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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
291.  

Врз основа на член 23 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003) и член 36 став 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003 и 
55/2005), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16 февруари 2006 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕ-
КТОР НА ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПО-
ВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“- СКОПЈЕ  

1. М-р дипл. шумарски инженер Јордан Здравков-
ски се разрешува од должноста вршител на должноста 
директор на Јавното претпријатие за управување и за-
штита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“ - Скоп-
је, на негово барање. 

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

   Бр. 33-790/2                       Претседател на Владата 
16 февруари  2006 година      на Република Македонија, 

       Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р. 
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292. 
Врз основа на член 23 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003) и член 36 став 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003 и 
55/2005), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16 февруари 2006 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА УПРА-
ВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА  ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО 

ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ  
1. За вршител на должноста директор на Јавното прет-

пријатие за управување и заштита на повеќенаменското по-
драчје „ЈАСЕН“ - Скопје, се именува Елеонора Симовска, 
дипл. правник, вработена во ова јавно претпријатие. 

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

 
  Бр. 33-829/1                      Претседател на Владата 

16 февруари  2006 година     на Република Македонија, 
      Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А
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293. 
Врз основа на член 26 став 3 од Законот за управу-

вање со кризи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 29/2005), а во врска со член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003 
и 55/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 16 февруари 2006 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ 

СО КРИЗИ  
1. Златко Аневски се разрешува од должноста заменик 

на директорот на Центарот за управување со кризи. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 33-830/1                    Претседател на Владата 
16 февруари  2006 година    на Република Македонија, 

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

294. 
 Врз основа на член 26 став 3 од Законот за управу-

вање со кризи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 29/2005), а во врска со член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003 
и 55/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 16 февруари 2006 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА  ИМЕНУВАЊЕ  ЗАМЕНИК  НА  ДИРЕКТОРОТ 
НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ  

1. За заменик на директорот на Центарот за управува-
ње со кризи се именува Ристо Тодоров, дипл. правник. 

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

  Бр. 33-831/1                    Претседател на Владата 
16 февруари  2006 година    на Република Македонија, 

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

 
295. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 9.02.2006 година, донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО И 
СОЗДАВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТ ВО МАЛОТО  

СТОПАНСТВО ВО 2006 ГОДИНА  
Член 1 

Со оваа програма се уредува намената на средс-
твата за поддршка на претприемништвото во вкупен 
износ од 20.000.000 (дваесет милиони) денари, обез-
бедени од Буџетот на Република Македонија, раздел 
10001, потпрограма Д1, ставка 464 и потпрограма Д2 
ставка 464 („Службен  весник на Република Македо-
нија“ бр. 120/05).  

Член 2 
Средствата од член 1 ќе се користат за следниве на-

мени: 
                          - во 000 денари 
Средства за поддршка на претприемништвото 
                                                                       20.000 
1. Финансирање на Институционална инфрастру-

ктура 
                                                                              10.200 
1.1. Агенцијата за поддршка на претприемниш-

твото на РМ                                       8.000 
Извршување на редовните задачи на Агенцијата 

(оперативни трошоци) 
Индикатори на успешност: 

1. Целосно извршување на работните задачи  и про-
ектите утврдени во Програмата за активности на Аген-
цијата и оваа програма   

Цел: 
Поддршка на МСП согласно 4-годишната Програма 

на мерки и активности за промоција на претприемниш-
тво и создавање конкурентност на малото стопанство, 
Повелбата за мали претпријатија на Европската Унија 
и Акционата програма за европско партнерство 

 
1.2. МСП Обсерваторија                                 200 
Изготвување на извештаи за малите и средни прет-

пријатија во РМ 
Индикатори на успешност: 
1. Периодични извештаи на Обсерваторијата за со-

стојбата на МСП во РМ 
2. Годишен извештај за МСП Обсерваторијата за 

2005  
Цел: 
Со работењето на Обсерваторијата согласно со Ме-

тодологијата на мрежата на Обсерватории во Европа, 
Владата ќе располага релевантни и компаративни пока-
затели со ЕУ и анализи за состојбата на малото сто-
панство. 

 
1.3. Кофинансирање на Еуро Инфо кореспондет-

ниот центар (ЕИКЦ)                                      1.500 
Кофинансирање на редовните активности на ЕИКЦ 

во согласност со неговиот годишен програм. 
 
Индикатори на успешност: 
1. Одржување на база на податоци за деловна сора-

ботка 
2. Две регионални работилници и публикации 
3. Електронско публикување и дистрибуција на од-

брани деловни понуди и барања за понуди или услуги 
4. Одговор на прашањата и барањата од клиенти. 
 
Цел: 
Подобрен пристап до странските пазари, информа-

ции и поддршка на деловните субјекти во области и 
прашања врзани со ЕУ (пристап до ЕУ пазари, ЕУ фон-
дови, ЕУ тендери, деловни партнери). 

 
1.4. Кофинасирање на основањето на Фонд за 

развој на човечки ресурси                                  500 
Кофинасирање на активностите врзани за основање 

на Фондот за развој на човечки ресурси 
 
Индикатори на успешност: 
1. Основан Фонд за развој на човечки ресурси  
 
Цел: 
Зголемување на конкурентноста на Македонските 

МСП преку поддршка на развојот на менаџерските ве-
штини во претпријатијата, и преку поддржувањето на 
промените како интегрален дел од организациите во раст. 

 
2. Финансирање на облици на нефинансиска 

поддршка                                                            9.800 
2.1 Финансирање на ваучерскиот систем за сове-

тување                                                   3.000 
Имплементација на Ваучерскиот систем за советува-

ње во целата земја. 
Индикатори на успешност: 
1. Организација на четири еднодневни семинари за 

приближување на спецификите на предметот кон МСП 
и партнерските институции. 

2. Поддршка на советодавни услуги во 150 клиенти 
3. Одржување на веб страната за консултанти  
Цели: 
- Поддршка на зајакнувањето на конкурентноста на 

постоечките МСП 
- Понатамошно воведување на ваучерскиот систем 

за советување, како инструмент за подобрување на ра-
ботењето на МСП секторот; 

- Подобрен пристап и квалитет на советодавните 
услуги во Македонија. 
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2.2 Кофинансирање на кластери                   1.500 
 
Индикатори на успешност: 
1. Воспоставени бизнис кластери; 
 
Цели: 
- Зголемување на конкурентноста на МСП 
- Зголемување на производството и извозот 
 
2.3 Деловни инкубатори                         600 
Кофинансирање на работата на Инкубаторот за 

поддршка на претприемништво кај младите  
Индикатори на успешност: 
1. Извршени услуги према 100 претприемачи/прет-

пријатија во инкубаторот; 
2. Еден натпревар за најдобар деловен план во се-

местар; 
3. 15 различни курсеви и обуки за претприемништво. 
 
Цел: 
Стимулација на претприемништвото преку курсеви, 

натпревари за деловен план и различни инкубаторски 
услуги (олеснување на пристапот до други МСП, иден-
тификација на добри деловни идеи и обезбедување на 
пристап на новоформираните претпријатија до извори 
на финансирање и/или потенцијални партнери во ло-
калното стопанство). 

 
2.4. Кофинансирање на обуки за претприемнич-

ки вештини                                                              600 
 
Кофинансирање на имплементацијата на активности-

те во рамките на Проектот за Претприемничко учење. 
 
Индикатори на успешност: 
1. Воспоставен партнерски пристап кон претприем-

ничкото учење. 
 
Цел: 
- Постигнување на консензус и посветеност на раз-

лични учесници како неопходна основа за обезбедува-
ње на целосен пристап до животното учење. 

- Поддршка на зајакнувањето на конкурентноста на 
постоечките претпријатија  

 
2.5 Кофинансирање на останати донаторски про-

екти                                                     1.000 
Кофинансирање и учество во имплементацијата на 

проекти за поддршка на МСП финансирани од стран-
ски донатори. 

 
Индикатори на успешност: 
1. Имплементација на минимум 3 различни проекти за 

поддршка на МСП финансирани од странски донатори.  
Цел: 
Искористување на можноста за финансирање од раз-

лични извори и понатамошна поддршка на растот на 
МСП со кофинансирање во проектните трошоци.  

2.6. Промотивни активности на МСП       1.500 
Поддршка на различни промотивни активности на 

МСП во рамките на прославата на Европскиот ден на 
претприемачите.  

Индикатори на успешност: 
1. Имплементација на активностите за Европскиот 

ден; 
2. Саем за претприемништво во рамките на Европ-

скиот ден. 
 
