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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
791. 

Указ број 23 
од 15 мај 2007 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за 

одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001) и член 58 од Законот за служба во Армијата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2002) 

 
СЕ УНАПРЕДУВА  
ВО ЧИН ГЕНЕРАЛ ПОТПОЛКОВНИК  
генерал мајор АДИЛ Беџет ГАЗАФЕР 
ЕМБГ: 0512947910028 сега: заменик на началникот на 

Генералштабот на Армијата на Република Македонија. 
Овој указ да се изврши веднаш.  
Бр. 07-363                                   Претседател 

15 мај 2007 година                 на Република Македонија, 
   Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
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798. Одлука на Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија, У. бр. 15/2007 од 2 
мај 2007 година...................................... 10

799. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
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ње за пресметување и плаќање на 
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792. 

Указ број 24 
од 15 мај 2007 година 

 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за 

одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001) и член 58 од Законот за служба во Армијата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2002) 

 
СЕ УНАПРЕДУВА  
ВО ЧИН ГЕНЕРАЛ ПОТПОЛКОВНИК  
генерал мајор АТАНАС Чедомир ЈОВЧЕВСКИ 
ЕМБГ: 030595244026 сега: командант на Здружена-

та оперативна команда во Генералштабот на Армијата 
на Република Македонија. 

Овој указ да се изврши веднаш. 
 
Бр. 07-364                                   Претседател 

15 мај 2007 година                 на Република Македонија, 
   Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

Број 60        Год. LXIII Среда, 16 мај 2007   Цена на овој број е 190 денари
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793. 
Указ број 25 
од 15 мај 2007 година 

 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 42/2001) и член 58 од Законот за служба во Ар-
мијата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 62/2002) 

 
СЕ УНАПРЕДУВА 
 
ВО ЧИН ГЕНЕРАЛ ПОТПОЛКОВНИК 
 
генерал мајор ДРАГАН Ванче АНДРЕСКИ 
ЕМБГ: 0508950450138 сега: воен аташе во Загреб, 

Република Хрватска. 
Овој указ да се изврши веднаш. 
 
Бр. 07-365                                    Претседател 

15 мај 2007 година                 на Република Македонија, 
   Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

794. 
Врз основа на член 69 став 4 од Законот за превоз 

во патниот сообраќај („Сл.весник на РМ“ бр.68/04 и 
127/06), министерот за транспорт и врски донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ПРОСТОР-
НИТЕ, ТЕХНИЧКИТЕ УРЕДИ КАКО И  ФОРМА-
ТА И СОДРЖИНАТА НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА 
ПОДГОТВЕНОСТ ЗА СООБРАЌАЈ НА ВОЗИЛАТА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските кри-
териуми кои треба да ги исполнуваат просториите и 
техничките уреди за вршење на проверка и испитување 
на возилата, како и формата и содржината на сертифи-
катот за подготвеност за сообраќај на возилата.  

 
II. КРИТЕРИУМИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА-
АТ ПРОСТОРИИТЕ ВО ЗА ВРШЕЊЕ ПРОВЕРКА И 

ИСПИТУВАЊЕ НА ВОЗИЛАТА 
 

1. Критериуми што треба да ги исполнува простори-
јата за вршење на проверка и испитување на вози-

лата 
 

Член 2 
Просторијата во која ќе се врши проверка и испиту-

вање на возилата треба да има патека за движење на 
возилата. Должината на патеката за проверка и испиту-
вање на возилата од влезот до излезот да биде со дол-
жина од најмалку 28 [m]. Во правецот на патеката да е 
поставена  влезна и излезна врата со механизам за брзо 
отворање и затворање. Патеката е хоризонтална, со бе-
тонска, асфалтна или со друг вид на тврда подлога и да 
овозможува линиско движење на возилата. 

Во просторијата за проверка и испитување на возила 
на видно место мора да биде истакната табла со известу-
вање за забрането задржување на странки на патеката. 

Во просторијата или во непосредна близина да има 
обезбедено посебен простор за вршење на администра-
тивни работи.  

 
Член 3 

Да има обезбедено најмалку едно соодветно место за 
паркирање на возилото заедно со приклучното возило. 

Пристапниот пат, што води до патеката за проверка 
и испитување на возилата, да е обезбеден со простор за 
чекање на најмалку едно товарно возило заедно со 
приклучното возило. 

Слободниот простор за мерење на бучавата, мора 
да е хоризонтален со асфалтна, бетонска или со друг 
вид на тврда подлога по целата површина со најмала 
должина од 25  [m] и најмала широчина од 9 [m]. 

 
Член 4 

Просторијата во која ќе се врши проверката и испи-
тувањето на возилата физички да е одделена од остана-
тите простории, за да се оневозможи влијание на еми-
сијата на гасовите и на другите штетни елементи како 
и на влагата. Емисијата на бучавата што доаѓа од дру-
гите простории, не смее да биде поголема од 50 dB(А). 
Во просторијата за проверка и испитување да биде 
обезбедена температура и релативна влажност на воз-
духот, што ќе овозможи нормално функционирање на 
пропишаните апарати и извршување на сите постапки 
предвидени со испитувањето. 

 
Член 5 

 Просториите во кои се сместени компјутери за во-
дење на евиденција, обрасци, исправи и печати, мораат 
да се соодветно заштитени од кражба. 

 
Член 6 

Патеката за проверка и испитување на возилата тре-
ба да ги исполнува следниве критериуми: 

- висината на влезната и излезната врата мора да 
биде најмалку 4,15 [m] и широка најмалку 3,5 [m]; 

- широчината на секоја поединечна пробна патека 
мора да е најмалку 4,4 [m], рабовите на пробната пате-
ка мора да се видливо обележани со црно-жолта лини-
ја, широка 100 mm. 

 
Член 7 

Патеката за проверка и испитување мора да има по-
врзан електронски систем на кој мора да се приклучат 
апаратите за мерење на: количина на издувни гасови на 
дизел мотори; за вагање на масата на возилата по оски; 
за мерење на силите на кочење на обемот на тркалата 
(валци за кочници); за мерење на бројот на вртежи на 
моторот.  

