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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ
1217. 
Врз основа на член 95, став (1) и член 135, 

Законот за животна средина (�Службен весник н
ка Македонија� бр.53/05), Владата на Републик
нија, на седницата одржана на 3.10.2005 година 1 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА АКТИВНОСТ
ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ ИЗДАВА И
РАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ОДНОСНО
ЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕ
И ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД ЗА ПОДНЕ
НА БАРАЊЕ ЗА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАС

СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН  
Член 1 

(1) Со оваа уредба се определуваат активн
новите инсталации или значителните проме
стоечките, кои можат да се вршат само по п
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ЈА добиена интегрирана еколошка дозвола, односно дозвола 

за усогласување со оперативен план од надлежен орган и 
временскиот распоред за поднесување на барањето за до-
бивање дозвола за усогласување со оперативен план. 

став (5) од 
а Републи-
а Македо-

, донесе 
(2) Со оваа уредба не се опфатени активностите на 

инсталациите и на деловите од инсталациите коишто 
се користат за истражување, развој и испитување на 
новите производи. ИТЕ НА 

НТЕГРИ-
 ДОЗВО-
Н ПЛАН 
СУВАЊЕ 
УВАЊЕ  

Член 2 
Активностите на новите инсталации или значител-

ните промени на постоечките за кои е потребна А-ин-
тегрирана еколошка дозвола се дадени во Прилог 1 на 
оваа уредба кој е составен дел на оваа уредба. 

 
Член 3 

Активностите на новите инсталации или значител-
ните промени на постоечките за кои е потребна Б-инте-
грирана еколошка дозвола се дадени во Прилог 2 од 
оваа уредба, кој е составен дел на оваа уредба. 

остите на 
ни на по-
ретходно  
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Член 4 
Праговите на вредностите определени во Прилог 1 

и 2 од оваа уредба се однесуваат на производствените 
капацитети и на капацитетите кои се составен дел на 
производствените капацитети. Ако еден оператор врши 
неколку активности што подпаѓаат под ист индустри-
ски сектор во истата инсталација или на истата локаци-
ја, капацитетите на ваквите активности се собираат. 

 
Член 5 

(1) Постојните инсталации, коишто вршат активно-
сти за којшто се издава А-интегрирана еколошка доз-
вола, односно за Б-интегрирана еколошка дозвола за 
инсталација во заштитено подрачје, како и постојните 
инсталации за којишто е потребна Б-интегрирана еко-
лошка дозвола поднесуваат барање за добивање дозво-
ла за усогласување со оперативен план, до надлежниот 
орган, во временскиот интервал од шест месеци опре-
делен посебно за секој индустриски сектор, и тоа: 

 
1. Инсталациите определени во: 
 

- Прилог 1 точка 2; 
- Прилог 1 точка 6, 3; 
- Прилог 2 точка 2 и  
- Прилог 2, точка 6.3, од оваа уредба, 

 
барањето за добивање дозвола за усогласување со 

оперативен план од став (1) од овој член, го поднесува-
ат во временскиот интервал од 01.01.2006 година до 
01.07.2006 година. 

 
2. Инсталациите определени во: 
 

- Прилог 1 точка 1; 
- Прилог 1 точка 6.6 под (а); 
- Прилог 2 точка 1 и  
- Прилог 2, точка 6.6 под (а), од оваа уредба, 

 
барањето за добивање дозвола за усогласување со 

оперативен план од став (1) од овој член, го поднесува-
ат во временскиот интервал од 01.07.2006 година до 
31.12.2006 година. 

 
3. Инсталациите определени во: 
  

- Прилог 1 точка 3; 
- Прилог 2, точка 3, од оваа уредба, 

 
барањето за добивање дозвола за усогласување со 

оперативен план од став (1) од овој член, го поднесува-
ат во временскиот интервал од 01.01.2007 година до 
01.07.2007 година. 

 
4. Инсталациите определени во: 
  

- Прилог 1 точка 4; 
- Прилог 2, точка 4, од оваа уредба, 

 
барањето за добивање дозвола за усогласување со 

оперативен план од став (1) од овој член, го поднесува-
ат во временскиот интервал од 01.07.2007 година до 
31.12.2007 година. 

 
5. Инсталациите определени во: 
  

- Прилог 1 точка 6.1; 
- Прилог 1 точка 6.2; 
- Прилог 1 точка 6.4; 
- Прилог 1 точка 6.5; 
-  Прилог 1 точка 6.6. под (б) и (в); 
- Прилог 1 точка 6.7; 
- Прилог 1 точка 6.8; 
- Прилог 2 точка 6.1; 

- Прилог 2 точка 6.2; 
- Прилог 2 точка 6.4; 
- Прилог 2 точка 6.5; 
- Прилог 2 точка 6.6. под (б) и (в) 
- Прилог 2 точка 6.7, од оваа уредба, 

 
барањето за добивање дозвола за усогласување со 

оперативен план од став (1) од овој член, го поднесува-
ат во временскиот интервал од 01.01.2008 година до 
01.07.2008 година. 