2.7. Кофинансирање на постдипломски студии за  

претприемништво                                         100  
Индикатори на успешност: 
2 стипендии за постдипломски студии за претпри-

емништво 
 
Цел: 
Промоција и создавање на високо квалификувани 

човечки ресурси во претприемништво 

2.8. Имплементација на „Инфо пулт“ проектот 
во соработка со регионалните центри за деловна 
поддршка                                                                 1.500 

Поддршка на Регионалните фондации за поддршка 
на претпријатијата, ЕСА агенциите и други претприем-
нички центри во активностите поврзани со понатамош-
но функционирање на физичката мрежа на центри, и 
имплементација на програми за помош, информирање 
и советување на МСП.  

Индикатори на успешност: 
1. Информативни услуги дадени на 1200 клиенти 
2. Продолжување на функционирањето на мрежата 

на центри и надградба на базата на податоци со најмал-
ку 1200 дополнителни клиенти; 

3. Поддршка на АППРМ во дистрибуцијата на ин-
формации и активностите за зголемување на прифаќа-
њето на услугите во целните групи.  

Цели: 
- Информативна, промотивна, советодавна и логи-

стичка поддршка на МСП на регионално ниво. 
- Надградба на постоечката база на податоци  
- Дистрибуција на релевантни и корисни информа-

ции на МСП. 
 

Член 3 
Исплатата на средствата од оваа програма ја врши 

Министерството за економија. 
Доколку дојде до извршување на некои активности 

предвидени со оваа програма во поголем обем, а други 
бидат нецелосно реализирани, Министерот за економи-
ја, во рамките на вкупно расположивите средства по 
оваа програма, врши соодветна пренамена во рамки на 
дадените приоритети. 

 
Член 4 

Кофинансирањето на форми на нефинансиска под-
дршка од член 2. точка 2. подточка 2.7 од оваа програ-
ма ќе се врши во соработка со Министерството за обра-
зование и наука. 

 
Член 5 

Реализацијата на оваа програма ќе се врши преку 
Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Ре-
публика Македонија (АППРМ). 

 
Член 6 

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

 
Бр. 19-661/1                      Претседател на Владата 

9 февруари  2006 година       на Република Македонија, 
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
 
296. 

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата  
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 16.02.2006 
година,  донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА СЕЛАТА  ВО 2006 ГОДИНА 
 

I 
Со оваа програма, согласно Буџетот на Република Ма-

кедонија за 2006 година („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 120/05), Раздел 14001- Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма Б-
Намалување на сиромаштија, Потпрограма ББ-Ревитализа-
ција на села, Категорија 48 - Капитални расходи, Ставка 
488 - Капитални дотации до единиците на локална самоу-
права, се утврдува видот и обемот на активностите кои ќе 
се финансираат, извршителите на работите, износот и изво-
рот на средствата, како и начинот на користење на средс-
твата за извршени работи во 2006 година. 

Средствата за реализација на Програмата за ревитали-
зација на селата во 2006 година особено ќе се користат за: 
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- изградба и реконструкција на системи за водос-
набдување на селата;  

- изградба на фекална канализација на селата; 
- изработка на техничка документација за управува-

ње со водите.   
II 

Средствата од дел I од оваа програма ќе се користат 
според намените, критериумите и условите утврдени 
со оваа програма.  

А. НАМЕНИ 
Реден број Опис на работите Износ во денари 

1. 
изградба и реконс-
трукција на системи 
за водоснабдување 
на селата  

5.000.000 

2. изградба на фекална 
канализација на селата 8.000.000 

3. 
изработка на техничка 
документација за 
управување со водите 

2.000.000 

                        ВКУПНО: 15.000.000 
 
Б.КРИТЕРИУМИ 
1. Подрачје во кое се наоѓа 
1.1. Ридско планинско 
1.2. Погранично 
1.3. Изразито неразвиено 
1.4. Рамничарско 
2. Досегашен начин на водоснабдување на населението 
2.1. Од водоводна мрежа 
2.2. Од јавна чешма 
2.3. Од бунари 
2.4. Останато  
3. Досегашен начин на одведување на фекалните 

отпадни води. 
3.1. Со канализациона мрежа 
3.2. Септички јами 
3.3. Пречистителна станица 
3.4. Останато 
4. Вредност на проектот. 
5. Финансиско учество на населението од месната 

заедница или општината во изградба на системот. 
6. Кои објекти се завршени согласно проектната до-

кументација и нивна вредност. 
7. Изградена друга инфраструктура. 
7.1. Пат 
Асфалтен ______ км  Земјан ______км 
7.2. Амбуланта 
7.3. Училиште 
7.4. Пошта 
7.5. Телефон 
7.6. Други објекти 
 
В. УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ БА-

РАТЕЛИТЕ 
1. Изработено Главен проект. 
2. Обезбедено Водостопанска согласност. 
3. Обезбедено Одобрение за градба. 
4. Одлука од Советот на општината или месната заед-

ница за сопствено учество во изградбата на системот. 
5. Документи (договор, решение, одлука или друго) 

за обезбедените финансиски средства од други извори 
на финансирање. 

 
III 

1. Барања за користење на средствата од оваа про-
грама може да поднесат единиците на локалната само-
управа и месните заедници до Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство најдоцна до 
20.03.2006 година.  

Некомплетните барања и барањата доставени над-
вор од предвидениот рок нема да се разгледуваат. 

Доколку дојде до извршување на некои мерки пред-
видени со оваа програма во поголем обем, а друга биде 
нецелосно реализирана, министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство во рамките на вкупно 
расположивите средства по оваа програма врши соод-
ветна пренамена по мерки. 

2. Правата и обврските на корисниците на средства 
по оваа програма се утврдуваат со договор, што ќе го 
склучи министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство и корисниците на средствата.  

IV 
Средствата предвидени со оваа програма се неповратни.  

V 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  
     Бр. 19-793/1                      Претседател на Владата      
16 февруари 2006 година       на Република Македонија, 

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

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
297. 

Врз основа на член 89-г став 2 од Законот за социјал-
на заштита (“Службен весник на РМ” бр. 50/97, 16/2000, 
17/2003, 65/2004 и 62/2005), член 205 став 1 од Законот 
за општа управна постапка (“Службен весник на РМ” 
бр. 38/2005) и член 6 од Правилникот за формата, содр-
жината и начинот на водење на регистар на здруженија 
на граѓани од областа на социјалната заштита (“Служ-
бен весник на РМ” бр. 10/2005), министерот за труд и 
социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ  
ВО РЕГИСТАРОТ  НА ЗДРУЖЕНИЈА  НА ГРАЃАНИ 
ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

 
1. Барањето на Здружението на граѓани - Здружение 

на граѓани “Доверба” - Куманово СЕ УВАЖУВА. 
2. Здружението на граѓани - Здружение на граѓани 

“Доверба” - Куманово, со седиште во Куманово, на ул. 
”Тоде Думба” бр. 100/2-14, се впишува во Регистарот 
на здруженија на граѓани од областа на социјалната за-
штита, што се води при Министерството за труд и со-
цијална политика Скопје. 

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

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - Здруже-
ние на граѓани “Доверба” - Куманово со седиште во Ку-
маново, на ул. ”Тоде Думба” бр. 100/2-14, ќе се изврши 
најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението 
во “Службен весник на Република Македонија”.  
     Бр. 10-10596/2                                Министер, 
30 јануари 2006 година           Стевчо Јакимовски, с.р. 

     Скопје                                          
__________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

298. 
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/05), Комисијата за хартии од вредност, 
на седницата одржана на ден 06.02.2006 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ 
НА ПРИВАТНА ПОНУДА  

1. На Фабрика за свилени платна ИЛИНДЕН АД 
Битола се дава одобрение за издавање на долгорочни 
хартии од вредност по пат на приватна понуда - втора 
емисија на 58.047 обични акции во вкупен износ на 
емисијата од 67.044.285 денари согласно одлуката бр. 
02-144 од 30.06.2004 година за зголемување на основ-
ната главнина со издавање акции од втора емисија. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање 
бр. 02-144 од 30.06.2004 година. 
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3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реа-
лизацијата на емисијата да го пријави за упис зголемува-
њето на основната главнина во трговскиот регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од три работни дена од денот на 
уписот на зголемувањето на основната главнина во тр-
говскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за 
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вред-
ност да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.  
       Бр. 07-48/4               Комисија за хартии од вредност 
  6 февруари 2006 година               Претседател, 
              Скопје             проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
299. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана на 1 
февруари 2006 година, донесе  

О Д Л У К А  
1. СЕ УКИНУВА:  
а) член 57 став 2 од Законот за превоз во патниот 

сообраќај ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 68/2004) и  

б) Правилникот за категоризација на автобуските 
станици, нивната опременост и висината на надоместо-
кот за нивно користење, донесен од министерот за 
транспорт и врски ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2005).  