 
2. Потребни уреди и опрема  

Член 8 
За вршење на проверката и испитувањето на вози-

лата потребни се следните уреди и опрема: 
1. Уред за мерење на емисијата на издувни гасови 

од моторите со компресиско палење. Уредот мора да 
овозможи мерење на коефициентот на затемнетост (K) 
на издувните гасови, мерење на бројот на вртежите и 
на температура на моторот. На уредот мора да е поста-
вена адекватна програмска опрема за програмско воде-
ње на процесот. Уредот мора да биде опремен со печа-
тар за испишување на резултатите од мерењето; 

2. Фонометар, што ги исполнува следниве критери-
уми: 

а)  да ги задоволува стандардите  IEC 651 тип 1, 
IEC 60651 тп 1 или  IEC  61672,  класа 1, (според кара-
ктеристика- А) со микрофон  со пречник 1/2”, кој што 
може да работи на брз - “fast” начин; 

б) да овозможи одредени просечни еквивалентни 
вредности на јачина на звукот (RМS); 

в)  да овозможи мерење на бучавоста на моторот, во 
мерно подрачје од 0 до најмалку 6000 [врт/мин], со 
точност ± 1 [%] од измерената вредност +5 вртежи во 
минута; 

3. Уред за контрола на насоченоста на светлата – 
поставен на нивелирано подвозје за контрола на наго-
деноста на светлата, со вграден визир и со мерно по-
драчје најмалку од - 0,5 [%] до -3,5 [%] со точност ± 
0,25 [%] (апсолутно); 
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4. Микрометар со мерно подрачје од 0 до 25 [mm], 
25 до 50 [mm],  50 до 75 [mm] и од 75 до 100 [mm], со 
прецизност ± 0, 05 [mm] или калибри со одговарачки 
толеранциски полиња за контрола на влечни уреди, со 
прецизност ± 0,05 [mm]; 

5. Уред за kontrola  на течноста vo sistemot sistemot  
за кочење во степени Целзиусови; 

6. Уред за функционална контрола на електричните 
приклучоци за влечни и приклучни возила; 

7. Агломер за мерење на слободниот од на воланот 
со точност  ± 0, 5 степени; 

8. Мерила за должина за општа употреба, со класа 
на точност III, должина 3 [m] и најмалку 20 [m]; 

9. Хронометар, стоперица; 
10. Мерило за мерење длабочина на гумениот про-

фил на пневматиците, со точност ± 0,1 [mm]; 
11. Манометар за мерење на притисок во пневмати-

ците; 
12. Каталог на бои за одредување на  бојата на вози-

лата; 
13. Два подложни клина за осигурување на тркалата; 
14.Да има извори на адекватени технички податоци 

за возила, потребни за идентификација на возилата за 
вршење на проверката и испитувањето согласно одред-
бите од овој правилник; 

15. Да има прописи кои се однесуваат на предмет-
ната проблематика; 

16. Да има упатства за употреба на мерните уреди и 
опрема издадени од производителите.  

 
Член 9 

Покрај уредите и опремата од член 8 на овој пра-
вилник правното лице треба да има и: 

1. Уред за мерење на силата на кочењето на возило-
то и приклучното возило што ги исполнува следните 
критериуми: 

а) да има два меѓусебе независни ротирачки валци, 
кои овозможуваат, истовремено да се контролираат 
кочните сили на тркалата на една оска; 

б) да овозможи мерење на силата на кочење на во-
зилата, кои што имаат перманентен погон на повеќе 
оски; 

в) да овозможи аналогно прикажување на измере-
ните сили на кочење; 

г) конструкциски да биде изведен така да овозможи, 
покрај силата на кочењето, да ги утврдува и неисправно-
стите на системот за кочење, а особено отпорот на трка-
лањето, овалноста за кочниот барабан или диск, нерам-
номерното блокирање на тркалата, нерамномерноста во 
процесот на кочењето, како и доцнењето на одзивот на 
кочниците на поедините тркала на возилото;  

д) да обезбеди испитување на возилото со осовин-
ски притисок најмалку до 120 [kN]; 

ѓ) мерното подрачје на апаратот да е најмалку од 0 
[kN] до 30 [kN]; 

e) кочните валци по обемот не смеат да бидат зава-
рени; 

ж) да има комплет од најмалку два сензора за мере-
ње притисок во пневматските кочни системи, со точ-
ност ± 0,1 [bar] до вклучително 5 [bar] притисок и ± 2 
[%] од измерената вредност над 5 [bar] притисок; 

з) да овозможи графички односно табеларен приказ 
на измерените големини; 

s) да има вградено вага за динамичко мерење на ма-
сата на возилото по секоја оска на возилото, со точност 
± 30 [kg] по оска вклучително 1000 [kg] оптоварување 
и ± 3 [%] од измерената вредност по оска над 1000 [kg] 
оптоварување. 

2. Канал за проверка и испитување на долниот дел 
на возилото, кој треба: 

а) да биде долг најмалку 18 [m] и широк 0,8 до 1 [m]; 
б) да е опремен со преносна електрична светилка со 

приклучок на напон најмногу од 24 [V], со постојано  
осветлување кое мора да биде заштитено; 

в) да биде опремен со заштитен раб, висок најмалку 
60 [mm], што спречува возилото да падне во каналот; 

г) да има вградена хидраулична или пневматска ка-
налска дигалка со носивост од најмалку 12 [t], која мо-
ра да биде изведена така да овозможува брзо и сигурно 
подигање на возило; 

д) да има вградено хидрауличен уред за контрола 
на зјајот во системот за управување, водење и потпира-
ње на возилото. 

 
Член 10 

Мерното место за мерење на емисијата на издувни-
те гасови од возилото да има: 

а) систем за одвод на издувните гасови при мерењето 
со проток на воздух на всисниот приклучок кој мора да 
изнесува најмалку 1700 [m3/h] и најмногу 2300 [m3/h]; 

б) всисна инка, прилагодлива по висина и агол на 
осовината на излезот од издувната цевка, при што мора 
да се овозможи всмукување на издувните гасови од сите 
видови хоризонтални и вертикални издувни системи; 

в) всисна цевка, која мора да е отпорна на темпера-
турните и хемиските влијанија од издувните гасови.  

 
Член 11 

Уредите што се користат за проверка и испитување 
на возилото, треба да се прегледани, типски одобрени 
и оверени. 

Мерните уреди, за кои нема пропишани мерни ба-
рања, да се калибрирани од акредитирано тело за врше-
ње калибрација во согласност со барањата на стандар-
дите  за лаборатории за тестирање и калибрација (EN 
ISO/IEC 17025) на секои 12 месеци, со исклучок на ми-
крометрите, калибрите за контрола на димензии на 
влечните уреди и агломери за мерење на слободниот од 
на управувачот, кои се калибрираат на 24 месеци.   

Уредот да контрола на течноста во системот за 
кочење и хронометарот – стоперицата, се користат ка-
ко индикатори.  

 
3. Форма и содржина на сертификатот  

Член 12 
Формата и содржината на сертификатот за подго-

твеност на возилото во сообраќајот е пропишана во 
Упатството за користење на мултилатералната квота на 
дозволи од Европската конференција на министрите на 
транспорт ЕКМТ и е даден во прилог на овој правил-
ник и претставува негов составен дел. 