 
6. Инсталациите определени во: 
  

- Прилог 1 точка 5; 
- Прилог 2, точка 5, од оваа уредба, 

 
барањето за добивање дозвола за усогласување со 

оперативен план од став (1) од овој член, го поднесува-
ат во временскиот интервал од 01.07.2008 година до 
31.12.2008 година. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија �. 

 
   Бр. 19-3678/1                   Претседател на Владата 

13 октомври 2005 година       на Република Македонија, 
       Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 
 
ПРИЛОГ 1.  Активности на инсталации за кои е 

потребна А- интегрирана еколошка дозвола 
1. Енергетика 
1.1. Согорувачки инсталации со номинален топлин-

ски влез поголем од 50 MW; 
1.2. Рафинерии за минерална нафта и гас; 
1.3. Инсталации за гасификација и втечнување на 

јаглен. 
 
2. Производство и преработка на метали 
2.1. Инсталации за пржење или за синтерување ме-

тални руди (вклучувајќи ја сулфидната руда);  
2.2. Инсталации за производство на сурово железо 

или челик (примарно или секундарно топење), вклучу-
вајќи и леење, со капацитет над 2,5 t/h; 

2.3. Инсталации за обработка на ферометалите: 
(а) валавници со капацитет над 20 т/х суров челик;  
(б) ковачници со чекани чијашто енергија надмину-

ва 50 KJ по чекан, при што користената топлинска моќ 
надминува 20 MW; 

(в) нанесување заштитни слоеви од растопен метал 
со влез поголем од  над 2 тона суров челик на час;  

2.4. Леарници за ферометали со производствен ка-
пацитет над 20 t/ден;  

2.5. Инсталации 
(а) за производство на обоени метали од руда, кон-

центрати или секундарни суровини со металуршки, хе-
миски или со електролитски процеси; 

(б) за топење, вклучувајќи и легирање, на обоени 
метали, вклучувајќи ги повторно добиените производи 
(рафинација, леење ливови итн.), со капацитет на топе-
ње над 4 t/ден за олово и кадмиум или 20 t/ден за сите 
други метали; 

2.6. Инсталации за површинска обработка  на мета-
ли и на пластични материјали со електролитски или со 
хемиски процес, доколку волуменот на процесните ре-
зервоари надминува 30 m3 ; 

 
3.  Индустрија на минерали 
3.1. Инсталации за производство на цементен клин-

кер во ротациони печки со производствен капацитет 
над 500 t/ден, инсталации за производство на вар во ро-
тациони печки со производствен капацитет над 50 
т/ден или во други печки со производствен капацитет 
поголем над 50 t/ден; 
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3.2. Инсталации за производство на стакло, вклучу-
вајќи и стаклено влакно, со капацитет на топење над 20 
t/ден; 

3.3. Инсталации за топење на минерални материи, 
вклучувајќи и производство на минерални влакна, со 
капацитет на топење над 20 t/ден;  

3.4. Инсталации за производство на керамички произ-
води со печење, пред се ќерамиди, тули, огноотпорни ту-
ли, плочки, каменина или порцелан, со производствен ка-
пацитет над 75 t/ден и/или со капацитет на печка над 4 m3 
и со насипна густина над 300 kg/m3 по печка; 

3.5. Стационарни асфалтни бази; 
3.6. Инсталации за производство на азбест и азбест-

ни производи. 
 
4. Хемиска индустрија 
Производство, во смисла на категориите на дејно-

сти опфатени со овој дел, е производство во индустри-
ски размери, со хемиска обработка на материите или на 
групите материи наведени во деловите 4.1 до 4.6  

4.1. Хемиски инсталации за производство на базич-
ни органски хемикалии, како што се: 

(а) прости хидрокарбонати (линеарни или циклич-
ни, заситени или незаситени, алифатични или арома-
тични); 

(б) хидрокарбонати што содржат кислород, како 
што се: алкохоли, алдехиди, кетони, карбоксилни кисе-
лини, естри, ацетати, етери, пероксиди, епоксилни смо-
ли; 

(в) сулферести хидрокарбонати; 
(г) азотни хидрокарбонати, како што се: амини, 

амиди, азотести соединенија, нитросоединенија или 
нитратни соединенија, нитрили, цијанити, изоцијанати; 

(д) хидрокарбонати што содржат фосфор; 
(ѓ) халогени хидрокарбонати; 
(е) органометални соединенија; 
(ж) базични пластични материјали (полимери, син-

