 
утврдува висината на закупнината што треба да ја пла-
ти имателот на опремата за користење на јавните пе-
шачки површини. 

6. Судот, понатаму утврди дека врз основа на член 
23 од Одлуката за поставување мебел и опрема за дава-
ње комерцијални услуги на изградени инфраструктур-
ни објекти на подрачјето на општина Кисела Вода и 
член 57 од Статутот на општина Кисела Вода градона-
чалникот на општина Кисела Вода на 29 септември 
2005 година донел Правилник за условите, критериу-
мите, нормативите и начинот на користење јавни пе-
шачки површини за вршење на комерцијални услуги 
(“Службен гласник на град Скопје” бр.10/2005). 

Со овој правилник се уредуваат условите, критериу-
мите, нормативите и начинот на користењето простор 
пред деловната просторија за вршење на дејноста, поста-
вување на витрини и изложување на стоки надвор од де-
ловната зграда и за користење на плоштади и друг про-
стор во општината Кисела Вода со цел за изложување на 
предмети, приредување на изложби и за други забавни 
приредби за вршење на дејноста (во натамошниот текст: 
користење на јавни пешачки површини, односно кори-
стење на опрема за давање комерцијални услуги).  

Во делот на “Општи услови”, односно во членовите 
2 до 10 од наведениот правилник е предвидено дека 
опремата што се користи за давање на комерцијални 
услуги не смее на никаков начин да биде прицврстена 
за подлогата, дека при користењето на јавните површи-
ни за давање на комерцијални услуги не смеат да се по-
ставуваат архитектонски бариери, користењето на јав-
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ните површини не смее да го нарушува карактерот и 
изгледот на околниот простор, опремата и јавниот про-
стор мора да се одржуваат во исправна состојба, видо-
вите на производите и услугите што се продаваат на 
јавните пешачки површини мора да овозможат кратко-
трајна трансформација, а производите и услугите не 
смеат да предизвикуваат непријатни миризби, при по-
ставување на опрема на јавните површини, минимално 
слободно проодни површини од попречениот профил 
на тротоари или на пешачки улици мора да изнесува 
1,50 м., а на улиците на кои има поголем обем на пеша-
ци и сообраќај, минималната проодна широчина може 
да изнесува и повеќе од 1,50 м. за што одлучува Секто-
рот за урбанизам односно надлежниот општински ор-
ган, поставувањето на опремата на јавна пешачка повр-
шина е дозволено само во широчина на лицето на ката-
старската парцела во сопственост или во закуп (гра-
фички прилог бр.1), поставувањето на опремата не е 
дозволена во делот на тротоари во зоната на свртува-
ње, односно во зоната на вкрстување на улиците, а гра-
ницата на таа зона се утврдува на осум метри од про-
сечната точка на регулационите линии или на страна 
на пешачкиот премин што е подалеку од крстосницата 
(графички приказ бр. 2) при поставување на опрема на 
плоштади, аголни проширувања и други пошироки пе-
шачки површини мора да се почитуваат специфичните 
услови на локацијата, интензитетот на пешачкото дви-
жење за што одлучува надлежниот општински орган.  

Во членовите 11 до 15 “Поставување опрема за вр-
шење на угостителска дејност на јавна пешачка повр-
шина” од оспорениот правилник се утврдени парамте-
ри кои мора да бидат почитувани при поставување на 
тенди; минималната широчина на површината на јав-
ната пешачка површина при поставување на пултови; 
шанкови со столици, маси со столици на кои се служи 
само пијалок и слатки пецива или слично, маси со сто-
лици или клупи на кои се служат полни оброци. При 
поставување на овој вид на опрема мора да се почиту-
ваат одредени услови (графички прилози 3 до 7).  

Во членовите 16 до 19 од Правилникот “Поставува-
ње на опрема за вршење на трговска дејност на јавни пе-
шачки површини”се утврдени параметрите и условите 
кои мора да бидат почитувани при поставување на овој 
вид на опрема за вршење на комерцијални дејности на 
јавните пешачки површини (графички прилози 8 до 11).  

Во членовите 20 и 21 “Вршење угостителска или 
трговска дејност на јавна пешачка површина со само-
стојни монтажни или со подвижни тезги” од Правилни-
кот се утврдени условите кои мора да бидат почитува-
ни за вршење на трговска или угостителска дејност ко-
га дејноста се врши со самостојни монтажни или под-
вижни тезги (прилог бр.12).  