Сертификатот од став 1 на овој член се печати во 
четири еднообразни примероци на македонски, фран-
цуски, англиски и германски јазик, а податоците се 
внесуваат само на македонски јазик во примерокот ис-
печатен на македонски јазик. 

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 13 

Правните лица овластени за вршење на проверка и 
испитување на возила за издавање на сертификат за 
подготвеност на возилото во сообраќај од 01.01.2009 
година, покрај уредите и опремата пропишани со овој 
правилник треба да имаат и уред за симулација на оп-
товарување на возилото, односно друг соодветен уред, 
што ќе овозможи мерење на  силите на кочење и ефе-
ктите од кочењето. 

 
Член 14 

Правните лица за вршење на проверка и испитување 
на возила за издавање на сертификат за подготвеност на 
возилото во сообраќај се должни да се усогласат со 
одредбите од член 10 точкка а, до 01.01.2009 год.  

 
Член 15 

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

 
      Бр. 01-5194 
30 април 2007 година                           Министер,  

    Скопје                                 Миле Јанакиески, с.р. 
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795. 
Врз основа на член 19 став 4 од Законот за превоз во 

патниот сообраќај („Службен весник на РМ“ бр. 68/04 и 
127/06), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА ЗА 
ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на дозволата за општински линиски превоз на 
патници.   

Член 2 
Дозволата за општински линиски превоз на патни-

ци се издава на образец во формат А-4 во бела боја. 
Образецот од став 1 на овој член содржи: сериски 

број на дозволата, грб на општината односно на градот 
Скопје, назив на општината односно градот Скопје, на-
зив: „Дозвола за општински линиски превоз на патни-
ци“, број на издадена дозвола, назив на превозникот, 
седиште на превозникот, релација на која ќе се врши 
превозот со назначување на почетната и крајната де-
стинација, карактеристичните попатни станици и број 
на линијата доколку е определен, рок на важење на 
дозволата, место и датум на издавање и место за печат 
и потпис на градоначалникот на општината, односно 
на градоначалникот на градот Скопје. 

 
Член 3 

Образецот од член 2 на овој правилник е даден во 
прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

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

 
 Бр. 01-5195  

30 април 2007 година                             Министер, 
    Скопје                                 Миле Јанакиески, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
796. 

Врз основа на член 197 став 1 под в) и член 210, 
точка а) („Сл. весник на РМ“ бр. 95/2005 и 25/2007), 
Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржа-
на на ден 23.04.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува неправилност во работењето на бро-

керот Димче Панов, поради непочитување на член 6 од 
Правилникот за содржината и начинот на водење на 
книга на налози („Сл. весник на РМ“ бр. 16/2001) и 
член 197 од Законот за хартии од вредност, при еви-
дентирање на налозите под број 20184 и број 20187 од 
18.09.2006 година и налозите под број 20739 и број 
20740 од 12.10.2006 година во книгата на налози на 
брокерската куќа НЛБ Тутунска брокер АД Скопје и во 
берзанскиот систем на тргување. 

2. Се забранува, врз основа на утврдената неправил-
ност од точка 1 на брокерот Димче Панов, вршење на 
работи со хартии од вредност, за кои има добиено доз-
вола во времетраење од 30 дена. 

3. Се задолжува Македонска берза АД Скопје вед-
наш по приемот на ова решение, да го суспендира ов-
ластениот брокер Димче Панов од системот за тргува-
ње на берзата во времетраење од 30 дена. 

4. Жалбата изјавена против ова решение, не го од-
лага неговото извршување. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 08-1193/2           Комисија за хартии од вредност 
23 април 2007 година                    Претседател, 
           Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
797. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/92), на седницата одржана на 2 
мај 2007 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
 
1. СЕ УКИНУВА членот 4 став 3 од Законот за  ре-

гистрирање на готовински плаќања („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 31/2001, 42/2003, 
47/2003, 40/2004, 70/2006 и 126/2006).  

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од 
Скопје со Решение У.бр.236/2006 од 7 март 2007 годи-
на поведе постапка за оценување на уставноста на чле-
нот 4 став 3 од Законот означен во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето за 
неговата согласност со членовите 8 став 1 алинеја 3 и 
7, 33 и 55 став 1 и 2 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека, според член 4 
од Законот, фискална сметка, во смисла на овој закон, е 
документ со кој се потврдува плаќањето на цената на 
доброто, односно услугата издадена од фискална апа-
ратура (став 1). 
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Фискална сметка се издава на купувачот на добро-
то, односно на корисникот на услугата во моментот на 
предавањето и плаќањето на доброто, односно на извр-
шувањето и плаќањето на услугата (став 2). 

Според оспорениот став 3 од истиот член од Зако-
нот, ако на купувачот на доброто, односно корисникот 
на услугата во моментот на предавањето и плаќањето 
на доброто, односно на извршувањето и плаќањето на 
услугата не му се издаде фискална сметка, нема обвр-
ска да ја плати цената на доброто, односно цената на 
услугата. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3, 6 и 7 од Уставот 
на Република Македонија, владеењето на правото, 
правната заштита на сопственоста и слободата на паза-
рот и претприемништвото се едни од темелните вред-
ности на уставниот поредок на Република Македонија.  

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

Според член 30 ставовите 1, 2 и 3 од Уставот, се га-
рантира правото на сопственост и правото на наследу-
вање. Сопственоста создава права и обврски и треба да 
служи за добро на поединецот и на заедницата. Никому 
не можат да му бидат одземени или ограничени сопс-
твеноста и правата кои произлегуваат од неа, освен ко-
га се работи за јавен интерес утврден со закон. 

Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа 
данок и други јавни давачки и да учествува во намиру-
вањето на јавните расходи на начин утврден со закон. 

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

Според член 54 ставовите 1 и 2 од Уставот, слобо-
дите и правата на човекот и граѓанинот можат да се 
ограничат само во случаи утврдени со Уставот. Слобо-
дите и правата на човекот и граѓанинот можат да бидат 
ограничени за време на воена или вонредна состојба 
според одредбите на Уставот. 

Согласно член 2 од Закон за  регистрирање на гото-
вински плаќања, даночните обврзници кои вршат про-
мет на добра и промет на услуги за кој плаќањето не се 
извршува по банкарски пат (во натамошниот текст: го-
товински плаќања), должни се да воведат и користат 
одобрен фискален систем на опрема за регистрирање 
на готовински плаќања и задолжително да издаваат 
сметка за извршениот промет, односно услугата (во на-
тамошниот текст: фискална сметка). 