тетички влакна и влакна на база на целулоза); 
(з) синтетички гуми; 
(ѕ) бои и пигменти; 
(и) површински активни материи и сурфактанати. 
4.2. Хемиски инсталации за производство на базич-

ни неоргански хемикалии, како што се: 
(а) гасови, како што се: амонијак, хлор или хидро-

генхлорид, флуор или хидрогенфлорид, јаглеродни 
оксиди, сулфурни соединенија, азотни оксиди, водо-
род, сулфурдиоксид, карбонилхлорид; 

(б) киселини, како што се: хромна киселина, флуо-
роводородна киселина, фосфорна киселина, азотна ки-
селина, хлороводородна киселина, сулфурна киселина, 
олеум, сулфуреста киселина; 

(в) бази, како што се: амониумхидроксид, калиум-
хидроксид, натриумхидроксид;  

(г) соли како што се: амониумхлорид, калиумхло-
рат, калиумкарбонат, натриумкарбонат, перборат, сре-
бронитрат; 

(д) неметали, метални оксиди или други неоргански 
соединенија, како што се: калциумкарбид, силициум, 
силициумкарбид. 

4.3. Хемиски инсталации за производство на ве-
штачки ѓубрива на база  на фосфор, азот или калиум 
(прост ии сложени ѓубрива). 

4.4. Хемиски инсталации за производство на основ-
ни производи за заштита на растенија и биоциди. 

4.5. Инсталации кои користат хемиски или биоло-
шки процес за производство на базични фармацевтски 
производи. 

4.6. Хемиски инсталации за производство на експ-
лозиви. 

 
5. Постапување со отпадот 
5.1. Инсталации за депонирање, рециклирање и/или 

согорување на опасниот отпад, со капацитет над 10 
t/ден. 

5.2. Инсталации за согорување на комуналниот от-
пад, со капацитет над 3 t/h. 

5.3. Исталации за депонирање на неопасен отпад со 
капацитет над 50 t/ден. 

5.4. Депонии со влез за над 10 t/ден или депонии 
чијшто вкупен капацитет надминување 25.000 t, со иск-
лучок на депониите за инертен отпад. 

5.5 Инсталации за согорување на животински тру-
пови.  

5.6 Инсталации за управување со отпад од рудници  
 
6. Други дејности 
6.1. Индустриски постројки за производство на: 
(а) пулпа од дрвена граѓа или од други влакнести 

материјали; 
(б) хартија и картон, со производствен капацитет 

над 20 т/ден; 
6.2. Инсталации за претходна обработка (операции 

како што се: миење, белење, мерцеризирање) или бое-
ње на влакна или на ткаенини, со капацитет на обрабо-
тка над 10 t/ден. 

6.3. Инсталации за штавење сурова кожа и кожа, со 
капацитет на обработка над 12 t/ден готов производ. 

6.4. (а) Кланици со капацитет на производство на 
трупови поголем од 50 t/ден. 

(б) Обработка и преработка наменети за производс-
тво на храна од: 

- животински суровини (освен млекото), со капаци-
тет на производство на готови производи над 75 t/ден; 

- растителни суровини, со капацитет на производс-
тво на готови производи над 300 t/ден (просечна вред-
ност на квартална основа); 

(в) Обработка и преработка на млеко, при што ко-
личеството на влезеното млеко надминува 200 t/ден 
(просечна вредност на годишна основа). 

6.5. Инсталации за депонирање или за рециклирање 
на животински трупови и на животински отпад, со ка-
пацитет на обработка поголем од 10 t/ден. 

6.6. Инсталации за интензивно живинарство или за 
свињарство со повеќе од: 

(а) 40.000 места за живина; 
(б) 2.000 места за гоење свињи (над 30 kg); или 
(в) 750 места за маторици. 
6.7. Инсталации за површинска обработка на мате-

ријали, предмети или производи во кои се користат ор-
гански растворувачи, пред се за превлекување, печате-
ње, премачкување, одмастување, постигнување водоот-
порност, премачкување со туткал, бојосување, чистење 
или импрегнирање, со капацитет на потрошувачката 
повеќе од 150 kg на час или повеќе од 200 тони годиш-
но. 

6.8. Инсталации за производство на јаглерод (сого-
рен камен јаглен) или електрографит со согорување 
или со графитизација. 