Во членовите 22 до 26 “Посебни одредби” од оспо-
рениот правилник е предвидено дека барањето кое го 
поднесува лицето за добивање на дозвола за поставува-
ње на опрема на јавна пешачка површина е должно да 
го достави заедно со детален цртеж со опис на постој-
ната состојба на бараната површина во размер 1 : 50 
како и детален цртеж со опис на бараната површина со 
опремата што се поставува во размер 1 : 50. 

За користење на јавната пешачка површина за дава-
ње на комерцијални услуги надлежниот орган издава 
дозвола на образец кој е составен дел на Правилникот.  

Понатаму во Правилникот е утврден рокот на важе-
њето на дозволата за сезонско поставување на опрема, 
дозволата за поставување на опрема за вршење на тргов-
ска дејност, рокот на важењето на дозволата за кратко-

трајно користење на јавната пешачка површина, можно-
ста за продолжување на дозволата и обврските на корис-
никот по истекот на рокот на важењето на дозволата. 

Воедно, Судот утврди дека оспорениот Правилник 
е идентичен со Правилникот за поставување мебел и 
опрема на јавните пешачки површини донесен од Град-
скиот комитет за урбанизам, комунално станбени рабо-
ти, сообраќај и заштита на човековата околина бр. 
18/1505/2 од 1 јуни 2003 година. 

7. Во текот на постапката, а по поднесување на ини-
цијативата е утврдено дека Советот на град Скопје на 
седницата одржана на 15 март 2006 година донел Одлу-
ка за стандарди за поставување на времени објекти, ме-
бел и урбана опрема на подрачјето на град Скопје бр. 07-
842/1 (“Службен гласник на град Скопје” бр. 4/2006). 

Со оваа одлука се уредуваат стандарди за поставу-
вање на времени објекти, мебел и урбана опрема на 
јавни пешачки површини на подрачјето на град Скопје, 
постапката за давање согласност за поставување како и 
други прашања од значење за поставувањето на урба-
ната опрема.  

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за поставување на мебел 
и опрема за комерцијални услуги на изградени инфра-
структурни објекти на подрачјето на град Скопје 
(“Службен гласник на град Скопје” бр.7/2003), Правил-
никот за поставување на мебел и опрема на јавните пе-
шачки површини (“Службен гласник на град Скопје” 
бр.10/2003) и Правилникот за определување на висина-
та на закупнината за користење на јавни пешачки повр-
шини (“Службен гласник на град Скопје” бр.10/2003). 

8. Членот 117 став 1 од Уставот утврдува дека гра-
дот Скопје е посебна единица на локалната самоуправа 
чија организација се уредува со закон.  

Според точка 2 на Амандман XVII со кој се замену-
ва став 2 на членот 117 од Уставот во градот Скопје 
граѓаните непосредно и преку претставници учествува-
ат во одлучувањето за прашања од значење за градот 
Скопје, а особено во областите на јавните служби, ур-
банизмот и руралното планирање, заштитата на околи-
ната, локалниот економски развој, локалното финанси-
рање, комуналните дејности, културата, спортот, соци-
јалната и детската заштита, образованието, здравстве-
ната заштита и во други области утврдени со закон.  

Според член 117 став 4 од Уставот, градот Скопје е 
самостоен во вршењето на надлежностите утврдени со 
Уставот и со закон, а надзорот над законитоста на не-
говата работа ја врши Републиката. 

Со Законот за градот Скопје (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 55/2004) се уредува орга-
низацијата на градот Скопје како посебна единица на 
локалната самоуправа, надлежностите и финансирање-
то на градот Скопје и на општините во градот Скопје, 
употребата на јазиците на заедниците во градот Скопје 
и во општините во градот Скопје, соработката меѓу 
градот Скопје и општините во градот Скопје, како и 
други прашања од значење за градот Скопје.  

Во членот 10 од наведениот закон се утврдени над-
лежностите, односно работите од јавен интерес од ло-
кално значење за градот Скопје. Така во став 1 точка 1 
алинеја 5 е предвидено дека во рамките на планирање-
то и уредувањето на просторот градот ги утврдува 
стандардите и дава согласност за поставување на вре-
мени објекти, мебел и урбана опрема на подрачјето на 
градот Скопје. 