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 поднесена иницијатива на Стамен Филипов од 
Скопје со Решение У.бр. 160/2005 од 30 ноември 2005 
година поведе постапка за оценување на уставноста на 
член 57 став 2 од Законот за превоз во патниот сообра-
ќај и уставноста и законитоста на Правилникот означен 
во точката 1-б од ова решение.  

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порениот член од Законот со Уставот и за согласноста 
на оспорениот Правилник со Уставот и Законот за ор-
ганизација и работа на органите на државната управа.  

4. Судот на седницата утврди дека со Законот за 
превоз во патниот сообраќај се уредуваат условите и 
начинот за вршење на превоз на патници и стоки во 
внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај.  

Во членот 3 точка 26 од наведениот Закон е утврде-
но дека автобуска станица е простор одреден за прием 
и испраќање на автобуси и патници кој треба да има 
покриени перони, уредени за безбедно влегување и из-
легување на патници, простории за задржување на пат-
ниците и на возниот персонал, за чување на багажот, 
санитарии, сообраќајно биро и со посебни прописи 
утврдена опрема.  

Во членот 57 од Законот е предвидено дека автобу-
ската станица мора да дава услуги под еднакви услови 
за сите превозници кои вршат линиски превоз на пат-
ниците, по цена утврдена за определена категорија на 
автобуска станица.  

Во оспорениот став 2 на член 57 од Законот е пред-
видено дека "категоризацијата на автобуските станици, 
нивната опременост и висината на надоместот за кори-
стење ги пропишува министерот за транспорт и врски".  

Понатаму, Судот утврди дека врз основа на член 57 
став 2 од наведениот закон министерот за транспорт и 
врски донел Правилник за категоризација на автобу-
ските станици, нивната опременост и висината на надо-
местокот за нивно користење.  

Со овој правилник се утврдува категоризацијата на 
автобуските станици, нивната опременост и висината 
на надоместокот што се плаќа за нивно користење.  

Според член 2 од Правилникот категоризацијата на 
автобуските станици ја утврдува Комисија за категори-
зација составена од 3 члена, од кои два члена од Мини-
стерството за транспорт и врски и еден повремен член 
од општината, односно градот Скопје.  

Правното или физичкото лице кое управува или на 
кое му е доверено управувањето со автобуската стани-
ца поднесува писмено барање за утврдување на катего-
ријата на автобуска станица.  

Во член 5 од Правилникот е предвидено дека автобу-
ската станица се категоризира во четири категории и тоа 
А, Б, В и Г во зависност од содржините со кои располага, 
нивната опременост, функционалност и квалитет.  

Понатаму во Правилникот е предвидено дека кате-
горизацијата на автобуските станици се определува врз 
основа на основни и дополнителни критериуми при 
што за секоја категорија е утврден минималниот број 
на бодови во зависност од опременоста, сообраќајните 
површини за паркирање, работното време и пратечките 
содржини на автобуската станица.  

Во членовите од 15 до 19 од Правилникот е утврде-
на висината на надоместот што се плаќа за користење 
на автобуската станица.  

Имено во Правилникот е предвидено дека за кори-
стење на автобуската станица превозникот плаќа надо-
мест за одредени видови на услуги и тоа: 1) надоме-
сток на име провизија за продажба на возни билети ко-
ја за меѓуопштински превоз изнесува од 7% до 10% по 
продаден билет, а за меѓународен превоз од 10% до 
15% по продаден билет; 2) надомест за користење на 
перони при поаѓање и доаѓање на автобуските кој е 
утврден во зависност од категоризацијата на автобу-
ската станица и видот на превозот.  

5. Уставот на Република Македонија во членот 8 
став 1 алинеи 3 и 4, утврдил дека владеењето на право-
то и поделбата на државната власт на законодавна, из-
вршна и судска, се едни од темелните вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија.  

Со член 33 од Уставот, се уредува дека секој е дол-
жен да плаќа данок и други јавни давачки и да учеству-
ва во намирувањето на јавните расходи на начин утвр-
ден со закон, а според член 68 став 1 алинеја 3 од Уста-
вот, Собранието на Република Македонија ги утврдува 
јавните давачки.  

Според член 91 алинеи 1 и 5 од Уставот, Владата на 
Република Македонија ја утврдува политиката на извр-
шувањето на законите и донесува уредби и други про-
писи за извршување на законите, а според член 96 од 
Уставот, органите на државната управа работите од 
својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и 
во рамките на Уставот и законите и за својата работа се 
одговорни на Владата.  

Согласно член 55 став 1 од Законот за организација 
и работа на органите на државната управа ("Службен 
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 пра-
вилник се утврдуваат и разработуваат одделни одредби 
на законите и другите прописи заради нивно извршува-
ње, а според член 61 став 1 од овој закон, со актите кои 
ги донесува министерот не може за граѓаните и други-
те правни лица да се утврдуваат права и обврски, ниту 
да се пропишува надлежност на други органи.  

Од анализата на одредбите од Законот за превоз во 
патниот сообраќај, како и од оспорената одредба спо-
ред мислењето на Судот произлегува дека интенцијата 
на законодавецот била прашањето за критериумите за 
категоризацијата на автобуските станици, како и крите-
риумите за утврдување на надоместокот за нивно кори-
стење да не биде предмет на законско уредување, туку 
сите овие прашања да ги пренесе во надлежност на ми-
нистерот за транспорт и врски што впрочем со оспоре-
ниот правилник е направено.  
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Имено, во оспорениот правилник министерот за 
транспорт и врски преку посебна комисија врз основа 
на критериуми определени во самиот правилник ја 
утврдува категоријата на автобуски станици, па во за-
висност од категоријата на автобуската станица се 
утврдени видовите на надоместоците и нивната висина.  

Тргнувајќи од наведеното Судот утврди дека овла-
стувањето кое произлегува од оспорната одредба нема 
уставна основа со оглед на тоа што Законот не содржи 
никакви параметри за утврдување на категоризацијата 
на автобуските станици ниту, пак, критериуми и рамка 
за утврдување на видот и висината на надоместоците 
кои ќе бидат разработени со акт на министерот, поради 
што оцени дека оспорената одредба од Законот не е во 
согласност со наведените уставни одредби.  

Воедно, Судот оцени дека оспорениот правилник со 
кој за граѓаните се пропишуваат права и обврски кои 
единствено можат да бидат утврдени со закон, а не со 
подзаконски акт донесен од страна на министерот, не е 
во согласност со Уставот и Законот за организација и 
работа на органите на државната управа.  

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

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

 
У. бр. 160/2005                          Претседател 

1 февруари 2006 година   на Уставниот суд на Република 
       Скопје                                  Македонија, 
                           Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 

__________ 
 
300. 

Уставниот  суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр.70/1992), на седницата одржана на 1 февруари 
2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на устав-

носта на Законот за управување со кризи ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.29/2005), во целина и посеб-
но членовите 6, 12, 13, 16 во делот "препораките", 17, 18, 
31, 35, 36 и 54 алинеја 1 во делот ''насоките, препораките'' и 
алинеја 3 во делот ''препораките'', 58, 59 и 60. 

2. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија". 

3. Стамен Филипов од Скопје, на Уставниот суд на 
Република Македонија му поднесе иницијатива за по-
ведување постапка за оценување на уставноста на 
актот означен во точката 1 од ова решение. 

Во иницијативата се наведува дека основните 
одредби на член 1 став 1 и 2 и член 2 став 1 и 2 од За-
конот за управување со кризи биле преземени од ос-
новната одредба на член 1 став 1, 2 и 3 од Законот за 
одбрана (''Службен весник на Република Македонија'' 
бр. 42/2001 и 5/2003), со тоа што биле прилагодувани 
на оспорениот закон, а со тоа противуставно се разгра-
дувал и разводнувал системот за одбрана на независно-
ста и територијалниот интегритет на Република Маке-
донија и се повредувала одредбата од член 122 став 2 
од Уставот, според која одбраната на Републиката се 
уредува со закон што се донесува со двотретинско мно-
зинство гласови од вкупниот број пратеници. А дека се 
разградувал системот за одбрана, можело да се заклучи 
и од преодните и завршните одредби на членовите 58, 
59 и 60 од оспорениот закон. Имено, со оглед на тоа 
што оспорениот закон бил донесен со просто мнозинс-
тво гласови од вкупниот број пратеници, со тој закон 
не можеле да се укинуваат постоечките одредби од За-
конот за одбрана, кој бил донесен со двотретинско 
мнозинство на гласови од вкупниот број пратеници. 

Понатаму, Уставот не ги признавал термините ''криза'' 
и ''кризна состојба'' што ги утврдувал оспорениот закон, 
туку Уставот се служел единствено со термините ''воена 
состојба'' (член 124) и ''вонредна состојба'' (член 125), така 
што Уставот не дал можност и основ, покрај уставните 
овластувања на Владата од член 126 од Уставот, да може 
да се донесе и Закон за управување со кризи. 