 
ПРИЛОГ 2. Активности на инсталации за кои е 

потребна Б- интегрирана еколошка дозвола 
 
1. Енергетика 
1.1. Согорувачки инсталации со номинален топлин-

ски влез поголем од 10 MW, но помал од 50 MW;  
 
2.  Производство и преработка на метали 
2.1. Инсталации за обработка на ферометалите:  
(а) нанесување заштитни слоеви од растопен метал 

со влез од  0.5 t/h, до 2 t/h суров челик; 
2.2. Леарници за ферометали со производствен ка-

пацитет од 2 t/ден до 20 t/ден;  
2.3. Инсталации за топење, вклучувајќи и легира-

ње, на обоени метали, вклучувајќи ги и повторно до-
биените производи (рафинација, лиење ливови, итн), 
со капацитет на топење од 0.2 t/ден до 4 t/ден за оло-
во и кадмиум или од 2 t/ден до 20 t/ден за сите други 
метали; 
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2.4. Инсталации за површинска обработка на метал 
и на пластични материјали со електролитски или со хе-
миски процес, доколку волуменот на процесните резер-
воари со капацитет од 5 до 30 m3; 

 
3.  Индустрија на минерали 
3.1. Инсталации за производство на цементен клин-

кер во ротациони печки со производствен капацитет 
помал од 500 t/ден, инсталации за производство на вар 
во ротациони печки или во други печки со производс-
твен капацитет од 10 t/ден до 50 t/ден; 

3.2. Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, 
загревање на минерални суровини, доколку не се опфа-
тени со Прилог 1 од оваа Уредба; 

3.3. Стационарни бетонски бази со вкупен капаци-
тет на силосите за бетон поголем од 50 m3; 

3.4. Инсталации за производство на стакло, вклучу-
вајќи и стаклено влакно, со капацитет на топење од 1 
t/ден до 20 t/ден;  

3.5. Инсталации за топење на минерални материи, 
вклучувајќи производство на минерални влакна, со ка-
пацитет на топење од 1 t/ден до 20 t/ден; 

3.6. Инсталации за производство на керамички про-
изводи со печење, пред се ќерамиди, тули, огноотпор-
ни тули, плочки, каменина или порцелаин, со произ-
водствен капацитет од 5 t/ден до 75 t/ден; 

3.7. Нанесување глазура со испарени соли врз пор-
целан или керамика. 

 
4. Хемиска индустрија 
4.1. Сечење полиуретанска пена или полиуретански 

еластомер со загреана жица. 
 
5. Постапување со отпад 
Сите инсталации за депонирање, рециклирање или 

согорување на опасен отпад, согорување на комунал-
ниот отпад, депонирање на неопасен отпад што не вле-
гуваат во Прилог 1од оваа Уредба. 

 
6. Останати активности 
6.1. Индустриски постројки за производство на харти-

ја и картон, со производствен капацитет од 5 до 20 t/ден; 
6.2. Инсталации за претходна обработка (операции 

како што се: миење, белење, мерцеризирање) или бое-
ње на влакна или на ткаенини, со капацитет на обрабо-
тка од 1 t/ден до 10 t/ден; 

6.3. Постројки за штавење сурова кожа и кожа, со 
капацитет на обработка поголем од 0.5 t/ден, а помал 
од 12 t/ден готов производ; 

(а) Кланици со капацитет на производство на тру-
пови поголем од 5 t/ден но помал од 50 t/ден. 

(б) Обработка и преработка наменети за производс-
тво на храна од: 

- животински суровини (освен млекото), со капаци-
тет на производство на готови производи од 5 до 75 
t/ден; 

- растителни суровини, со капацитет на производс-
тво на готови производи  од 30 до 300 t/ден (просечна 
вредност на квартална основа); 

(в) Обработка и преработка на млеко, при што ко-
личеството на влезеното млеко од 20 до 200 t/ден (про-
сечна вредност на годишна основа). 

6.5. Инсталации за депонирање или за рециклирање 
на животински трупови и на животински отпад, со ка-
пацитет на обработка поголем од 2 до 10 t/ден. 

6.6. Инсталации за интензивно живинарство или за 
свињарство со капацитет  од: 

(а) 5000 до 40.000 места за живина; 
(б) 100 до 2.000 места за гоење свињи (над 30 kg); 

или 
(в) 50 до 750 места за маторици. 
6.7. Инсталации за површинска обработка на мате-

ријали, предмети или производи во кои се користат ор-
гански растворувачи, пред се за превлекување, печате-

ње, премачкување, одмастување, постигнување водоот-
порност, премачкување со туткал, бојосување, чистење 
или импрегнирање, со капацитет на потрошувачката од 
10 до 150 kg/h.  

___________ 
1218. 
Врз основа на член 35 и член 36 став 2 од Законот 

за Владата на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 59/00, 12/03 и 
55/05), член 12 од Законот за приватизација на држав-
ниот капитал (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 37/96, 25/99, 81/99, 49/00, 6/02 и 74/05) и член 
16 од Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за трансформација на претпријатијата со општес-
твен капитал (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 31/03 и 38/04), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 13.10.2005 година, доне-
се   

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОСТАПКА-
ТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ И УДЕЛИТЕ 
ШТО И СЕ ИЗДАДЕНИ НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  ПРИВАТИЗАЦИЈА  
И АКЦИИ И УДЕЛИ ШТО И СЕ ИЗДАДЕНИ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Уредбата за постапката за продажба на акциите 

и уделите што и се издадени на Агенцијата на Републи-
ка Македонија за приватизација и акции и удели што и 
се издадени на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 32/03 и 41/04), во 
насловот зборовите: �Агенцијата на Република Маке-
донија за приватизација и акции и удели што и се изда-
дени на� се бришат.  

