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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2088. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам  

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА 

 
I 

Г-дин Агрон Буџаку се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-
донија во Португалската Република, со седиште во Париз.  

  
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ. 
 

III 
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
Указ број 95                                                          Претседател 

28 јуни 2011 година                                на Република Македонија, 
    Скопје                                            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

____________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2089. 

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со ствари на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24.6.2011 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА ВИШИОТ УПРАВЕН СУД 

 
Член 1 

Со  оваа одлука  на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на 
движните ствари сопственост на Република Македонија, кои се дадени во Прилог кој е составен дел на оваа 
одлука. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест, на Вишиот управен 
суд. 

 
Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со претседателот на Вишиот управен суд, со кој ќе се уредат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
      Бр. 51-3466/1                                   Заменик на претседателот 
24 јуни 2011 година                                   на Владата на Република 

    Скопје                                               Македонија, 
                                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2090. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со ствари на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24.6.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ВИШИОТ 

УПРАВЕН СУД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник-Мини-

стерството за финансии му престанува користењето на 
недвижните ствари-зграда број 1 на КП бр. 815/4, влез 
1, приземје во површина од 8 м2, зграда број 2 на КП 
бр.815/4 влез 1, приземје во површина од 8 м2, зграда 
број 2 на КП бр. 815/4 влез 1 приземје во површина од 
468 м2, запишани во ИЛ бр. 29106 КО Карпош, сопс-
твеност на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од членот 1 на оваа одлука се 
даваат на трајно користење без надомест на Вишиот 
управен суд. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
финансии и Вишиот управен суд во рок од три дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
      Бр. 51-3467/1                 Заменик на претседателот 
24 јуни 2011 година            на Владата на Република 

    Скопје                                  Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2091. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) и член 8 став 6 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 
130/08, 139/09 и 156/10), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 24.6.2011 година, до-
несе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО 
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И 

ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на 

градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за за-
купопримачот Друштво за производство, трговија и ус-
луги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 
Скопје, со седиште во Скопје. 

 
Член 2 

Градежното земјиште сопственост на Република 
Македонија, кое се дава во долготраен закуп претста-
вува дел од КП 25/17 со површина од 44.267,0 м2 спо-
ред имотен лист бр. 5382 за КО Миладиновци, и Гео-
детскиот елаборат за извршени геодетски работи со по-
себни намени бр. 246-2 од 18.4.2011 година, сопстве-
ност на Република Македонија и претставува градежно 
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земјиште, според извод од Урбанистичкиот план бр. 
95, населено место Илинден, општина Илинден, изда-
ден од Република Македонија, општина Илинден, бр. 
10-1503/2 од 14.3.2011 година, врз основа на Урбани-
стички проект за ТИРЗ Скопје 1 со технички бр. Ф1607 
од 2008 година,  одобрен по извршена ревизија од стра-
на на Комисијата при Министерство за транспорт и вр-
ски, бр. 16-8774/3 од 1.9.2008 година. 

 
Член 3 

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се 
дава под закуп за почетен временски период во траење 
од педесет (50) години, сметано од денот на склучува-
ње на на Договорот за долготраен закуп на градежно 
земјиште.  

Доколку Закупопримачот достави писмено известу-
вање до Закуподавачот за продолжување на периодот 
на закупот, не подоцна од (12) дванаесет месеци пред 
истекот на рокот на закуп, рокот за закупот се продол-
жува за дополнителен период утврден со дискреционо 
право од страна на Закупопримачот во писменото изве-
стување за продолжување; меѓутоа, тоа продолжување 
нема да биде пократко од пет (5) години, и нема да би-
де подолго од четириесет и пет (45) години. Периодот 
на закупот и Продолжениот период можат да се про-
должуваат повеќе пати од страна на Закупопримачот 
под услов вкупното времетраење на Периодот на закуп 
и сите Продолжени периоди на закуп да не надминат 
временски период од деведесет и пет (95) години. 