Со оспорениот закон се повредувале одредбите на 
членовите 8 став 1 алинеја 3, 51, 122 став 2, 124, 125 и 
126 од Уставот и овој закон не би можел да опстојува 
во уставниот поредок на Република Македонија, ако се 
почитувала темелната вредност на уставниот поредок 
на Република Македонија владеење на правото, особе-
но затоа што оваа материја веќе била уредена со повеќе 
други закони, како што се Законот за одбрана, Законот 
за внатрешни работи, Законот за Агенцијата за разузна-
вање, Законот за заштита и спасување и многу други 
закони. Во спротивно, оспорениот закон би се појаву-
вал како ''закон над законите'' што било рамно на Уста-
вот, иако бил донесен само со просто мнозинство гла-
сови од вкупниот број пратеници во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

Членовите 6, 35 и 36 од Законот биле неодржливи од 
уставноправен аспект. Имено, Армијата можела да учес-
твува во извршување на определени задачи, но само под 
услови и на начин утврден со Уставот и Законот за одбра-
на (членовите 18, 23 и 40), кој како системски закон бил 
донесен со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот 
број пратеници, а не под услови и на начин утврден со 
друг закон, како во случајот, а кој се донесувал само со 
просто мнозинство гласови. Претседателот на Република-
та бил посебен и самостоен орган и неговото командува-
ње со вооружените сили не смеело да биде доведувано во 
зависност од наоѓањето или предлогот на Владата или не-
кој друг државен орган, надвор од вооружените сили. 
Според подносителот на иницијативата, дел од Армијата 
никако не можел да учествува во поддршка на полицијата 
во услови кога во кризна состојба била загрозена безбед-
носта на Републиката, бидејќи вооружените сили на Ре-
публика Македонија го штителе само територијалниот 
интегритет и независноста на Републиката, а не и безбед-
носта на Републиката.  

Стратегискиот одбранбен преглед на Републиката 
не можело да биде основ за учество на дел од Армијата 
во справувањето со кризна состојба, затоа што овој 
Стратегиски одбранбен преглед не бил пропис во смис-
ла на Уставот, а прашање било и дали воопшто постоел 
Стратегиски одбранбен преглед. 

Упатството за оперативни и други постапки на Арми-
јата во поддршка на полицијата во случај на кризна со-
стојба, не можело да биде донесувано од министерот за 
одбрана во согласност со министерот за внатрешни рабо-
ти, бидејќи оваа работа спаѓала во надлежност на претсе-
дателот на Републиката како врховен командант на воо-
ружените сили, или евентуално на началникот на Гене-
ралштабот на Армијата, а во согласност со прописите за 
командување донесени од претседателот на Републиката. 

Во врска со оспорените членови 12 и 13 од Законот, 
во иницијативата се наведува дека со раководењето на 
Управувачкиот комитет за координација и управување 
со системот за управување со кризи преку Владата се вр-
шела непринципиелна поделба на функцијата меѓу пре-
тседателот на Републиката, како врховен командант на 
вооружените сили и претседател на Советот за безбед-
ност на Република Македонија и Владата како носител 
на извршната власт, а со самото тоа и до ограничување 
на ингеренциите на претседателот на Републиката. 

Имено, се отворало прашањето за уставниот основ за 
формирањето на Управувачкиот комитет и определува-
њето на сферата на неговото дејствување, ако се знаело 
дека Уставот, за разгледување на истите безбедносни пра-
шања го конституирал Советот за безбедност на Републи-
ка Македонија, чиј претседател бил претседателот на Ре-
публиката, а негов член бил и претседателот на Собрание-
то на Република Македонија. Управувачкиот комитет пак 
бил составен само од претседателот на Владата и мини-
стри, од кои дел, заедно со претседателот на Владата, спо-
ред Уставот, биле едновремено и членови на Советот за 
безбедност на Република Македонија. 
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Со таквата законска поставеност се вршела деконсти-
туционализација на надлежностите во сферата на безбед-
носта, на паралелизам на телата на Република Македонија 
и на засегање на уставната положба, пред се, на претседа-
телот на Република Македонија, како и на претседателот 
на Собранието на Република Македонија. 

Во исто време и паралелно не можел да постои Со-
вет за безбедност на Република Македонија, со кој ра-
ководи претседателот на Република Македонија и 
Управувачки комитет при Владата на Република Маке-
донија за раководење со системот за управување со 
кризи, со кој раководи претседателот на Владата. Во 
случајов, можел да постои само Совет за безбедност на 
Република Македонија, кој како таков бил формиран 
непосредно врз основа на Уставот. 

И со оспорените членови 17 и 18 од Законот се до-
кажувало дека противуставно се разградувал и девал-
вирал постоечкиот систем за одбрана на независноста 
и територијалниот интегритет на Републиката. 

Имено, според член 20 став 1 точка 2 од Законот за 
одбрана, во остварувањето на одбраната Министерс-
твото за одбрана вршело процена на можните воени и 
други опасности со кои се загрозува суверенитетот, са-
мостојноста и територијалниот интегритет на Републи-
ката и загрозеноста на територијата од природни непо-
годи и други несреќи и се додека постоела оваа закон-
ска одредба, не можело иста таква или слична одредба 
да се воведува со друг закон, а кој се донесувал само со 
просто мнозинство на гласови на пратениците. Со дру-
ги зборови, со оспорените одредби се воведувале про-
тивуставни паралелни структури во Република Маке-
донија, што не било допуштено од уставноправен ас-
пект, ако доследно и во целост се почитувала темелна-
та вредност на уставниот поредок на Република Маке-
донија - владеењето на правото. 

Со оспорениот член 31 став 1 од Законот се повре-
дувала одредбата на членот 126 од Уставот, според ко-
ја при постоење на воена или вонредна состојба Влада-
та во согласност со Уставот и со закон донесува уредби 
со законска сила. Според тоа, Уставот на Владата не и 
дал овластување - надлежност да донесува и одлука за 
постоење на кризна состојба. 

За оспорениот член 31 став 3 и 6 од Законот, подноси-
телот на иницијативата смета дека било несогласно со 
Уставот, Владата извештајот да го доставува и до претсе-
дателот на Републиката и претседателот во секое време да 
може да бара усмен и писмен извештај од Владата за со-
стојбата во областа на управувањето со кризи, бидејќи 
Владата за својата работа одговарала пред Собранието, а 
не и пред претседателот на Републиката. 

Во однос на оспорените делови од членовите 16 и 54 
алинеи 1 и 3 од Законот, подносителот на иницијативата 
смета дека препораките и насоките не се сметале како 
прописи во смисла на членовите 51, 110 и 112 став 1 и 2 
од Уставот и тие не биле од задолжителен правен кара-
ктер и поради тоа не можело поради нивно неизвршување 
да се предвидува и парична казна за прекршок. 

4. Судот на седницата утврди дека содржината на 
Законот за управување со кризи (''Службен весник на 
Република Македонија'' бр.29/2005) е поделена во де-
сет глави, и тоа: I Основни одредби, II Посебни одред-
би, III Организација и функционирање на органите и 
телата во системот за управување со кризи, IV Одлучу-
вање и употреба на ресурсите, В Комуникација, коор-
динација и соработка, VI Процена на загрозеноста на 
безбедноста на Република Македонија, VII Планирање 
и финансирање, VIII Инспекциски надзор, IX Казнени 
одредби и X Преодни и завршни одредби. 

Според член 1 од Законот, со овој закон се уредува 
системот за управување со кризи во Република Маке-
донија, и тоа: организацијата и функционирањето, од-
лучувањето и употребата на ресурсите, комуникација-
та, координацијата и соработката, процена на загрозе-
носта на безбедноста на Републиката, планирањето и 
финансирањето, како и други прашања сврзани со си-
стемот за управување со кризи. 

Системот за управување со кризи се организира и 
остварува заради превенција, рано предупредување и 
справување со кризи кои претставуваат ризик за добра-

та, здравјето и животот на луѓето и животните, а се на-
станати од природни непогоди и епидемии или други 
ризици и опасности кои директно го загрозуваат устав-
ниот поредок и безбедноста на Републиката или дел од 
неа, а за кои не постојат услови за прогласување воена 
или вонредна состојба. 

Системот за управување со кризи опфаќа и приби-
рање на информации, процена, анализа на состојбата, 
утврдување на целите и задачите, развој и спроведува-
ње на потребните дејствија за превенција, рано преду-
предување и справување со кризи. 

Според член 6 од Законот, Армијата може да учес-
твува со дел од своите сили во случај на кризна состој-
ба, под услови и на начин утврдени со овој закон.  