Согласно член 6 од Законот, купувачот на доброто, 
односно корисникот на услугата е должен да побара 
фискална сметка и истата да ја чува до 15 метри од на-
пуштањето на местото на прометот на доброто, однос-
но на услугата, заради контрола (став 1). Кога местото 
на прометот на добро, односно услуга се наоѓа во заед-
нички простории со други објекти, на пазар или во со-
став на трговски комплекс, како место на напуштање 
се смета напуштањето на објектот од заедничките про-
стории, пазарот, односно трговскиот комплекс (став 2). 

Во член  член 8 од Законот е определено дека, фи-
скална сметка се состои од бонов и контролен траг кои 
се идентични и се запишуваат истовремено. Исечок од 
боновиот траг се дава на купувачот на добро, односно 
на корисникот на услуга, а контролниот траг го задр-
жува даночниот обврзник. Даночниот обврзник е дол-
жен контролниот траг од фискалната сметка да ја чува 
во објектот пет години од датумот на последната опе-
рација. 

Во член 11 став 2 од Законот е определено дека, да-
ночниот обврзник е должен да воведе и да користи фи-
скална апаратура за секое работно место од каде што 
се извршува прометот на добра или услуги кои гото-
вински се наплатуваат. 

Согласно член 12 став 1 од Законот, забранет е про-
метот на добро или услуга кој не се врши преку монти-
ран и воведен во користење систем на фискална опре-
ма, освен во случаите кога е потребен ремонт или по-
правка на фискалната апаратура, а обврзникот не е дол-
жен да поседува резервна фискална апаратура. 

Тргнувајќи од содржината на наведените законски 
одредби произлегува дека фискалната сметка е документ 
издаден од фискална апаратура со кој се потврдува пла-
ќањето на цената на доброто, односно услугата, во мо-
ментот на предавањето и плаќањето на доброто, односно 
на извршувањето и плаќањето на услугата. Сметката се 
состои од боновиот траг што се дава на купувачот на до-
бро, односно на корисникот на услуга и контролен траг 
што го задржува даночниот обврзник, во овој случај 
продавачот на доброто или давателот на услугата.  

Со оспорениот член 4 став 3 од Законот, законода-
вецот предвидува законска можност за ослободување 
од обврската на граѓанинот да ја плати цената на до-
брото, односно цената на услугата ако во моментот на 
предавањето и плаќањето на доброто, односно на извр-
шувањето и плаќањето на услугата не му биде издаде-
на фискална сметка. 

Со оглед на фактот што државата преку воведување-
то на системот на фискализација и регистрирање на го-
товинските плаќања има за цел сузбивањето на т.н сива 
економија, преку евиденција на остварен готовински 
промет и соодветно оданочување според Судот одбрано-
то средство со давање можност на граѓаните да не пла-
тат за купеното добро, односно реализирана услуга во 
случај кога нема да добијат фискална сметка не е соод-
ветно по однос на целта што се сака да се постигне.  

Имено, на пазарот како учесници во секоја купопро-
дажба или услуга се јавуваат купувачите, односно при-
мателите на услугата и продавачите, односно давателите 
на услугата, при што секој од учесниците има точно 
определени права и обврски. Од така настанатиот однос, 
државата остварува приход од наплатените даноци.  

Според Судот, дадената можност од оспорената 
одредба не е во согласност со востоставените правила 
што владеат на пазарот на добра и услуги кои неминов-
но бараат цената на купеното добро, односно направена-
та услуга да биде платена во моментот на предавање на 
доброто, односно извршувањето на услугата, како што 
впрочем предвидел и членот 4 став 2 од Законот, со што 
се заокружува воспоставениот однос помеѓу купувач и 
продавач или примателот и давателот на услугата. Отта-
му, наметнатото решение со оспорената одредба не ко-
респондира со целината на членот 4 од Законот и особе-
но со ставот 2 од истиот член од Законот, кој предвидува 
фискална сметка да му се издаде на купувачот на добро-
то, односно на корисникот на услугата во моментот на 
предавањето и плаќањето на доброто, односно на извр-
шувањето и плаќањето на услугата.  

Во спротивно, како што предвидува оспорената 
одредба од Законот, со неплаќањето на договорената 
или претходно утврдена цена доаѓа до правно нереали-
зирани пазарни односи, доаѓа до несигурност на воспо-
ставените односи на  пазарот, заради  дисбалансот по-
меѓу применото и даденото, со што се доведува во пра-
шање владеењето на правото како темелна вредност на 
уставниот поредок на Република Македонија од член 8 
став 1 алинеја 3 од Уставот. 
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Исто така, според Судот, не е во согласност со вла-
деењето на правото, како темелна вредност на уставни-
от поредок да се стекнува сопственост над конкретно 
добро без да притоа се плати купопродажна цена за 
истото или да се добие услуга без да се плати за неа. 
На овој начин, постои можност да се поттикне своевид-
но беззаконие и да се охрабрат граѓаните да стекнуваат 
добра или остваруваат услуги без да платат и тоа токму 
од оние продажни или услужни места каде што не се 
издаваат фискални сметки.  

Притоа, неспорно е дека државата има уставно ов-
ластување да ја утврдува својата политика во пазарни-
те законитости и даночната политика и за нивното 
спроведување да утврдува соодветни мерки. Во таа на-
сока државата има право да преоценува дали одредени 
мерки ги даваат очекуваните резултати, во случајот за-
браната за вршење на дејност или пак глобата. Во слу-
чај да не ги постигне очекуваните резултати, државата, 
исто така има уставно право да воведува и нови мерки, 
покрај постојните, меѓутоа, тоа не може истовремено 
да резултира со последици по вообичаениот начин на 
однесување на граѓаните кога се учесници во пазарни-
те односи според воспоставените законитости. 

Следствено на тоа, примарната цел на законодаве-
цот што сака да ја постигне со оспорената одредба не 
може да биде  охрабрување на граѓаните да не ги почи-
туваат пазарните законитости. Оттаму, законодавецот, 
при воведувањето на нови мерки мора да пронајде ба-
ланс меѓу општите интереси на заедницата да ја реали-
зира намерата за фискализација на државата и да ги 
прибере планираните даноци и гарантираните права на 
граѓанинот да биде рамноправен учесник во правно 
уредени и издржани пазарни односи, со почитување на 
соодносот помеѓу применото и даденото. Сигурно е де-
ка таквата рамнотежа во овој случај не се постигнува, 
со наметнатата улога на граѓаните, наместо државата и 
нејзините органи, да бидат контролори на оние кои не 
ја почитуваат фискалната и даночната регулатива. 