Член 2 
Во членот 1 зборовите: �Агенцијата на Република 

Македонија за приватизација (во натамошниот текст: 
Агенција) и акциите и уделите што и се издадени на� 
се бришат.  

Член 3 
Во членот 2 зборовите: �Управниот одбор на Аген-

цијата односно� се бришат.  
 

Член 4 
Во членот 3 став 1 алинеја 2, се менува и гласи: 
� - вкупен број на акции/вредност на уделот во др-

жавна сопственост потврдени од Централниот депози-
тар за хартии од вредност и број на акции за продажба 
/вредност на уделот за продажба;� 

 
Член 5 

Во членот 4, зборовите: �Агенцијата� се заменуваат 
со зборовите: �Министерството за економија�, а точка-
та на крајот од реченицата се брише и се додаваат збо-
ровите: �во претпријатијата односно трговските друш-
тва, а Министерството за финансии врши промоција на 
продажбата на акциите во банките и финансиските ин-
ституции�. 

Член 6 
Во членот 6, ставот 1 зборовите: �Продажбата на 

акциите односно уделите по пат на јавна берзанска 
аукција се објавува� се заменуваат со зборовите: �Про-
дажбата по пат на јавна берзанска аукција на акции и 
удели во претпријатијата односно трговските друштва 
ја објавува Министерството за економија, а продажбата 
на акциите во банките и финансиските институции ја 
објавува Министерството за финансии�. 

 
Член 7 

Во член 7 ставот 1, се менува и гласи: �Пред одржу-
вање на јавната берзанска аукција Министерството за 
економија до Берзата доставува список на претпријати-
јата односно трговските друштва чии акции/удел се 
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предмет на аукција, а Министерството за финансии до 
Берзата доставува список на банките и финансиските 
институции чии акции се предмет на аукцијата, со на-
ведување на следните податоци:�   

Член 8 
Во член 9 став 2, зборовите: �Управниот одбор на 

Агенцијата� се заменуваат со зборовите: �Комисијата 
на Владата на Република Македонија за приватизаци-
ја�. 

Член 9 
Во член 13, зборот �Агенцијата� се заменува со збо-

ровите: �Министерството за економија�.  
Член 10 

Во член 18, зборовите: �Агенцијата на Република 
Македонија за приватизација� се заменуваат со зборо-
вит : �Министерството за економија�. е 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�.   к 

   Бр. 19-3734/1                   Претседател на Владата  
13 октомври 2005 година       на Република Македонија, 

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

1219. 
Врз основа на член 30 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96, 6/02 и 40/03) и член 36 став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 59/00, 12/03 и 55/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 13.10.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШОКОТ НА 
СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВА-
ЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2005 ГОДИНА И ДА-
ВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВА-
ЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НАМЕНЕТИ ЗА РЕА-
ЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ �ВОДОСНАБДУВА-
ЊЕ НА ТЕТОВО СО ЗАФАЌАЊЕ НА ПОВРШИН-
СКИ ВОДИ ОД СТУДЕНА РЕКА И РЕКА ПЕНА� 

 
Член 1 

Со оваа одлука се определуваат намената, условите 
и начинот на користењето на дел од вишокот на средс-
твата остварени од работењето на Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија во 2005 година, кои Јавното 
претпријатие ќе ги оствари како прилив по основ на 
дивиденда од АД Градски трговски центар �Скопје�, а 
кој потекнува од продажба на деловниот простор на 
АД Градски трговски центар �Скопје�, во износ од 
100.000.000 денари. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука да се наменат за 

финансирање на дел од проектот за �Водоснабдување на 
Тетово со зафаќање на површинските води од Студена 
Река и Река Пена�. 

Член 3 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен 

и деловен простор на Република Македонија да отвори 
посебна наменска сметка за вршење и развој на стопан-
ски дејности од јавен интерес и на истата да ги префр-
ли средствата наведени од член 1 на оваа одлука.  