Според член 12 од Законот, заради предлагање на 
одлуки и обезбедување на постојани консултации, ко-
ординација, навремена реакција, ефикасност и соодвет-
но искористување на расположливите ресурси во слу-
чај на кризна состојба, како и обезбедување навремена, 
квалитетна и реална процена на загрозеноста на без-
бедноста на Републиката од ризици и опасности, во си-
стемот за управување со кризи се формираат Управу-
вачки комитет и Група за процена и се основа Дирек-
ција за управување со кризи.  

Според член 13 од Законот, Управувачкиот комитет 
е тело на Владата за координација и управување со си-
стемот за управување со кризи. 

Управувачкиот комитет го сочинуваат министрите: 
за внатрешни работи, здравство, транспорт и врски, од-
брана, надворешни работи и раководителот на групата 
за процена. Доколку составот на Управувачкиот коми-
тет не ја одразува соодветната и правична застапеност 
на заедниците, составот на Управувачкиот комитет се 
дополнува и со други членови на Владата. 

Во зависност од кризната состојба, по потреба, во 
работата на Управувачкиот комитет може да се вклу-
чат и други функционери кои раководат со органите на 
државната управа. 

Во работата на Управувачкиот комитет учествува и 
еден претставник од Комисијата за одбрана и безбед-
ност на Собранието на Републиката од редот на члено-
вите на Комисијата од најголемата политичка партија 
во опозиција и еден претставник од Кабинетот на пре-
тседателот на Република Македонија. 

Според член 16 од Законот, органите на државната 
управа, општините и на градот Скопје и другите учес-
ници во системот за управување со кризи, во рамките 
на нивните надлежности утврдени со закон, се должни 
да ги спроведуваат препораките и другите мерки и 
активности на Управувачкиот комитет, донесени во 
согласност со овој закон. 

Според член 17 од Законот, Групата за процена е 
тело на Владата кое врши постојано проценување на 
ризиците и опасностите по безбедноста на Републиката 
и предлага мерки и активности за нивна превенција, 
рано предупредување и справување со кризна состојба. 

Според член 18 од Законот, Групата за процена ја 
сочинуваат директорите на Бирото за јавна безбедност, 
Управата за безбедност и контраразузнавање, Агенци-
јата за разузнавање; директорите и замениците на дире-
кторите на Центарот за управување со кризи и Дирек-
цијата за заштита и спасување; заменикот на начални-
кот на Генералштабот на Армијата, како и раководите-
лот на Службата за безбедност и разузнавање во Мини-
стерството за одбрана. 

Составот на Групата за процена ја одразува соод-
ветната и правична застапеност на заедниците. 

Со Групата за процена раководи лице од составот 
на Групата за процена, кое го определува претседате-
лот на Владата. 

По потреба во работата на Групата за процена се 
повикуваат и други претставници на органите на др-
жавната управа, општините и градот Скопје и експерти 
за определената област, за што одлучува одговорното 
лице од став 3 на овој член. 

Според член 31 од Законот, Владата донесува одлу-
ка за постоење на кризна состојба, го определува по-
драчјето зафатено со кризна состојба и соодветно на 
тоа ги активира механизмите за разрешување на криз-
ната состојба. За донесената одлука Владата веднаш го 
известува Собранието и претседателот на Републиката. 
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Владата за активностите поврзани со одлуката од 
ставот 1 на овој член во рок од 48 часа усмено, а еднаш 
неделно писмено го известува Собранието и претседа-
телот на Републиката. 

Владата најдоцна за 30 дена по завршувањето на 
активностите утврдени со одлуката од ставот 1 на овој 
член, изготвува и доставува писмен извештај до Собра-
нието и претседателот на Републиката. 

Одлуката за постоење на кризна состојба од ставот 
1 на овој член не може да трае подолго од 30 дена. 

Ако кризната состојба продолжи да трае подолго од 
30 дена, Владата треба да побара одобрување од Со-
бранието за продолжување на рокот или да предложи 
прогласување на воена или вонредна состојба. 

Собранието и претседателот на Републиката во се-
кое време може да побараат усмен или писмен изве-
штај за состојбата во областа за управување со кризи.  

Според член 35 од Законот, дел од Армијата учес-
твува во поддршка на полицијата во услови кога со 
кризната состојба е загрозена безбедноста на Републи-
ката, а органите на државната управа немаат соодветни 
ресурси и средства за нејзина превенција и справување. 

Предлог до Владата за потребата за учество на дел 
од Армијата, согласно со Стратегискиот одбранбен 
преглед на Републиката дава Управувачкиот комитет. 

Предлогот од ставот 2 на овој член особено содржи:  
- вид и број на сили и капацитети на армиската единица; 
- намена и задача за кои се бараат и 
- времетраење на активноста и ангажирањето на ар-

миската единица.  
По предлог на Владата, за учество на дел од Арми-

јата во справувањето со кризна состојба, одлучува пре-
тседателот на Републиката. 

Претседателот на Републиката во секое време може да 
ја преоцени потребата од учеството на делот од Армијата. 

Начинот на учество на дел од Армијата во кризна 
состојба се уредува со пропис кој го донесува претсе-
дателот на Републиката. 

Според член 36 од Законот, заради обезбедување на 
потребната подготвеност, обука и вежби за евентуално 
учество на дел од Армијата во поддршка на полицијата 
во случај на кризна состојба, се донесува Упатство за 
оперативни и други постапки на Армијата во поддршка 
на полицијата во случај на кризна состојба. 

Упатството од ставот 1 го донесува министерот за од-
брана во согласност со министерот за внатрешни работи. 

Според член 54 од Законот, со парична казна од 
5.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок одго-
ворното лице во субјектот учесник во системот за 
управување со кризи, ако: 

- не ги применува одлуките, насоките, препораките 
и другите мерки и активности на Владата, Управувач-
киот комитет и Центарот (член 44 став 1, член 16 и 
член 21 став 1 алинеја 3); 

- не ги применува мерките за криптозаштита, про-
тивелектронско обезбедување и другите мерки за за-
штита пропишани со уредба на Владата (член 41); 

- не ги применува препораките и заклучоците од 
Процената (членовите 45 и 46); 

- не постапи според записникот од извршениот инс-
пекциски надзор и не го извести инспекторот за презе-
мените мерки (член 52 став 2) и  

- не утврди работни места во актите за систематизација 
на работните места за работа во кризна состојба (член 9). 

Според член 58 од Законот, до отпочнувањето со ра-
бота на Центарот, а најмногу 60 дена по денот на имену-
вањето на директорот на Центарот, инспекцискиот надзор 
во областа на управувањето со кризи ќе продолжат да го 
вршат инспекторите од Министерството за одбрана сог-
ласно со одредбите на Законот за одбрана.  

Според член 59 од Законот, вработените од Мини-
стерството за одбрана кои вршат работи во Републич-
киот центар за известување, службата за набљудување, 
центрите за известување на целата територија на Ре-
публиката, во областа на криптозаштитата и во областа 
на подготовките за одбрана, во рок од 90 дена од денот 
на влегувањето во сила на овој закон, ги презема Цен-
тарот во број кој соодветствува на потребниот број вра-
ботени согласно актите за организација и сиситемати-
зација на Центарот. 

При преземање на лицата од став 1 на овој член, се 
води сметка за соодветната и правична застапеност на 
заедниците. 

Објектите и опремата на Републичкиот центар за 
известување, службата за набљудување и центрите за 
известување на целата територија на Републиката и 
опремата за криптозаштита, возилата, архивата и доку-
ментацијата кои биле во врска со извршувањето на за-
дачи од областа на кризниот менаџмент, од Мини-
стерството за одбрана ги презема Центарот со денот на 
преземањето на вработените. 

Според член 60 од Законот, за спроведување на про-
цесот на преземање на вработените, објектите, опремата, 
целокупната документација и архивата од членот 59 на 
овој закон, по именувањето на директорот на Центарот 
во Владата се формира Комисија составена од по еден 
претставник од Министерството за одбрана, Министерс-
твото за внатрешни работи, Министерството за финан-
сии и претставник од Центарот. Комисијата процесот на 
преземање ќе го изврши во рок од 90 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

За евентуалните спорови кои не ќе може да ги реши 
Комисијата од ставот 1, ќе одлучува Владата. 

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, владеењето на правото е темелна вредност 
на уставниот поредок на Република Македонија. 

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

Согласно член 79 став 2 од Уставот, претседателот 
на Републиката е врховен командант на вооружените 
сили на Македонија. 