 Според тоа, ослободувањето од обврската да се 
плати доброто предмет на купопродажба или направе-
ната услуга во случај кога даночниот обврзник не изда-
ва фискална сметка не води кон почитување на владее-
њето на правото и слободата на пазарот и претприем-
ништвото, како темелни вредности на уставниот поре-
док на Република Македонија утврдени во членот 8 
став 1 алинеја 3 и 7 од Уставот. Во крајна линија, со ос-
порената одредба не може основано да се очекува и це-
лосно исполнување на уставната должност за плаќање 
на даноците и другите јавни расходи од страна на да-
ночните обврзници што не поседуваат фискални апара-
ти или пак не издаваат фискални сметки, како што е 
утврдено во членот 33 од Уставот.   

Оттаму, Судот оцени дека оспорената одредба од 
Законот не е во согласност со членовите 8 став 1 алине-
ја 3 и 7, 33 и 55 став 1 и 2 од Уставот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите: д-р Трен-
дафил Ивановски, Лилјана Ингилизова – Ристова, Мир-
јана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Нау-
моски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
  У.бр.236/2006                     Претседател   
2 мај 2007 година           на Уставниот суд на Република  
        Скопје                             Македонија, 

      Махмут Јусуфи, с.р. 

798. 
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 
2 мај 2007 година, донесе 

 
О Д Л  У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 10  став 2 од Законот за из-

менување и дополнување на Законот за политичките 
партии („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.5/2007 ). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива поднесена од Владимир Стефановски, 
адвокат од Скопје, со Решение У.бр.15/2007 од 14 март 
2007 година, поведе постапка за оценување на актот оз-
начен во точка 1 на оваа одлука, затоа што основано се 
постави прашањето за неговата согласност со Уставот 
на Република Македонија.  

4. Судот на седницата утврди дека со членот 10 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
политичките партии, се менува и дополнува членот 40 
од Законот за политичките партии („Службен весник 
на Република Македонија“ број 76/2004). 

Имено, со ставот 1 на овој член, се менува воведна-
та реченица во ставот 1 на член 40 од Законот за поли-
тичките партии, така што се утврдува дека глоба во из-
нос од 800 до 4.800 евра во денарска противвредност 
ќе се изрече на политичка партија.  

Согласно ставот 2 на овој член, во членот 40 став 1 
од Законот, по алинејата 1, се додава нова алинеја 2, во 
која се предвидува нов прекршок за политичката пар-
тија која „во определениот рок нема да поднесе до су-
дот список на членови согласно со членот 11 став (3) 
од овој закон.“  

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 и 5 од Уставот 
на Република Македонија, владеењето на правото и по-
литичкиот плурализам и слободните непосредни и де-
мократски избори се едни од темелните вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија. 

Според член 20 став 1 од Уставот, на граѓаните им 
се гарантира слободата на здружување заради оствару-
вање и заштита на нивните политички, економски, со-
цијални, културни и други права и уверувања. Според 
ставот 2, граѓаните можат слободно да основаат здру-
женија на граѓани и политички партии, да пристапува-
ат кон нив и од нив да истапуваат. Согласно ставот 3, 
програмите и дејствувањето на здруженијата на граѓа-
ните и на политичките партии не можат да бидат насо-
чени кон насилно уривање на уставниот поредок на Ре-
публиката и кон поттикнување или повик на воена 
агресија или разгорување на национална, верска или 
расна омраза или нетрпеливост. Според ставот 4 од 
оваа уставна одредба, забранети се воени или полувое-
ни здруженија што не им припаѓаат на вооружените 
сили на Република Македонија. 

Согласно член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот, Со-
бранието на Република Македонија донесува закони и 
дава автентично толкување на законите. 

Со Законот за политичките партии поблиску се уре-
дува начинот, условите и постапката за основање, реги-
стрирање и престанок на политичките партии.  
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Така, согласно член 2 од овој закон, политичката 
партија е доброволна организација на граѓани, форми-
рана за остварување и заштита на политички, економ-
ски, социјални, културни и други права и уверувања и 
заради учество во процесот на донесување на политич-
ки одлуки при учество во власта. Политичките партии 
своите цели ги остваруваат преку демократско форми-
рање и изразување на политичката волја со учество на 
избори, како и на друг демократски начин. 

Со членот 11 од овој закон, се утврдуваат условите 
под кои може да се основа политичка партија, како и 
условите за опстојување на политичката партија во Ре-
публика Македонија. 

Така, се утврдува дека политичка партија можат да 
основаат најмалку 1.000 граѓани на Република Македо-
нија кои имаат избирачко право и кои го дале својот 
потпис за основање само на една политичка партија. Се 
утврдува дека член на политичка партија може да биде 
секој полнолетен и деловно способен граѓанин  кој ќе 
даде потпис за доброволно членство во политичката 
партија. Исто така, со ставот 3 на овој член, се утврду-
ва дека политичката партија е должна пред истекот на 
секои четири години од денот на регистрацијата да до-
стави до основниот суд поединечно дадени потписи за-
верени пред нотар со број на потписи потребни за ос-
новање на политичка партија. Со исправка објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2007, ставот 3 на овој член се менува, во смисла дека 
политичката партија е должна пред истекот на секои 
две години од денот на регистрацијата да достави до 
основниот суд поединечно дадени потписи пред служ-
бено лице на Министерството за правда според место-
то на живеење на членот на политичката партија, со 
број на потписи потребни за основање на политичка 
партија. По истекот на наведениот рок, во рок од осум 
дена, основниот суд е должен да ја извести политичка-
та партија да постапи согласно со рокот утврден во ста-
вот 3, а политичката партија е должна во рок од осум 
дена од денот на добивањето на известувањето од ос-
новниот суд, да постапи согласно ставот 3 на овој член. 
Ако политичката партија не постапи во овој рок, ос-
новниот суд по службена должност ќе донесе решение 
за бришење на политичката партија од судскиот реги-
стар и по правосилноста на решението за тоа ќе го из-
вести Основниот суд Скопје 2 - Скопје заради брише-
ње на политичката партија и од Единствениот судски 
регистар на политички партии. Бришењето на политич-
ката партија од судскиот регистар и од Единствениот 
судски регистар на политички партии се објавуваат во 
„Службен весник на Република Македонија“ и во нај-
малку две јавни гласила од кои едно е на службен јазик 
различен од македонскиот, кој го зборуваат најмалку 
20% од граѓаните во Република Македонија, во рок од 
15 дена од денот на бришењето на политичката партија 
од судскиот регистар. 