Член 4 
За реализација на оваа одлука, а во однос на начинот на 

обезбедувањето на средствата од член 1 на оваа одлука, на 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на Република Македонија му се дава соглас-

ност за задолжување со бескаматен заем од АД Градски тр-
говски центар �Скопје�, на износ од 100.000.000 денари и 
согласност за враќање на заемот со пребивање на побарува-
њата на АД Градски трговски центар �Скопје�, со Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија по основ на заемот, со поба-
рувањата на АД Градски трговски центар �Скопје� по ос-
нов  дивиденда, во времето на нивната стасаност.  на 

Член 5 
Да биде изготвена точна финансиска конструкција 

потребна за дозавршување на системот и пуштање на 
истиот во употреба. 
Во делот на изготвување на точна финансиска кон-

струкција, како и затворањето на истата, потребно е ло-
калната самоуправа на општина Тетово да ги разгледа 
можностите за самопридонес на локалното население, 
како и можноста за задолжување на локалната самоу-
права. 

Член 6 
Се задолжува Министерството за транспорт и врски 

да ги координира работите на реализацијата на проектот.  
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  

   Бр. 19-3680/1                   Претседател на Владата 
13 октомври 2005година        на Република Македонија, 

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

1220. 
Врз основа на член 126 став 1 и 2 од Законот за водо-

стопанствата (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 85/03) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.10.2005 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТЕЊЕТО НА ДВЕ 
ВОДОСТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ЗАПОЧ-

НУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ЛИКВИДАЦИЈА  
1. Со денот на влегување во сила на Законот за во-

достопанствата (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 85/03) престанале со работа следните водо-
стопански претпријатија: 

1) Општествено претпријатие Водостопанство “Вар-
дар� ц.о. - Скопје 

2) Водостопанско претпријатие �Стерна� п.о. - Прилеп. 
2. По објавувањето на оваа одлука во �Службен 

весник на Република Македонија� ќе отпочне постапка 
за ликвидација на субјектите од точка 1 на оваа одлука. 

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

   Бр. 19-3712/1                   Претседател на Владата 
13 октомври 2005 година       на Република Македонија, 

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

1221. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
13.10.2005 година, одобри  

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ПОД БР. 23-2196/4 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ ЗА ПОСТО-
ЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕ-
ЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА ВО ХОТЕЛ  

БРИСТОЛ СКОПЈЕ  
1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/4 од 25.05.1998 годи-

на издадена на Македонија Турист АД Скопје за постоја-
но приредување на посебни игри на среќа во автомат 
клуб, во точката 3 бројот �16� се заменува со бројот �19�. 
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2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
    Бр. 19-3661/1           Претседател на Владата 

13 октомври 2005 година       на Република Македонија, 
        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р.  

 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
1222. 
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 5 октомври 2005 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за усвојување на изме-

ни и дополнувања на дел од VI станбена заедница Те-
тово, донесена од Советот на општина Тетово под бр. 
07-959/4 од 11 септември 2002 година (�Службен глас-
ник на општина Тетово� бр. 6/2002). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија со Ре-
шение У. бр. 143/2004 од 29 јуни 2005 година, по ини-
цијатива на Љубица Кочовска од Тетово, поднесена ли-
чно и во име на група граѓани од Тетово, поведе по-
стапка за оценување на уставноста и законитоста на 
Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што основано се постави прашањето за нејзината сог-
ласност со член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот како и 
со член 11 став 3, 17 став 1 и 18 став 1 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање. 

4. Судот на седницата утврди дека Советот на општи-
на Тетово на седницата одржана на 11 септември 2002 го-
дина донел Одлука за усвојување на измени и дополнува-
ња на дел од ДУП за VI станбена заедница Тетово. Во 
член 1 од Одлуката е определено дека се усвојуваат изме-
ни и дополнувања на делот од ДУП, ограничен со улици-
те �Илинденска�, �29 Ноември� и �Ѓоце Стојчевски�. Во 
член 2 е определено дека составен дел на Одлуката е гра-
фичкиот прилог техничка документација број 31/2002, ко-
ја не се објавува, а од која по две копии се наоѓаат во кан-
целаријата на главниот архитект на град Тетово и во ПЕ 
на Министерството за транспорт и врски-Тетово. Според 
член 3, Одлуката влегува во сила со денот на објавување-
то во �Службен гласник на општина Тетово�, а ќе се при-
мени по добивањето согласност за спроведување на пла-
нот од Министерството за транспорт и врски Скопје. Од-
луката е донесена под бр. 07-959/4 од 11 септември 2002 
година. 

5. Судот на седницата констатира дека општината 
Тетово и Министерството за транспорт и врски во по-
стапката не ги доставија: 

- иницијативата за измена и дополна на Планот, 
- Нацрт-план,  
- анкетните листови бр.20-687/2-1 и 20-687/2-2 за 

лицата Скендер Јонузи и Шериф Јонузи и 
- извод од Генерален урбанистички план за пред-

метната станбена заедница.  
Имено, наведената документација беше барана со 

писмо У.бр.143/2004 од 7 септември 2004, У. бр. 
143/2004 од 24 февруари 2005 година и У. бр. 143/2004 
од 27 април 2005 година од Советот на општината Те-
тово. Наведената документација беше побарана и од 
Министерството за транспорт и врски со писма У. бр. 
143/2004 од 25 мај 2005 година и У.бр.143/2004 од 9 ју-
ни 2005 година и истото од сета барана документација 
единствено достави нечитлива фотокопија на извод од 
ОУП, односно ГУП во А4 формат. 
Документацијата не беше доставена и по доставува-

њето на решението за поведување постапка за оценува-

ње на уставноста и законитоста на оспорената одлука 
до Советот на општина Тетово и истекот на рокот за 
давање на одговор на наводите содржани во неа.  