Согласно член 86 од Уставот, претседателот на Репуб-
ликата е претседател на Советот за безбедност на Репуб-
лика Македонија. Советот за безбедност на Републиката 
го сочинуваат: претседателот на Републиката, претседате-
лот на Собранието, претседателот на Владата, министрите 
кои раководат со органите на државната управа во обла-
стите на безбедноста, одбраната и надворешните работи и 
тројца членови кои ги именува претседателот на Републи-
ката. При именувањето на тројцата членови, претседате-
лот ќе обезбеди составот на Советот, како целина, соод-
ветно да го одразува составот на населението во Републи-
ка Македонија. Советот ги разгледува прашањата сврзани 
со безбедноста и одбраната на Републиката и дава пред-
лози на Собранието и Владата. 

Согласно член 88 од Уставот, Владата на Република 
Македонија е носител на извршната власт. Своите пра-
ва и должности Владата ги врши врз основа и во рам-
ките на Уставот и законите. 

Согласно член 92 став 1 од Уставот, Владата и секој 
нејзин член, за својата работа одговараат пред Собранието. 

Согласно член 122 од Уставот, вооружените сили на 
Република Македонија го штитат територијалниот инте-
гритет и независноста на Републиката. Одбраната на Ре-
публиката се уредува со закон што се донесува со двотре-
тинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. 

Според член 124 став 1 од Уставот, воена состојба 
настапува кога претстои непосредна воена опасност од 
напад врз Републиката или кога Републиката е напад-
ната или и е објавена војна. 

Според член 125 став 1 од Уставот, вонредна со-
стојба настапува кога ќе настанат големи природни не-
погоди или епидемии. 

6. Уставот не ги содржи термините ''криза'' и ''криз-
на состојба'', но според Судот, тоа не ја исклучува ниту 
потребата, ни можноста Собранието на Република Ма-
кедонија, согласно своите надлежности утврдени во 
член 68 од Уставот, со закон да уредува одредени со-
стојби во општеството, за кои оценува дека претставу-
ваат општ интерес за граѓаните и нивната безбедност.  

Во оваа смисла, според Судот, треба да се оценува 
и определбата со закон да се уреди областа за управу-
вање со кризи, односно утврдување на мерките и 
активностите што треба да се преземат со цел заштита 
на животот и имотот на граѓаните од загрозувања од 
поголем обем од ризици и опасности по добрата и жи-
вотната средина, здравјето и животот на луѓето и жи-
вотните и растенијата, имотот и другите материјални 
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добра од поголем обем, стабилноста, функционирање-
то на државата и нејзиниот поредок утврден со Уста-
вот, за кои не постојат услови за прогласување воена 
или вонредна состојба. 

Имено, со Законот за управување со кризи се уредува 
системот за управување со кризи во Република Македо-
нија, кој се организира и остварува заради превенција, ра-
но предупредување и справување со кризи кои претставу-
ваат ризик за добрата, здравјето и животот на луѓето и 
животните, а се настанати од природни непогоди и епиде-
мии или други ризици и опасности кои директно го загро-
зуваат уставниот поредок и безбедноста на Република 
Македонија или дел од неа, а за кои не постојат услови за 
прогласување воена или вонредна состојба. 

Оттука, според Судот, донесувањето на закон со кој се 
уредува областа на управување со кризи е право на Со-
бранието на Република Македонија кое произлегува од 
природата на неговата уставна положба и функции утвр-
дени во членот 68 од Уставот, поради што Судот утврди 
дека постои уставен основ за донесување на Законот. 

7. Одбраната на Република Македонија, како орга-
низиран систем за одбрана на независноста и територи-
јалниот интегритет на Републиката е уредена со Зако-
нот за одбрана, кој согласно член 122 став 2 од Уста-
вот, е донесен со двотретинско мнозинство гласови од 
вкупниот број пратеници и во кој се утврдени субјекти-
те кои имаат должност за учество во одбраната на Ре-
публиката и нивните права и обврски во оваа сфера. 

Со Законот за управување со кризи, пак, се уредува 
системот за управување со кризи во Република Македо-
нија, кој се организира и остварува заради превенција, ра-
но предупредување и справување со кризи кои претставу-
ваат ризик за добрата, здравјето и животот на луѓето и 
животните, а се настанати од природни непогоди и епиде-
мии или други ризици и опасности кои директно го загро-
зуваат уставниот поредок и безбедноста на Република 
Македонија или дел од неа, а за кои не постојат услови за 
прогласување воена или вонредна состојба. 

Видно од содржината на Законот за управување со 
кризи, со истиот се уредува материја поврзана со пре-
венција, рано предупредување и справување со кризи 
кои претставуваат ризик за добрата, здравјето и животот 
на луѓето и животните и кои директно го загрозуваат 
уставниот поредок и безбедноста на Република Македо-
нија или дел од неа, но за кои не постојат услови за 
прогласување воена или вонредна состојба. Законот не-
ма одредби кои се однесуваат на заштитата на територи-
јалниот интегритет и независноста на Републиката. На-
против, децидно е кажано дека со Законот се уредува 
управувањето со кризи за кои нема услов да биде прог-
ласена воена или вонредна состојба. Доколку кризата 
прерасне во воена или вонредна состојба, односно по-
стои непосредна воена опасност од напад врз Републи-
ката или објава на војна или настапат големи природни 
непогоди или епидемии на територијата на Републиката 
или нејзин дел, престанува функцијата на Законот за 
управување со кризи и се активираат механизмите за од-
брана на Републиката утврдени согласно Законот за од-
брана, односно механизмите за заштита и спасување 
утврдени со Законот за заштита и спасување. 

Врз основа на наведеното, според Судот, неспорно 
произлегува дека со Законот за управување со кризи не 
се уредува материја поврзана со заштитата на терито-
ријалниот интегритет и независноста на Републиката 
во смисла на член 122 од Уставот, поради што Судот 
утврди дека со донесувањето на овој закон, не се зади-
ра во системот за одбрана на независноста и територи-
јалниот интегритет на Републиката. 

Основните одредби на Законот за управување со 
кризи (искажани во три члена), вообичаено како што е 
случај со најголемиот број закони, ја опре-делуваат об-
ласта која се уредува со Законот, односно дефинираат 
што е систем за управување со кризи, кои субјекти 
учествуваат во овој систем и го определуваат значење-
то на изразите употребени во Законот. 

Основната одредба од Законот за одбрана (искажана 
во еден член), определува дека одбраната на Републиката 
се организира како систем за одбрана на независноста и 
територијалниот интегритет на Републиката, ги определу-

ва субјектите учесници во овој систем и утврдува дека од-
браната се остварува во согласност со Уставот на Репуб-
лика Македонија, законите, Стратегијата за одбрана на 
Републиката, други документи и меѓународните договори 
ратификувани во согласност со Уставот. 

Од анализата на основните одредби во двата зако-
ни, произлегува дека основните одредби на Законот за 
управување со кризи се разликуваат по својата содржи-
на од основната одредба во Законот за одбрана, како 
резултат на тоа што уредуваат различни области. При-
тоа, според Судот нема никакво значење дали при нор-
мирањето на основните одредби во двата закони е ко-
ристен сличен номотехнички пристап или дали се пре-
земани одредби од еден закон и прилагодувани за по-
требите на друг закон. Впрочем, изборот на номотех-
нички пристап за уредување на одредена област е пра-
во на законодавецот и од тој аспект според Судот нема 
основ за оцена на уставноста на кој било закон. 

Со членовите 58, 59 и 60 кои се сместени во Преод-
ните и завршните одредби на Законот за управување со 
кризи, се уредуваат преодни решенија за создавање на 
услови за отпочнување со работа на Центарот за упра-
вување со кризи, како новоформиран субјект кој учес-
твува во системот за управување со кризи. Преземање-
то на вработени, објекти и опрема од Министерството 
за одбрана во Центарот, што се регулира со наведените 
одредби, според Судот не значи ставање надвор од си-
ла на одредби од Законот за одбрана, туку воспоставу-
вање рамнотежа во правниот поредок во смисла на соз-
давање услови за заживување на примената на Законот 
за управување со кризи. 

Ова дотолку повеќе што со членот 63 од Законот, 
децидно е наведен денот на влегувањето во сила и де-
нот на отпочнување на примената на Законот, без при-
тоа да се утврдува дека престануваат да важат одредби 
од други закони, што потврдува дека со Законот за 
управување со кризи за првпат се уредува оригинерна 
материја која досега не била регулирана со закон. 

Поради наведеното Судот утврди дека со Законот за 
управување со кризи не се ставаат надвор од сила одред-
би на Законот за одбрана или на друг закон, поради што 
според Судот во овој случај нема основ за поставување на 
правното прашање кое се наметнува во иницијативата - 
дали може еден закон донесен со двотретинско мнозинс-
тво гласови од вкупниот број пратеници (Законот за од-
брана), да се дерогира со закон донесен со просто мно-
зинство гласови (Законот за управување со кризи). Инаку, 
според Судот, независно со какво мнозинство се донесе-
ни, законите имаат еднаква правна сила. Но, доколку со 
Уставот е утврдено квалификувано мнозинство за донесу-
вање на одреден закон, Судот смета дека е противуставно 
одредби на така донесен закон да се дерогираат со закон 
донесен со просто мнозинство. 