Во главата III Од Законот за политичките партии, 
насловена како „Престанок на политичките партии“, во 
членот 29 се утврдува дека политичката партија пре-
станува да постои со бришење од судскиот регистар: 
кога политичката партија ќе поднесе барање за брише-
ње од судскиот регистар; врз основа на правосилно ре-
шение за бришење на политичката партија од судскиот 
регистар, донесено од страна на судот врз основа на 
овој закон; кога на политичката партија и е забрането 
дејствување со правосилно решение, во согласност со 
одредбите на овој закон; кога органот утврден со стату-
тот на политичката партија ќе донесе одлука за споју-

вање со друга политичката партија; кога е намален бро-
јот на членовите на политичката партија определен во 
членот 11 од овој закон и кога Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија ќе утврди дека програмата или стату-
тот на политичката партија не се во согласност со 
Уставот. 

Со членот 40 од Законот, кој се наоѓа во главата IV 
Прекршочни одредби, се утврдуваат санкции за прекр-
шок, кои можат да им бидат изречени на политичката 
партија и на одговорното лице во партијата.  Со оспо-
рениот член 10 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за политичките партии, со кој се менува 
и дополнува овој член, се врши усогласување на парич-
ните казни со решенијата од новиот Закон за прекршо-
ците, како и се воведува нов прекршок за кој ќе се каз-
ни партијата и одговорното лице на партијата, а тоа е 
случајот кога  политичката партија во определениот 
рок нема да поднесе до судот список на членови сог-
ласно со членот 11 став 3 од овој закон, со што би се 
потврдил условот за опстојување на политичката пар-
тија.  

6. Од наведените уставни одредби произлегува дека 
политичкото здружување и дејствување на граѓаните е 
слободно и дека таа слобода се изразува и во делот на 
основање на политички партии, и во делот на приста-
пување или истапување од политичките партии. Слобо-
дата на граѓаните  на здружување заради остварување 
политички права, спаѓа во категоријата основни слобо-
ди и права на човекот и граѓанинот кои претставуваат 
темелна вредност на уставниот поредок на Република 
Македонија, поради што нивното остварување е устав-
но заштитено.  

При постоење на наведената уставна и законска ре-
гулатива, се поставува прашањето дали неподнесува-
њето до надлежниот суд на доволен број потписи на 
членови како услов за опстојување на една политичка 
партија, може да претставува противправно дело за кое 
се изрекува прекршочна санкција на политичката пар-
тија и одговорното лице во неа и дали со тоа законода-
вецот не го повредил уставното начело на слободно 
здружување на граѓаните заради остварување и зашти-
та на политичките права.   

Имено, политичката партија претставува организи-
рана група на идејни истомисленици кои на демократ-
ски начин се борат да ја освојат државната власт или 
ако власта е освоена, се борат за нејзино задржување 
што е можно подолго време, со цел да се обезбеди вла-
деење на идеите и интересите на нејзиното членство. 

Основањето, пристапувањето и истапувањето од 
политичка партија претставува доброволен чин на за-
интересираните граѓани и Уставот не дозволува тие да 
трпат последица во вид на санкција за таквото свое по-
стапување. 

Политичката партија има својство на правно лице, 
кое ова својство го стекнува со денот на уписот во суд-
скиот регистар, од кога се стекнува со право да започне 
да работи и да ги остварува целите за кои е основана. 
Законодавецот децидно ги утврдува условите потребни 
за основање на политичка партија, што е негово нес-
порно уставно право, меѓу кои е и определувањето на 
долната граница на членството на една  партија која ка-
ко политички субјект, покрај другото и преку својата 
бројност ја покажува сериозноста за учество или осво-
јување на власта, како и определбата за тоа дека бројот 
на членовите на политичката партија мора да биде по-
стојан, во смисла да не се намалува под бараниот ми-
нимум.  
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Намалувањето на бројот на членови на политичката 
партија под законски пропишаниот минимум, повлеку-
ва бришење на партијата од судскиот регистар и нејзи-
но заминување од политичката сцена. Притоа, одржу-
вањето, зголемувањето или намалувањето на членство-
то на една политичка партија зависи од тоа колку поли-
тичката партија успева да ги задоволи и оствари поли-
тичките интереси на своите членови и способноста да 
привлече нови членови.  

Врз основа на наведеното произлегува дека оспоре-
ната определба на законодавецот, партијата и одговор-
ното лице на партијата да бидат парично казнети за 
прекршок доколку во определен рок партијата не до-
стави доказ до надлежниот суд дека има доволен број 
на членови неопходни за натамошно опстојување на 
политичката сцена, всушност значи инкриминирање на 
вршењето на слободата на истапување од политичка 
партија, што во еден момент довело до намалување на 
бројот на членовите на политичката партија под закон-
скиот минимум. Со тоа, според Судот, се попречува ос-
тварувањето на демократскиот карактер на политичка-
та партија во еден од суштинските аспекти на слобода-
та на политичкото здружување и организирање, имено 
истапувањето од политичка партија, експлицитно наве-
дено во член 20 став 2 од Уставот.  

Оттука, имајќи ја предвид уставно гарантираната 
слобода на  граѓаните на здружување заради оства-
рување на политички права,  произлегува дека недо-
ставувањето до надлежниот суд список на неопходен 
број на членови потребни за регистрација на поли-
тичка партија, како доказ за опстојување на една по-
литичка партија на политичката сцена, може да 
претставува основ за бришење на партијата од суд-
скиот регистар, но не може да се смета како против-
правно дело за кое може да се изрече прекршочна 
санкција на политичката партија и одговорното лице 
на партијата. Поради тоа, Судот оцени дека опреде-
лувањето на наведеното дејствие како прекршок во 
правниот поредок на Република Македонија го дове-
дува во прашање и  начелото на владеење на право-
то, како темелна вредност на уставниот поредок на 
Република Македонија.  

Покрај тоа, при постоење на регулатива дека во 
случај на недоставување доказ за минимален број на 
членови на политичката партија пред истекот на секои 
две години од денот на регистрацијата, основниот суд 
по службена должност ќе донесе решение за бришење 
на политичката партија од судскиот регистар, произле-
гува дека санкцијата за оспорениот прекршок треба да 
се изрече на политичка партија која престанала да по-
стои. Нелогичноста и неприменливоста на ваквата 
одредба, исто така, го доведува во прашање уставното 
начело на владеење на правото.   

Врз основа на наведеното, Судот оцени дека оспо-
рениот член 10 став 2 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за политичките партии, со кој се 
пропишува дека на политичката партија ќе и се изрече 
глоба за прекршок доколку во определениот рок нема 
да поднесе до судот список на членови согласно со 
членот 11 став (3) од овој закон, не е во согласност со 
одредбите на член 8 став 1 алинеја 3 и член 20 став 1 и 
2 од Уставот на Република Македонија.  