Според член 11 од наведениот закон, градот Скопје 
во вршењето на работите од својата надлежност доне-
сува и обезбедува примена на единствената регулатива, 
се грижи за исто ниво на услуги и подеднаква достап-
ност на граѓаните со примена на исти стандарди. 
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Во членот 15 од Законот се утврдени надлежности-
те на општините во градот Скопје, односно работите од 
јавен интерес од локално значење на општините во гра-
дот Скопје. Во рамките на овие надлежности, а кои се 
однесуваат на планирање и уредување на просторот во 
единицата на локалната самоуправа, единицата на ло-
калната самоуправа издава одобрение за поставување 
времени објекти, мебел и урбана опрема. 

Во членот 17 од наведениот Закон е предвидено де-
ка општините во градот Скопје, во рамките на Законот, 
во согласност со начелото на супсидијарност, имаат 
право на подрачјето на општината да ги вршат работи-
те од јавен интерес од значење за општината што не се 
исклучени од нивната надлежност, не се во надлежност 
на органите на државната власт или во надлежност на 
органите на градот Скопје.  

Имајќи ја предвид уставната поставеност на градот 
Скопје како посебна единица на локалната самоуправа 
чија организација се уредува со закон, како и утврдените 
надлежности согласно Законот за градот Скопје, произ-
легува дека во рамките на надлежностите, градот Скопје 
при планирање и уредување на просторот утврдува стан-
дарди и дава согласност за поставување на времени обје-
кти, мебел и урбана опрема на подрачјето на градот 
Скопје. Утврдувањето на стандардите од страна на гра-
дот Скопје е со цел обезбедување на единствена приме-
на на исти стандарди од страна на единиците на локал-
ната самоуправа кои го сочинуваат градот Скопје, а за 
издавањето на одобрението за поставување на времени 
објекти одлучува единицата на локалната самоуправа на 
чие подрачје се врши дејноста. 

Со оглед на тоа што со оспорените прописи донесе-
ни од Советот на општина Кисела Вода и Советот на 
општина Ѓорче Петров се утврдуваат стандарди за по-
ставување на мебел и опрема за вршење на комунални 
услуги на подрачјето на единиците на локалната само-
управа, кои прашања согласно Законот се во надлеж-
ност на градот Скопје, Судот оцени дека оспорените 
акти не се во согласност со наведените одредби од 
Уставот и Законот за градот Скопје. 

9. Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука.  

10. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од пре-
тседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р 
Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р 
Зоран Сулејманов. 

 
     У.бр. 6/2006                    Претседател 
28 јуни 2006 година       на Уставниот суд на Република 
          Скопје                           Македонија,  

   Махмут Јусуфи, с.р. 
___________ 

1298. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
членовите 27 и  71 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана на 14 
јуни 2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставно-

ста на член 1 во делот кој се однесува на налогот за блока-
да на средствата и член 5 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за платниот промет („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 13/2006). 

2. СЕ ЗАПИРА извршувањето на поединечните 
акти или дејствија што се донесени, односно преземени 
врз основа на   членовите од Законот означени во точ-
ката 1 од ова решение. 

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

4. Панче Нефтенов од Скопје на Уставниот суд на 
Република Македонија му поднесе иницијатива за по-
ведување постапка за оценување на уставноста на 
одредбите од Законот означени во точката 1 од ова ре-
шение. 

Според наводите во иницијативата со оспорените 
законски одредби биле повредени повеќе уставни 
одредби и тоа: член 8 став 1 алинеи 3 и 4, член 51, член 
55 став 1 и 2, како и Амандман XXV на Уставот.  

Како причини, односно аргументи за повреда на на-
ведените уставни одредби во иницијативата се наведу-
ва дека со оспорените законски одредби Министерс-
твото за финансии, а со тоа и самата држава како посе-
бен правен субјект била ставена во привилегирана по-
ложба во однос на другите субјекти, затоа што со овие 
одредби се овозможувало само со издавање на налог за 
блокада, без водење претходна постапка за докажување 
на основаноста и утврдување на висината, Министерс-
твото за финансии во име на државата да го наплати 
своето побарување. На овој начин останатите учесници 
во платниот промет се доведувале во нерамноправна 
положба, со што се повредувал принципот на владее-
њето на правото, како и уставната определба за една-
ква правна положба на субјектите на пазарот.  