Оттука, Судот утврди дека нема основ тврдењето на 
подносителот во иницијативата дека со Законот за упра-
вување со кризи се разградува и разводнува системот за 
одбрана на независноста и територијалниот интегритет на 
Републиката спротивно на член 122 став 2 од Уставот.  

8. Од содржината на членот 35 од Законот произлегу-
ва дека за учеството на дел од Армијата како поддршка на 
полицијата во справување со кризна состојба, на предлог 
на Владата, одлучува претседателот на Републиката, како 
врховен командант на вооружените сили. Тој во секое 
време може да ја преоцени потребата од учеството на дел 
од Армијата во наведените активности. 

Предлогот до Владата за учество на дел од Армијата 
како поддршка на полицијата при справување со одреде-
на кризна состојба, го поднесува Управувачкиот комитет, 
врз основа на Стратегискиот одбранбен преглед. Во поли-
тичката рамка на Стратегискиот одбранбен преглед се на-
ведени мисиите каде може да се ангажира Армијата, како 
што се: поддршка на граѓаните во заштита од ризици и 
опасности, вклучувајќи и способност да се асистира во 
настани на цивилни интервенции (елементарни и други 
непогоди, техничко-технолошки катастрофи, епидемии и 
слично; помагање и справување со заканите, ризиците и 
опасностите произлезени од проблемите на глобалната 
безбедност кои се појавуваат како тероризам, меѓунаро-
ден криминал, пролиферација и сите видови на недозво-
лена трговија и обезбедување на границата и неконвенци-
онални и асиметрични закани.  
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Притоа, треба да се напомене дека Владата на Репуб-
лика Македонија донесе Програма за реализација на 
Стратегискиот одбранбен преглед на Република Македо-
нија, бр. 23-3084/1 од 23 јуни 2003 година. Собранието на 
Република Македонија донесе Резолуција за развој и 
трансформација на одбраната (''Службен весник на Репуб-
лика Македонија'' бр. 34/2004), со која одлучи да ја поддр-
жи Програмата за трансформација на одбраната и Арми-
јата на Република Македонија како документ кој ќе обез-
беди завршување на започнатите процеси и документи од 
Стратегискиот одбранбен преглед. 

Со давањето на предлогот за потребата од учество 
на дел од Армијата во справувањето со кризна состој-
ба, според Судот Владата воопшто не навлегува во ин-
геренциите на претседателот на Републиката како вр-
ховен командант на Армијата. 

Дали се исполнети условите за учество на дел од 
Армијата во справувањето со кризната состојба одлу-
чува претседателот на Републиката, ценејќи го видот 
на кризната состојба во секој конкретен случај. 

Од ваквата поставеност на односите, според Судот, 
несомнено произлегува дека местото и улогата на пре-
тседателот на Републиката како посебен и самостоен 
орган и врховен командант на Армијата, воопшто не се 
доведени во зависност од Владата.  

Имајќи го предвид изнесеното, Судот утврди дека со 
утврдената можност за учество на дел од Армијата како 
поддршка на полицијата во одредена кризна ситуација, 
утврдена во член 6 и 35 од Законот за управување со кри-
зи не се повредува уставниот принципот на владеење на 
правото утврден со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. 

Ова дотолку повеќе што справувањето со кризи е 
право и должност на сите органи на државната управа, 
органите на државната власт, силите за заштита и спа-
сување, органите на општините и на градот Скопје, па 
во таа смисла и на Армијата на Република Македонија. 

9. Од содржината на член 36 од Законот произлегува 
дека Упатството за оперативни и други постапки на Ар-
мијата во поддршка на полицијата во случај на кризна со-
стојба, го донесува министерот за одбрана во согласност 
со министерот за внатрешни работи. Упатството се доне-
сува заради обезбедување на потребна подготвеност, обу-
ка и вежби за евентуално учество на Армијата во поддр-
шка на полицијата во случај на кризна состојба. 

Според Судот, донесувањето на вакво упатство не мо-
же да се гледа во корелација со членот 79 став 2 од Уста-
вот, поради што и не може да се смета дека со овластува-
њето на министерот за одбрана, во согласност со мини-
стерот за внатрешни работи, да го донесе наведеното 
упатство, се повредува или ограничува уставно утврдено-
то право и позиција на претседателот на Републиката како 
врховен командант на вооружените сили на Републиката. 

Според член 91 алинеја 1 и 5 од Уставот, Владата 
на Република Македонија ја утврдува политиката на 
извршувањето на законите и донесува уредби и други 
прописи за извршување на законите, а според член 96 
од Уставот, органите на државната управа работите од 
својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и 
во рамките на Уставот и законите и за својата работа се 
одговорни на Владата.  

Согласно член 55 став 1 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа, министерот, меѓу 
другото, донесува упатства за извршување на законите кога 
за тоа е овластен со закон. Според член 56 став 3 од овој за-
кон, со упатство се пропишува начинот на постапување во 
извршувањето на одделни одредби на законите и другите 
прописи, а според член 64 став 1 од овој закон, со актите 
кои ги донесува министерот не може за граѓаните и други-
те правни лица да се утврдуваат права и обврски, ниту да се 
пропишува надлежност на други органи. 

Овластувањето на министерот за одбрана, во сог-
ласност со министерот за внатрешни работи за донесу-
вање на наведеното упатството се однесува само на 
пропишување на еден сегмент од организирањето, под-
готвувањето и оспособувањето на Армијата за оствару-
вање на нејзината уставна позиција утврдена во членот 
122 став 1 од Уставот, кој сегмент се однесува на под-
готовките, обуката и вежбите кои припадниците на Ар-
мијата треба да ги преземат заради подготовка за евен-
туално учество на дел од Армијата во поддршка на по-
лицијата во случај на кризна состојба.  

Претседателот на Републиката, како врховен коман-
дант на вооружените сили, одлучува дали дел од Армија-
та ќе се употреби како поддршка на полицијата во справу-
вањето со одредена кризна состојба. Начинот на учество 
на дел од Армијата во кризна состојба, согласно член 35 
став 6 од Законот за управување со кризи се уредува со 
пропис кој го донесува претседателот на Републиката. 

Поради наведеното Судот утврди дека донесување-
то на Упатството од страна на министерот за одбрана 
во согласност со министерот за внатрешни работи е во 
функција на операционализација на Законот и со тоа не 
се нарушува уставно определеното место, улога и 
функции на претседателот на Републиката како врхо-
вен командант на вооружените сили на Републиката. 

10. Во системот за управување со кризи, согласно 
член 12 и 13 од Законот за управување со кризи, се 
формира Управувачки комитет, како тело на Владата 
за координација и управување со системот за управува-
ње со кризи. Управувачкиот комитет, согласно член 15 
од Законот, и предлага на Владата утврдување на по-
стоење на кризна состојба и подрачјето кое е зафатено 
со кризната состојба и соодветно на тоа, дава предлог 
за активирање на механизми за нејзино разрешување 
во согласност со овој закон. 

Советот за безбедност на Република Македонија, 
формиран согласно член 86 од Уставот, ги разгледува 
прашањата сврзани со безбедноста и одбраната на Ре-
публиката и дава предлози до Собранието и Владата. 

Од наведените уставни и законски одредби Судот 
оцени дека јасно произлегува дека се работи за постое-
ње на две различни тела кои имаат посебни ингеренции 
во областа за која се формирани. Уставната определба 
за постоење на Совет за безбедност, според Судот не го 
исклучува правото на законодавецот да формира и дру-
ги органи и тела доколку смета дека тоа е во функција 
на заштита на животот, здравјето и имотот на граѓани-
те и нивната безбедност. 

Прашањата сврзани со безбедноста и одбраната кои 
ги разгледува Советот за безбедност согласно член 86 
од Уставот, не се истоветни со прашањата за кои е 
формиран Управувачкиот комитет согласно член 12 од 
Законот за управување со кризи. Имено, Управувачки-
от комитет расправа за ситуации од најразличен и пре-
вентивен карактер заради рано предупредување и спра-
вување со кризи кои претставуваат ризик за добрата, 
здравјето и животот на луѓето и животните, а се наста-
нати од природни непо-годи и епидемии и други ризи-
ци и опасности кои директно го загрозуваат уставниот 
поредок и безбедноста на Републиката или дел од неа, 
а за кои не постојат услови за прогласување воена или 
вонредна состојба. 