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

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот, Махмут Јусуфи и судиите: д-р Трен-
дафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Мир-
јана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Нау-
моски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
    У.бр.15/2007                            Претседател 
2 мај 2007 година           на Уставниот суд на Република  

  Скопје                            Македонија, 
                             Махмут Јусуфи, с.р. 

___________ 
799. 

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 
2 мај 2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ член 1 став 3, член 2 став 2 и 

член 12 став 3 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за политичките партии („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 5/2007). 

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за за-
пирање на извршувањето на поединечните акти или 
дејствија што се донесени, односно  преземени врз ос-
нова на член 12 став 3 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за политичките партии.  

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 Тони Ѓуревски, претсе-
дател на Партијата Лига за демократија од Скопје и 
Ванчо Шехтански, претседател на Трајно македонско 
радикално обединување „ТМРО“ од Скопје со Решение 
У.бр.23/2007 од 14 март 2007 година поведе постапка 
за оценување уставноста на член 1 став 3, член 2 став 2 
и член 12 став 3 од Законот означен во точката 1 на 
оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што преде Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порените членови со Уставот. 

5. Судот на седницата утврди дека според член 1 
став 3 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за политичките партии („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2007) политичката пар-
тија е должна пред истекот на секои четири години од 
денот на регистрацијата да достави до основниот суд 
поединечно дадени потписи заверени пред нотар, со 
број на потписи потребни за основање на политичка 
партија.  

Согласно член 13 од Законот, овој Закон влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето. Законот е 
објавен на 16 јануари 2007 година, а влегол во сила на 
24 јануари 2007 година.  

Судот, исто така, утврди дека на 24 јануари 2007 
година, односно на денот на влегувањето во сила на За-
конот, во „Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2007 е објавена исправка на Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за политичките партии 
од Законодавно правната комисија на Собранието на 
Република Македонија. 
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Во исправката се наведува дека по извршеното 
сравнување со изворниот текст е утврдено дека во тек-
стот на Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за политичките партии се направени грешки пора-
ди што член 1 став 3 треба да гласи: Политичката пар-
тија е должна пред истекот на секои две години од де-
нот на регистрацијата да достави до Основниот суд по-
единечно дадени потписи пред службено лице на Ми-
нистерството за правда според местото на живеење на 
членот на политичката партија, со број на потписи по-
требни за основање на политичката партија согласно 
став 1 на овој член.  

Владеењето на правото е темелна вредност на 
уставниот поредок на Република Македонија согласно 
член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. 

Според член 52 од Уставот на Република Македонија 
законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат 
во сила. Законите и другите прописи се објавуват во 
„Службен весник на Република Македонија“ најдоцна во 
рок од седум дена од денот на нивното донесување.  

Законите влегуваат во сила најрано осмиот ден од 
денот на објавувањето, а по исклучок што го утврдува 
Собранието со денот на објавувањето. 

Според член 75 став 1 од Уставот, законите се прог-
ласуваат со указ, а според став 2 на истиот член, указот 
за прогласување на законите, го потпишуваат претседа-
телот на Републиката и претседателот на Собранието. 

Според член 76 став 1 од Уставот Собранието осно-
ва постојани и повремени работни тела.  

Според член 115 став 1 од Деловникот на Собрание-
то на Република Македонија е предвидено дека со одлу-
ка на Собранието се основаат постојани работни тела.  

Со Одлука за основање на постојани работни тела 
на Собранието на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.85/2002) покрај 
другото како постојано работно тело на Собранието на 
Република Македонија е основана Законодавно правна-
та комисија.  

Законодавно правната комисија покрај другото, е 
надлежна да  дава исправки на грешки во објавениот 
текст на закони или на други акти, врз основа на извор-
ниот текст на усвоениот закон или друг акт на Собра-
нието. 

Од наведените одредби произлегува дека Законо-
давно правната комисија на Собранието на Република 
Македонија како постојано работно тело чии членови 
се од редот на пратениците во Собранието може да да-
ва исправки на грешки во објавениот текст на Законот, 
што е направено во конкретниот случај.  

Меѓутоа, и покрај ваквата надлежност на ова тело,  
Судот оцени дека Законодавно правната комисија не 
може текстот на законската норма да го замени со ис-
правка која има карактер на измена на нејзината диспо-
зиција, со што се надминува карактерот на исправката, 
без да се спроведе нова собраниска процедура за изме-
нување на законот, без таквата измена на законската 
норма да биде прогласена со указ од страна на претсе-
дателот на Републиката и без да се предвиди уставно 
утврдениот рок за влегување во сила на таквата измена 
по нејзиното објавување.  

Имено, фактот што извршената исправка од Зако-
нодавно правната комисија е објавена на денот на вле-
гувањето во сила на Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за политичките партии, покажува дека 
за оваа одредба, како суштински нова,  не е предвиден 
временски рок за влегување во сила по нејзиното обја-
вување. 

Воедно, имајќи ја предвид утврдената фактичка со-
стојба, произлегува дека во објавениот текст на Зако-
нот постои одредба од суштинско значење која не била 
изгласана во Собранието. Обидот оваа недоследност да 
се корегира со исправка од страна на Законодавно 
правната комисија  и таа исправка да го замени објаве-
ниот текст и да влезе во сила со денот на објавувањето, 
ја изместува уставната поставеност на Собранието и 
неговата надлежност со што во улога на законодавец се 
јавува Законодавно правната комисија на Собранието 
на Република Македонија. 

Исто така, Судот  оцени дека  ваквиот начин на вне-
сувањето на правна норма во правниот поредок која не 
била во текстот на Законот кој со Указ го прогласил 
претседателот на Републиката, ја доведува во прашање 
положбата на претседателот на Република Македонија 
утврдена во член 75 од Уставот. 

Крајниот ефект од состојбата настаната со објавува-
њето на исправката на член 1 став 3 од Законот за из-
менување и дополнување на Законот за политичките 
партии е во тоа што се покажува дека објективно ниту 
за законодавецот, а уште повеќе за граѓаните, не е јас-
но која норма е закон во конкретниот случај. Еден од 
елементите од принципот на владеење на правото е 
правната сигурност, која што се обезбедува првенстве-
но со јасност и прецизност на правните норми со кои 
се утврдуваат права и обврски за субјектите во право-
то. Во овој случај, според мислењето на Судот, таква 
сигурност за тоа која е вистинската диспозиција на 
член 1 став 3 е тешко да се препознае. 

Оттука, според мислењето на Судот, а имајќи го 
предвид начелото на владеење на правото како темелна 
вредност на уставниот поредок на Република Македо-
нија, оспорениот член 1 став 3 од Законот не е во сог-
ласност со Уставот. 