6. Согласно член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот на 
Република Македонија, уредувањето и хуманизацијата 
на просторот и заштитата и уредувањето на животната 
средина и на природата е темелна вредност на уставни-
от поредок на Република Македонија. 
Според член 11 став 1 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр.4/1996, 28/1997, 18/1999, 53/2001 
и 45/ 2002) кој бил во правниот поредок кога е донесе-
на оспорената Одлука, деталниот урбанистички план 
се донесува за одделни делови од населените места и 
други подрачја за кои е донесен генерален урбанистич-
ки план. Според содржината на став 3 од оваа одредба, 
деталниот урбанистички план содржи синтезен гра-
фички приказ на планските решенија во границата на 
урбаното подрачје со билансни показатели за урбаните 
модули и инфраструктурата. Деталниот урбанистички 
план, како план од пониско ниво мора да биде усогла-
сен со Генералниот урбанистички план. Во ставот 4, е 
определено дека документацијата на деталниот урба-
нистички план за постојната состојба и проекциите 
претставува документациона основа на планот, која за-
едно со нацрт планот се доставува на стручна ревизија 
според член 19 на овој закон. 
Од содржината на член 17 став 1 од Законот произ-

легува дека плановите од член 7 од овој закон се изра-
ботуваат како нацрт и предлог на план, а по нацртот на 
деталниот урбанистички план се спроведува јавна ан-
кета. 
Според член 18 став 1 од Законот, јавната анкета по 

деталниот урбанистички план ја организира општината 
и се спроведува со излагање на планот на јавно место 
најмалку 10 дена, во кој рок заинтересираните граѓани 
и правни лица од конкретното подрачје опфатено со 
планот, доставуваат писмени забелешки на анкетни ли-
стови до организаторот на анкетата.  
Уредувањето и хуманизацијата на просторот и заш-

титата и уредувањето на животната средина и на при-
родата е темелна вредност на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија, според член 8 став 1 алинеја 10 
од Уставот. Оттаму, според мислење на Судот во по-
стапките за донесување на урбанистичките планови, 
како и во постапките за нивно изменување и дополну-
вање неопходно е да се почитува оваа темелна вред-
ност на уставниот поредок. 
Тргнувајќи од фактот што од страна на Советот на 

општината Тетово и Министерството за транспорт и 
врски не беа доставени: иницијативата за измена и до-
полна на Планот, Нацрт-планот, анкетните листови бр. 
20-687/2-1 и 20-687/2-2 за лицата Скендер Јонузи и 
Шериф Јонузи и извод од Генерален урбанистички 
план за предметната станбена заедница, Судот оцени 
дека оспорената одлука не е во согласност со член 11 
став 3, член 17 став 1 и член 18 став 1 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, бидејќи во по-
стапката не беа доставени докази за спроведување на 
постапката за изменување и дополнување на Деталниот 
урбанистички план на начин утврден со наведените за-
конски одредби.  
Имено, секоја од спроведените фази во постапката 

резултира со донесување на соодветна документација 
со форма и содржина утврдена со наведените одредби 
од Законот, што не е случај во конкретната постапка. 
Воедно, неспроведувањето на постапката за изме-

нување и дополнување на Детален урбанистички план 
на начин предвиден со Законот, според Судот не е во 
согласност со уредувањето и хуманизацијата на про-
сторот и заштитата и уредувањето на животната среди-
на и на природата, како темелна вредност на уставниот 
поредок на Република Македонија, согласно член 8 
став 1 алинеја 10 од Уставот. 

7. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  
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8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Лилјана Ингилизова � Ристова и су-
диите: д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, 
Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, д-р Бајрам Положани и д-р Зоран Сулејма-
нов.  
 
       У. бр. 143/2004                     Претседател 
5 октомври 2005 година   на Уставниот суд на Република 
             Скопје                       Македонија, 
                     Лилјана Ингилизова - Ристова, с.р. 