 
Член 4 

Висината на закупнината за градежното земјиште 
од член 2 на оваа одлука изнесува:  

Во првите пет (5) години од закупот, закупнината 
за градежното земјиште изнесува 0.1 евро за метар ква-
дратен (м2) годишно, односно 4.426,7 евра за една (1) 
година од закупот за градежното земјиште. 

За шестата (6) до десеттата (10) година од Периодот 
на Закуп, закупнината за градежното земјиште годиш-
но ќе изнесува 0.105 евра/м2, односно 4.648,035 за една 
(1) година од закупот за градежното земјиште. 

Од единаесеттата (11) година па сè до крајот на Пе-
риодот на Закуп, годишната закупнина за градежното 
земјиште ќе се одредува за секоја година поединечно и 
ќе се пресметува со употреба на закупнината од десет-
тата година од закупот како основен надоместок (т.е. 
0.105 евра/м2 односно 4.648,035), прилагодена според 

официјалната стапка на инфлација во Република Маке-
донија за претходната година, под услов годишната за-
купнина во текот на која било година од овој период да 
не се зголеми за повеќе од 15% од основниот надоме-
сток (т.е. максималната годишна закупнина од единае-
сеттата (11) година па сè до крајот на Периодот на за-
куп нема да надмине износ од 5.345,24 евра).  

Во рок од шеесет (60) дена по датумот на склучува-
њето на Договорот за долготраен закуп на градежно 
земјиште, Закупопримачот му доставува на Закупода-
вачот доказ за уплатен износ од 22.133,5 евра, како за-
купнина за првите пет (5) години. 

Закупнината за шестата (6) година се плаќа одна-
пред, но не подоцна од 25-тиот ден  од последниот ме-
сец од претходниот период од (5) години, а закупнина-
та од 7 (седмата) година па сè до крајот на периодот на 
закуп ќе се плаќа однапред, но не подоцна од 25-тиот 
ден од последниот месец од претходниот период од ед-
на (1) година. 

Сите плаќања ќе се вршат во денарска противвред-
ност, сметано според средниот курс на Народна банка 
на Република Македонија на работниот ден кој претхо-
ди на денот на уплатата.  

Сите уплати се вршат на сметката на Закуподавачот 
100000000063095, уплатна сметка 840 130 07316, при-
ходна шифра 733 140,  програма 00, назив на примачот, 
Буџет на Република Македонија, Народна Банка на Ре-
публика Македонија, освен доколку Закуподавачот не 
го информира Закупопримачот со претходно писмено 
известување за промена на банката на Закуподавачот, 
сметката во банка или било која друга информација за 
плаќање што се користи во оваа трансакција. 

За закупнината според Договорот за долготраен за-
куп на градежно земјиште не се плаќа данок на додаде-
на вредност, под услов на Закупопримачот да му е из-
дадено решение за започнување со работа согласно 
член 33 од Законот за технолошки индустриски развој-
ни зони.   

 
Член 5 

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

 
Бр. 51-3478/1                 Заменик на претседателот 

24 јуни 2011 година            на Владата на Република 
    Скопје                                 Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
 
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на та-

рифни квоти („Службен весник на Република Македонија” бр. 101/2007, 168/2008, 26 /2010 и 6/2011), Министерс-
твото за економија ги објавува листите на стоки за второ полугодие од 2011 година, за кои ќе се користи принци-
пот на распределба „прв дојден, прв корисник” (first come, first served)  и тоа  
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      Бр. 11-5554/1 
21 јуни 2011 година                  Министер, 
         Скопје                             Фатмир Бесими, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 
2105. 

Врз основа на член 7 став 5  од Законот за музеите 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
66/04; 89/08, 116/10 и 51/11), министерот за култура, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
БАРАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА МУЗЕЈ И 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА  
ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА 

ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА МУЗЕЈОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на Образецот на барање за почеток со работа на 
музеј и формата и содржината на Образецот на барање 
за донесување на решение за исполнување на посебни-
те услови за почеток со работа на музејот, заради недо-
несување на решение во рокот утврден во член 7 став 3 
од Законот за музеите. 