6. Судот, исто така, утврди дека според член 2 став 
2 од Законот, потписите за основање на политичка пар-
тија се даваат пред службени лица на Министерството 
за правда според местото на живеење на основачот на 
политичката партија. 

Според член 20 став 1 од Уставот, на граѓаните им 
се гарантира слободата на здружување заради оствару-
вање и заштита на нивните политички, економски, со-
цијални, културни и други права и уверувања.  

Според ставот 2 на овој член, граѓаните можат 
слободно да основаат здруженија на граѓани и поли-
тички партии, да пристапуваат кон нив и од нив да 
истапуваат.  

Слободата на политичко здружување како основно 
право се остварува непосредно врз основа на Уставот, 
при што без сомнение, во рамките на општото уставно 
овластување на Собранието да донесува закони, е содр-
жано овластувањето со закон да ги уреди прашањата 
кои се релевантни за остварување на оваа слобода.  

Имајќи предвид дека политичките партии претста-
вуваат организирана група на идејни истомисленици 
кои на демократски начин се борат да ја освојат држав-
ната власт, или ако власта е освоена, се борат за нејзи-
но задржување што е можно подолго време, со цел да 
се обезбеди владеење на идеите и интересите на нејзи-
ното членство, Судот оцени дека вметнувањето на об-
врската за давањето на потписи пред Министерството 
за правда, ги доведува граѓаните во положба да ја дек-
ларираат својата партиската определба пред институ-
циите на извршната власт, што може да има ефект на 
одвраќање и обесхрабрување на граѓаните јавно да  
поддржуваат одредена политичка партија. 
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За Судот не е спорно дека законодавецот има пра-
во, ако  смета за потребно, да обезбеди проверка на ве-
родостојноста на податоците што ги даваат граѓаните 
како основачи на политичка партија, но тоа може да го 
обезбеди преку орган кој е независен од законодавната 
и извршната власт, на кој начин ќе се избегне какво и 
да е одвраќање на граѓаните слободно да поддржуваат 
политичка партија. 

Имајќи го предвид наведеното, Судот смета дека 
утврдениот начин за проверување на веродостојноста 
на потписите не е во согласност со остварување на сло-
бодата на политичко здружување и дејствување, пора-
ди што  оцени дека одредбата од член 2 став 2 од Зако-
нот, не е во согласност  со член 20 од Уставот.  

7. Судот, понатаму, утврди дека во преодните и за-
вршните одредби од наведениот закон, односно во 
член 12 став 3 е предвидено дека политичките партии 
регистрирани до денот на примената на овој закон, се 
должни во рок од 45 дена од денот на примената на 
овој закон, да постапат согласно со член 1 став 3 од 
овој закон. 

Тргнувајќи од одредбите од Уставот, а кои се одне-
суваат на основните слободи и права, а посебно на га-
ранциите за остварување на слободата на здружување 
за остварување на политичките права и уверувања, ка-
ко и политичкиот плурализам како темелна вредност 
на уставниот поредок, се поставува прашањето дали 
предвидениот рок од 45 дена е разумен, односно довол-
но реален и објективен особено во случајот кога усло-
вот за пререгистрација во однос на бројот на членови 
кои се заверуваат како основачи на политичка партија 
е двојно зголемен од 500 на 1000 граѓани, а последица-
та е престанок на партијата.  

Според мислењето на Судот, определениот рок е 
прекраток за да се организира пропаганда која би ги 
заинтригирала граѓаните за ставовите и идеите содр-
жани во програмата на партиите, за тие да обезбедат 
доволен број на приврзаници кои ќе застанат зад тие 
идеи и ставови, а со тоа ќе овозможи понатамошна 
политичка активност и егзистенција, ако таков одзив 
постои. 

Според мислењето на Судот, целта на кој и да е 
закон за политички партии во едно демократско оп-
штество секогаш е создавање на услови за остварува-
ње на слободата на политичко организирање и дејс-
твување, а не за нејзино ограничување. Оттука, целта 
и на овој закон мора да е пропишување, но и обезбе-
дување на услови за реорганизација на постојните по-
литички партии, а не преку утврдување нереални ус-
лови во поглед на рокот за пререгистрација, нивно 
згаснување, што е недопуштено во едно демократско 
општество. 

Со оглед на наведеното, Судот оцени дека оспоре-
ниот член 12 став 3 од Законот, не е во согласност со 
Уставот. 

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

9. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Махмут Ју-
суфи и судиите д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ин-
гилизова-Ристова, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера 
Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и д-р Зо-
ран Сулејманов. 

 
   У.бр.23/2007                     Претседател   
2 мај  2007 година          на Уставниот суд на Република  

  Скопје                              Македонија, 
     Махмут Јусуфи, с.р. 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

103. 
Врз основа на член 163, а во врска со член 180, став 

7, 8, 9 и 10 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 
71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003, 
50/2004, 4/2005, 83/2005, 101/2005 и 70/2006), Управни-
от одбор на Фондот на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 
13.04.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА  

2007 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците на осигу-

рување според кои се пресметува и плаќа придонесот 
за пензиското и инвалидското осигурување за обврзни-
ците на данок од приход од земјоделска дејност на кои 
земјоделската дејност им е единствено занимање (во 
натамошниот текст: индивидуални земјоделци). 

 
Член 2 

Индивидуалните земјоделци, заради пресметува-
ње и плаќање на придонесот за пензиското и инва-
лидското осигурување се распоредуваат во основици 
на осигурување според висината на катастарскиот 
приход и тоа: 

 
Ред. 
бр. 

Катастарски приход 
(во денари) 

Месечна основица на 
осигурување 

1. до 400,00 4.197,00 
2. од 400,01 до 900,00 6.604,00 
3. од 900,01 до 2.000,00 7.540,00 
4. од 2.000,01 до 4.500,00 8.378,00 
5. од 4.500.01 до 7.000,00 9.215,00 
6. над 7.000,01 10.137,00 

 
Член 3 

Основиците од член 2 на оваа одлука се усогласе-
ни со планираниот пораст на платите согласно Ма-
кроекономската политика за 2007 година во висина од 
3,5 насто. 

 
Член 4 

Индивидуалните земјоделци можат по сопствен из-
бор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување на повисока основица на оси-
гурување. 

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да 
плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурува-
ње на повисока основица на осигурување должни се до 
31 март во тековната година да поднесат писмено бара-
ње до подрачната единица на Стручната служба на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 1 јануари заклучно со 31 декември 
2007 година. 

 
Бр. 02-2399/1                        Управен одбор 

13 април 2007 година               Претседател, 
            Скопје                            Ангел Максимов, с.р. 
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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 - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
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