___________ 
1223. 
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 21 септември 2005 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
 
1. СЕ УКИНУВА членот 19 став 5 од Законот за 

спречување на корупцијата (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр.28/2002 и 46/2004). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод 
иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје со 
Решение У. бр. 44/2005 од 15 јуни 2005 година поведе по-
стапка за оценување на уставноста на членот 19 став 5 од 
Законот означен во точката 1 од оваа одлука.  
Постапката беше поведена затоа што основано се 

постави прашањето за согласноста на оспорениот член 
од Законот со Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека според членот 19 
став 5 од Законот за спречување на корупцијата мини-
стерот за правда донесува акт за утврдување на крите-
риумите за надоместок на штета. 

5. Согласно член 110 алинеја 1 од Уставот, Устав-
ниот суд на Република Македонија одлучува за соглас-
носта на законите со Уставот.  
Согласно член 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот на 

Република Македонија темелни вредности на уставни-
от поредок на Република Македонија се и владеењето 
на правото и поделбата на државната власт на законо-
давна, извршна и судска.  
Според член 51 од Уставот, во Република Македо-

нија законите мора да бидат во согласност со Уставот, 
а сите други прописи со Уставот и со закон. 
Во ставот 2 од овој член од Уставот е утврдено дека 

секој е должен да ги почитува Уставот и законите.  
Согласно член 96 од Уставот на Република Македо-

нија органите на државната управа работите од својата 
надлежност ги вршат самостојно врз основа и во рам-
ките на Уставот и законите и за својата работа се одго-
ворни на Владата.  
Согласно член 55 став 1 од Законот за организација 

и работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр.58/2000 и 
44/2002), министерот, меѓу другото, донесува правил-
ници за извршување на законите кога за тоа е овластен 
со закон. 
Според член 56 став 1 од овој закон, со правилник 

се утврдуваат и разработуваат одделни одредби на за-
коните и други прописи заради нивно извршување, а 
според член 64 став 1 од овој закон, со актите кои ги 
донесува министерот не може за граѓаните и правните 
лица да се утврдуваат права и обврски, ниту да се про-
пишува надлежност на други органи. 
Со Законот за спречување на корупцијата се уреду-

ваат мерките и активностите за спречување на коруп-
цијата во вршењето на власта, јавните овластувања, 
службената должност и политиката, мерките и актив-
ностите за спречување на судирот на интереси, мерки-

те и активностите за спречување на корупцијата при 
вршењето работи од јавен интерес на правните лица 
сврзани со остварувањето на јавните овластувања, како 
и мерките и активностите за спречување на корупција-
та во трговските друштва (член 1 став 1). 
Во ставот 2 од овој член од Законот е утврдено дека 

за примена на мерките и активностите од став 1 на овој 
член се основа Државна комисија за спречување на ко-
рупцијата.  
Во поднасловот �Заштита на соработници на прав-

дата и сведоци� со членот 19 став 5 е утврдено дека 
министерот за правда донесува акт за утврдување на 
критериумите за надоместок на штета.  
Имајќи ги предвид наведените уставни и законски 

одредби Судот утврди дека оспорената одредба од чле-
нот 19 став 5 од Законот за спречување на корупцијата, 
претставува овластување за кое нема уставна основа 
која би овозможила министерот да донесе акт за утвр-
дување на критериумите за надомест на штета. Ова 
особено поради тоа што во Законот не се содржани ос-
новите и рамката во која министерот за правда би ги 
утврдил критериумите во однос на тоа прашање.  
Тргнувајќи од темелната вредност за поделба на 

државната власт на законодавна, извршна и судска, ми-
нистерот како функционер кој раководи со еден од ор-
ганите на извршната власт не може да има овластување 
во законодавната власт. Даденото овластување на ми-
нистерот да утврдува критериуми за надомест на штета 
без основи и рамка содржани во Законот, значи навле-
гување во законодавната власт која е издвоена од 
извршната власт, односно отстапува од општиот прин-
цип на поделбата на власта на законодавна, извршна и 
судска.  
Врз основа на наведеното, Судот утврди дека оспо-

рената законска одредба не е во согласност со оз-
начените одредби од Уставот на Република Македони-
ја. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирја-
на Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумо-
ски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран 
Сулејманов. 
 
         У. бр. 44/2005                     Претседател 
21 септември 2005 година    на Уставниот суд на Република 
              Скопје                      Македонија, 
                     Лилјана Ингилизова - Ристова, с.р. 

___________ 
1224. 
Врз основа на член 10 од Законот за државните 

службеници (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 
98/2002, 17/2003, 43/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004 и 
81/2005) и член 89 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 70/1992), а на предлог на Комисијата 
за организациони и кадровски прашања, Уставниот суд 
на Република Македонија, на седницата одржана на 17 
октомври 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. За Генерален секретар на Уставниот суд на Ре-

публика Македонија се именува Милица Николовска, 
досегашен државен советник во Уставниот суд на Ре-
публика Македонија. 

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

                         Претседател 
      на Уставниот суд на Република 

                               Македонија, 
                        Лилјана Ингилизова - Ристова, с.р. 
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