Притоа во иницијативата се наведува дека Уставниот 
суд на Република Македонија со Одлука У.бр. 204/2005 
од 1 февруари 2006 година, објавена во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 16/2006 ги укинал, 
меѓу другите, член 17-а и член 2 алинеја 11 од Законот 
за платниот промет што важеле во моментот на донесу-
вањето на оваа одлука. Исто така се наведува дека со ос-
порените законски решенија кои биле донесени по доне-
сувањето на означената одлука на Судот, практично се 
суспендирале и не се почитувале одлуките на Судот, за-
тоа што со овие одредби повторно се воспоставувал 
истиот режим на наплатување на побарувањата на Ми-
нистерството за финансии кој со одлуката бил укинат. За 
подносителот на иницијативата индикативен е и фактот 
што измената на оспорените одредби од Законот е обја-
вена во „Службениот весник на Република Македонија“ 
истиот ден кога е донесена означената одлука на Судот, 
а тоа е 1 февруари 2006 година.  

Со оглед на тоа што оспорените законски одредби 
можеле да доведат до целосна блокада на работењето 
на стопанските субјекти, во иницијативата се предлага 
Судот до донесување на конечна одлука да донесе ре-
шение за запирање од извршување на платните налози 
издадени врз основа на овие одредби од Законот. 

5. Судот на седницата утврди дека според членот 1 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
платниот промет, во Законот за платниот промет („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 32/2001, 
50/2001, 52/2001, 103/2001, 37/2002, 41/2002, 61/2002 и 
42/2003), во членот 2 алинејата 11 се менува и гласи: 

„Налог за блокада на средства“ е налог во писмена 
форма со кој се врши блокада на средствата од сметка 
на учесникот-должник, издаден од Министерството за 
финансии за пристигнати, а ненаплатени побарувања 
пренесени со закон (оспорен дел). 
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Со членот 5 од овој Закон, член 17 став 1 се менува 
и гласи: 

„Министерството за финансии, дава налог за блока-
да на средства за пристигнатите, а ненаплатени побару-
вања кои на Министерството за финансии му се прене-
сени со закон до носителот на платниот промет каде 
што учесникот во платниот промет има сметка“. 

Судот на седницата, исто така, утврди дека  со Од-
лука У.бр.204/2005 од 1 февруари 2006 година, меѓу 
другите, ги укина членот 17-а и член 2 алинеја 11 од 
Законот за платниот промет („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.32/2001), со сите изменувања 
и дополнувања објавени заклучно во „Службен весник 
на Република Македонија“ бр.42/2003. 

Означената одлука на Судот е објавена во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.16 од 8 фе-
вруари 2006 година, од кога таа и произведува правно 
дејство.  

Со оглед на тоа што Законот за изменување и до-
полнување на Законот за платниот промет со кој се из-
менети, меѓу другото, член 2 алинеја 11 и член 17-а 
став 1, е влезен во сила осмиот ден од денот на негово-
то објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а тоа  е 9 февруари 2006  година, не сметајќи 
го денот кога е објавен во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ (1 февруари 2006), Судот утврди де-
ка со овој закон членовите 2 алинеја 11 и 17-а став 1 од 
Законот повторно се вратени во правниот поредок само 
еден ден по нивното званично укинување со означена-
та одлука на Судот, затоа што таа всушност произведу-
ва правно дејство од 8 февруари 2006 година, кога е  
објавена во „Службен весник на Република Македони-
ја“. Притоа Судот констатира дека членот 17-а, после 
Одлуката на Судот со која е укинат целиот овој член (и 
ставот 1 и ставот 2) не може да има став 1, туку има 
третман на единствена одредба, без ставови. 

6. Во член 8 став 1 алинеите 3 и 4 од Уставот, вла-
деењето на правото и  поделбата  на  државната власт 
на законодавна, извршна и судска се утврдени како ед-
ни од темелните вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија. 

Согласно член 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.  

Во членот 55 став 1 од Уставот, како една од осно-
вите на економските односи во Република Македонија 
се гарантира слободата на пазарот и претприемништво-
то. Во ставот 2 на истиот член од Уставот, меѓу друго-
то, е утврдено дека Републиката обезбедува еднаква 
правна положба на сите субјекти на пазарот.  

Според Амандман XXV на Уставот, со кој се заме-
нува членот 98 од Уставот, судската власт ја вршат су-
довите, кои се самостојни и независни и судат врз ос-
нова на Уставот, законите и меѓународните договори 
ратификувани во согласност со Уставот. Според овој 
Амандман на Уставот, исто така, видовите, надлежно-
ста, основањето, укинувањето, организацијата и соста-
вот на судовите, како и постапката пред нив, се уреду-
ваат со закон, што се донесува со двотретинско мно-
зинство гласови од вкупниот број пратеници. 