Фактот што во составот на двете тела членуваат 
исти лица (министрите за одбрана, за внатрешни рабо-
ти и за надворешни работи) според Судот, не ја доведу-
ва во прашање уставната основаност за постоење на 
овие тела. Притоа, треба да се нагласи дека претседате-
лот на Владата воопшто и не е член на Управувачкиот 
комитет, како што се наведува во иницијативата, така 
што не може воопшто да стане збор за непринципиелна 
поделба на власта помеѓу претседателот на Република-
та и претседателот на Владата. 

Оттука, Судот утврди дека постоењето на овие две 
тела не претставува воведување на паралелизам во сфе-
рата на безбедноста и одбраната на Републиката со што 
би се вршела деконституционализација на уставните 
надлежности и положба на претседателот на Републи-
ката, како врховен командант на вооружените сили на 
Републиката и претседател на Советот за безбедност.  

11. Групата за процена е тело на Владата кое сог-
ласно член 17 од Законот за управување со кризи, врши 
постојано проценување на ризиците и опасностите по 
безбедноста на Републиката и предлага мерки и актив-
ности за нивна превенција, рано предупредување и 
справување со кризна состојба. Анализите, препораки-
те и заклучоците, Групата за процена, согласно член 19 
од Законот, ги доставува до Управувачкиот комитет, 
претседателот на Владата, претседателот на Републи-
ката и претседателот на Собранието. 
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Министерството за одбрана, како орган на државна-
та управа, согласно член 20 од Законот за одбрана, вр-
ши процена на можните воени и други опасности со 
кои се загрозува суверенитетот, самостојноста и тери-
торијалниот интегритет на Републиката и загрозеноста 
на територијата од природни непогоди и други несре-
ќи. Оваа процена ги опфаќа можните воени загрозува-
ња и други опасности, видови на агресија, начин на 
борбено дејствување на агресорот, начин на спротив-
ставување на можните воени загрозувања и други опас-
ности, начин на спроведување на мерките за заштита и 
спасување на населението и материјалните добра од 
воени разурнувања и последиците предизвикани од 
нив во воена состојба, како и констатации и предлог 
мерки. Процената претставува составен дел на Планот 
за одбрана на Републиката што го донесува претседате-
лот на Републиката и врховен командант на вооруже-
ните сили на Републиката. 

Од наведената законска регулатива Судот утврди 
дека недвосмислено произлегува дека надлежноста на 
Групата за процена се разликува од надлежноста на 
Министерството за одбрана за вршење на процена на 
можните воени и други опасности со кои се загрозува 
суверенитетот, самостојноста и територијалниот инте-
гритет на Републиката. 

Според Судот, право на законодавецот е да го уре-
дува прашањето за начинот на вршење процена на ри-
зиците и опасностите по безбедноста на Републиката 
од сите аспекти. Во оваа смисла, право на законодаве-
цот е да утврди постоење на посебно владино тело, кое 
ќе врши процена на ризиците и опасностите по безбед-
носта на Републиката и ќе предлага мерки и активно-
сти за нивна превенција, рано предупредување и спра-
вување со кризна состојба. 

Со ваквото законско решение, според Судот, не се во-
ведуваат пралелни структури во Република Македонија, 
односно не се повредува начелото на владеење на правото 
утврдено во член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. 

12. Согласно член 31 од Законот за управување со 
кризи, Владата донесува одлука за постоење на кризна 
состојба, го определува подрачјето зафатено со кризна 
состојба и соодветно на тоа ги активира механизмите 
за разрешување на кризната состојба. 

Имајќи го предвид значењето на поимите употребе-
ни во Законот за управување со кризи, кои се дефини-
рани во членот 3 од Законот, како и од севкупната со-
држина на Законот, Судот утврди дека сосема јасно и 
недвосмислено произлегува дека кризната состојба се 
разликува од воена или вонредна состојба дефинирани 
согласно член 124 и 125 од Уставот. 

Според Судот, законодавецот не ги надминал 
уставните рамки кога определил дека Владата, како ор-
ган на државната власт до кој се доставуваат сите ин-
формации до кои е дојдено во системот за управување 
со кризи, е надлежна за донесување одлука за прогла-
сување на кризна состојба. 

Имено, надлежностите на Владата не се исцрпуваат 
само со овластувањето да донесува уредби со законска 
сила при постоење на воена или вонредна состојба, 
утврдено со член 126 од Уставот. Напротив, со член 91 
од Уставот се утврдуваат и други надлежности на Вла-
дата, при што во алинејата 14 се утврдува дека освен 
наведените, Владата врши и други работи утврдени со 
Уставот и со закон. Според Судот, тоа претставува 
уставна основа за овластувањето на Владата утврдено 
со член 31 од Законот да донесува одлука за постоење 
на кризна состојба.  

13. Согласно член 31 од Законот за управување со 
кризи, за донесената одлука за постоење на кризна со-
стојба, како и за активностите поврзани со одлуката, 
Владата ги известува Собранието и претседателот на 
Републиката. Најдоцна во рок од 30 дена по завршува-
њето на активностите утврдени во одлуката, Владата 
изготвува и доставува писмен извештај до Собранието 
и претседателот на Републиката. Собранието и претсе-
дателот на Републиката во секое време може да поба-
раат усмен и писмен извештај за состојбата за управу-
вање со кризи. 

Поднесувањето на извештајот од Владата до пре-
тседателот на Републиката, според Судот е во функци-
ја на обезбедување нивна координација по прашањата 
околу кои се допираат нивните надлежности при спро-
ведувањето на извршната власт во делот на управува-
ње со кризи. Ова особено имајќи го предвид правото на 
Владата да побара и овластувањето на претседателот 
на Републиката да одобри учество на Армијата како 
поддршка на полицијата во справувањето со одредена 
кризна состојба. Ваквото овластување на претседате-
лот на Републиката како врховен командант на Армија-
та не би можело да се реализира без целосна информи-
раност на претседателот на Републиката за активности-
те поврзани со управувањето со кризи. 

Врз основа на наведеното, според Судот, во Зако-
нот се јасно утврдени надлежностите на Владата и на 
претседателот на Републиката во областа на управува-
ње со кризи, при што утврдената обврска на Владата за 
поднесување извештај до претседателот на Република-
та за активностите поврзани со управувањето со кризи 
има основ во членот 91 од Уставот и не ја нарушува 
нејзината уставна положба во однос на претседателот 
на Републиката. 

 Поради тоа Судот утврди дека нема основ членот 
31 од Законот за управување со кризи да се стави под 
сомнение во однос на членовите 79, 86 и 88 од Уставот.  

14. Со членот 16 од Законот за управување со кризи се 
утврдува обврска за органите на државната управа, оп-
штините и градот Скопје и другите учесници во системот 
за управување со кризи, во рамките на нивните надлежно-
сти утврдени со закон, да ги спроведуваат препораките и 
другите мерки и активности на Управувачкиот комитет, 
донесени во согласност со овој закон. За неприменување 
на одлуките, насоките, препораките и другите мерки и 
активности на Владата, Управувачкиот комитет и Цента-
рот, за одговорните лица во субјектот учесник во систе-
мот за управување со кризи, со членот 54 од Законот се 
предвидуваат парични казни за прекршок. 

Имајќи предвид дека од спроведувањето на одлуки-
те, насоките, препораките и заклучоците донесени во 
согласност со Законот за управување со кризи зависи 
успешноста на функционирањето на системот за упра-
вување со кризи, како и можните последици по живо-
тот и здравјето на граѓаните доколку истите не се почи-
туваат, произлегува дека законодавецот основано опре-
делил обврска за субјектите во системот за управување 
со кризи за нивно спроведување. 

Во оваа смисла, според Судот, и препораките и на-
соките по својата суштина се мерки што треба да ги 
спроведат учесниците во системот за управување со 
кризи и непочитувањето на истите може да предизвика 
последици по здравјето и животот на неопределен круг 
субјекти. 

Препораките и насоките се во функција на спрове-
дување на Процената на загрозеноста на безбедноста 
на Републиката од сите ризици и опасности, која ја до-
несува Владата согласно член 45 од Законот, поради 
што, според Судот, законодавецот основано ги третира 
на ист начин како и одлуките, заклучоците и другите 
мерки и активности кои се донесуваат во системот за 
управување со кризи, давајќи им карактер на задолжи-
телност, од причина што од спроведувањето на секоја 
од наведените мерки поединечно, зависи успешноста 
на справувањето со кризната состојба, односно зашти-
тата на јавниот интерес.  

15. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точка 1 од ова решение. 

16. Ова решение Судот го донесе во состав од пре-
тседателот 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, Игор Спировски и д-р 
Зоран Сулејманов, а во однос на членовите 6, 13, 16 и 
35, Решението е донесено со мнозинство гласови. 

 
 У. бр. 82/2005                          Претседател 

1 февруари 2006 година      на Уставниот суд на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                           Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 
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