Платниот промет во земјата е уреден со Законот за 
платниот промет, чии одредби се оспоруваат со оваа 
иницијатива во однос на напред означените одредби од 
Уставот.  

Поимот "платен промет" употребен во Законот за 
платниот промет, според членот 2 на овој закон означу-
ва плаќања во денари што ги вршат учесниците во плат-
ниот промет преку носителите на платниот промет.  

Според членот 3 од Законот, носители на платниот 
промет се Народната банка на Република Македонија и 
банките кои добиле дозвола за вршење на платен про-
мет согласно со закон. 

Учесникот во платниот промет (а тоа е секое до-
машно или странско правно и физичко лице кое врши 
регистрирана дејност или друго физичко лице, кое вр-
ши плаќање во денари преку носителите на платниот 
промет) согласно член 9 од Законот може да има пове-
ќе сметки кај еден носител на платниот промет, како и 
да има сметки кај повеќе носители на платниот промет.  

Според членот 16 од Законот, носителот на платни-
от промет е должен да ги извршува решенијата за при-
силна наплата во согласност со закон. Во случај да има 
повеќе решенија за присилна наплата истите се заведу-
ваат во евиденции според датумот и времето на нивно-
то пристигнување и по истиот редослед се извршуваат. 
Овие одредби се однесуваа и во поглед на налозите за 
блокада на средствата пред означената интервентна од-
лука на Судот. 

Инаку, поимот "Решение за присилна наплата" упо-
требен во Законот за платниот промет, според членот 2 
алинеја 9 на овој закон го има значењето на правосилна 
судска одлука за дозвола за извршување, извршно реше-
ние за казна за прекршок, извршно решение за јавни да-
вачки или решение на други органи овластени со закон.   

Начинот, пак, на извршување на решението за при-
силна наплата од страна на носителот на платниот про-
мет на кој му е доставено, е уреден во член 17 од Зако-
нот. Според став 2 на овој член кој, исто така, е изме-
нет со Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за платниот промет („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 13/2006), носителот на платниот 
промет го извршува решението за присилна наплата од 
сите расположливи средства од учесникот во планиот 
промет - должник кај носителот на платниот промет. 

Разгледувајќи ги оспорените законски одредби во 
контекст на наведените и другите одредби од Законот 
за платниот промет произлегува дека по укинувањето 
на членот 17-а и другите одредби од Законот со означе-
ната одлука на Судот, со оспорениот дел на членот 1 и 
членот 5 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за платниот промет, режимот за присилна нап-
лата на пристигнати, а ненаплатени побарувања преку 
носителите на платниот промет повторно се уредува на 
различен начин зависно од субјектот на побарувањето. 
Така, за наплата на своите побарувања законодавецот 
го овластил Министерството за финансии директно да 
издава налози за блокада на средства до носителот на 
платниот промет каде што учесникот во платниот про-
мет има сметка, за разлика од наплатата на побарува-
њата на учесниците во платниот промет, исто така, од 
сметките што се водат кај носителите на платниот про-
мет, во кои случаи Законот предвидува постоење на ре-
шение за присилна наплата, со значење што овој тер-
мин го има во смисла на овој закон. 

Од наведеното произлегува дека Министерството за 
финансии, а со тоа и државата, како посебен субјект, со 
оспорените законски одредби се ставени во привилеги-
рана положба во однос на другите субјекти - учесници 
во платниот промет, затоа што, според овие одредби 
Министерството без соодветна постапка за докажување 
на основаноста на своето побарување и без постоење 
на посебна одлука (решение) од страна на надлежен 
орган за тоа, само со издавање на налог за блокада на 
средствата може да обезбеди наплатување на своето 
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побарување. Тоа не е случај за субјектите кои во смис-
ла на овој закон се сметаат за учесници во платниот 
промет, па ниту за другите државни органи, кои, исто 
како и Министерството за финансии во име на Репуб-
ликата имаат или можат да имаат побарувања по разни 
основи од учесниците во платниот промет. Имено, во 
сите овие случаи законодавецот индиректно инсистира 
на потребата од постоење на извршен наслов кој што 
претходи на решението за присилна наплата во смисла 
на членот 2 алинеја 9 од Законот. 

Освен тоа, според Судот ваквиот двоен режим на 
уредување на ова прашање ги доведува и самите учес-
ници во платниот промет во меѓусебна нееднаква по-
ложба, односно  ги третира различно во зависност од 
субјектите во однос на чие побарување се јавуваат како 
должници. 

Поради наведените причини, Судот изрази сомне-
вање дека со оспорените законски одредби  не само 
што се повредува принципот на владеењето на право-
то, туку се повредува и уставната определба за една-
квата правна положба на субјектите на пазарот утврде-
на во членот 55 став 2 од Уставот. Ова дотолку повеќе 
што овие законски одредби неосновано може да ја до-
ведат во прашање способноста на одделни учесници во 
платниот промет за извршување на дејноста за која се 
регистрирани, што е пак израз на слободата на пазарот 
и претприемништвото. 

Оттука, пред Судот основано се постави прашањето 
за согласноста на членот 1 во делот кој се однесува на 
налогот за блокада на средствата и членот 5 од Законот 
за изменување и дополнување на Законот за платниот 
промет („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 13/2006) со член 8 став 1 алинеја 3 и член 55 став 2 
од Уставот. 

7. Со оглед на тоа што во иницијативата не се наве-
дени причини поради кои со оспорените законски 
одредби, меѓу другите, биле повредени и членот 8 став 
1 алинеја 4, како и  Амандманот XXV на Уставот,  Су-
дот не се впушти во оценување на нивната согласност 
со овие одредби од Уставот. 

8. Имајќи ја предвид природата на повредата и те-
жината  на последиците кои можат да настанат од при-
мената на оспорените законски одредби, Судот утврди 
дека во конкретниот случај се исполнети условите од 
членот 27 од Деловникот и одлучи како во точката 2 од 
ова решение.  

9. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од ова решение.  

10. Ова решение Судот го донесе во состав од пре-
тседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р 
Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р 
Зоран Сулејманов. 

 
     У.бр. 79/2006                         Претседател   
14 јуни 2006 година      на Уставниот суд на Република  

    Скопје                           Македонија,  
                                           Махмут Јусуфи, с.р. 

___________ 
 

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

96. 
Врз основа на член 13 став 4 од Законот за вршење 

нотарски работи („Службен весник на РМ“ бр. 59/96 и 
25/98), претседателот на Нотарската комора на Репуб-
лика Македонија, на ден 11.07.2006 година го донесе 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА 

 
1. Именуваниот нотар: 
- Горан Ѓорѓија Димановски – за подрачје на Осно-

вен суд Битола ќе започне со работа на ден 01.09.2006 
година. 

2. Решението стапува во сила веднаш со неговото 
донесување. 

3. Решението да се објави во „Службен весник на 
РМ“. 
 
      Бр. 03-471/1                Нотарска комора на РМ 
11 јули 2006 година                  Претседател, 
           Скопје                       Златко Николовски, с.р. 

___________ 
97. 

Врз основа на член 13 став 4 од Законот за вршење 
нотарски работи („Службен весник на РМ“ бр. 59/96 и 
25/98), претседателот на Нотарската комора на Репуб-
лика Македонија, на ден 11.07.2006 година го донесе 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА 

 
1. Именуваниот нотар: 
- Зарија Лазар Апостолова – за подрачје на Основен 

суд Неготино ќе започне со работа на ден 01.08.2006 
година. 

2. Решението стапува во сила веднаш со неговото 
донесување. 

3. Решението да се објави во „Службен весник на 
РМ“. 
 
      Бр. 03-470/1                Нотарска комора на РМ 
11 јули 2006 година                      Претседател, 
           Скопје                       Златко Николовски, с.р. 

___________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РМ 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНА ЗА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ЈП 
„СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА ВРЗ ОСНОВА НА РЕГУЛИ-
РАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ОД ПРОИЗВОДСТВО 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА РЕГУЛИРАНИОТ  

ПЕРИОД ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2007 ГОДИНА 
 
Во Одлуката за определување на цена за електрич-

на енергија произведена од ЈП „Стрежево“ – Битола 
врз основа на регулиран максимален приход од произ-
водство на електрична енергија за регулираниот пери-
од до 31 декември 2007 година објавена во „Службен 
весник на РМ“ бр. 79/2006 направена е техничка гре-
шка во точката 4 и наместо: „2007 година“ треба да 
стои: „2006 година.“ 

 
      Бр. 03-940/2                      Претседател, 
12 јули 2006 година                    Славе Ивановски, .с.р. 
          Скопје 
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www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.   
 
Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
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