 
Член 2 

Барањето за почеток со работа на музеј се поднесу-
ва на Образец: „Барање за почеток со работа на музеј“, 
на хартија со бела боја на А4 формат, даден во Прилог 
бр. 1, кој  е составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содр-
жи: 

- примател на барањето - Mинистерство за кул-
тура; 

- наслов: „Барање за почеток со работа на музеј“; 
- податоци за поднесителот на барањето (целосен 

назив на поднесителот   на барањето, адреса и подато-
ци за контакт); 

- придружни документи (во копија заверена на но-
тар или во оригинал): 

- доказ дека се обезбедени основни средства за по-
четок со работа;  

- доказ дека се обезбедени финансиски средства за 
одржливо вршење на дејноста; 

- елаборат за основање на музејот; 
- доказ дека се обезбедени соодветни простории 

и опрема за чување и презентирање на музејскиот 
фонд; 

- доказ дека е обезбеден музејски материјал со до-
кументација кој може да послужи како основен музеј-
ски фонд; 

- доказ дека има вработено соодветен стручен ка-
дар; 

- Одлука на основачот за основање на музејот;  
- решение издадено од Централниот регистар на Ре-

публика Македонија или Тековна состојба на правното 
лице од единствениот трговски регистар и регистарот 
на други правни лица издадена од Централниот реги-
стар на Република Македонија. 

- образложение на барањето; 
- датум и место и 
- потпис на поднесител на барањето. 
 

Член 3 
Барањето за донесување на решение за исполну-

вање на посебните услови за почеток со работа на 
музејот,  заради недонесување на решение во рокот 
утврден во член 7 став 3 од Законот за музеите, се 
поднесува на Образец: „Барање за донесување на ре-
шение за исполнување на посебните услови за поче-
ток со работа на музеј“, на хартија со бела боја на 
А4 формат, даден во Прилог бр. 2, кој е составен дел 
на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содр-
жи: 

- примател на барањето - писарницата на министе-
рот за култура; 

- наслов: „Барање за донесување на решение за ис-
полнување на посебните услови за почеток со работа 
на музеј“; 

- податоци за поднесителот на барањето; 
- целосен назив на поднесителот на барањето; 
- податоци за овластеното лице (име и презиме, 

функција/звање); 
- адреса; 
- податоци за контакт; 
- краток опис на барањето; 
- датум и место; 
- потпис на поднесителот на барањето. 
 

Член  4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 51-7607/1 

15 јуни 2011 година                      Министер, 
    Скопје       м-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р. 
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Врз основа на член 8 став 5  од Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија” бр. 
66/04, 89/08, 116/10 и 51/11), министерот за култура, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА  
БИБЛИОТЕКА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА  
ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА  

ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА БИБЛИОТЕКАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Образецот на барање за почеток со работа на 

библиотека и формата и содржината на Образецот на барање за донесување на решение за исполнување на по-
себните услови за почеток со работа на библиотеката, заради недонесување на решение во рокот утврден во 
член 8 став 3 од Законот за библиотеките. 

 
Член 2 

Барањето за почеток со работа на библиотека се поднесува на Образец: „Барање за почеток со работа на 
библиотека“, на хартија со бела боја на А4 формат, даден во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правил-
ник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: 
- примател на барањето - Mинистерство за култура; 
- наслов: „Барање за почеток со работа на библиотека“; 
- податоци за поднесителот на барањето (целосен назив на поднесителот на барањето, адреса и податоци за 

контакт); 
- придружни документи (во копија заверена на нотар или во оригинал): 
- доказ дека се обезбедени основни средства за почеток со работа;  
- доказ дека се обезбедени финансиски средства за одржливо вршење на дејноста; 
- елаборат за основање на библиотеката; 
- доказ дека се обезбедени соодветни простории и опрема за чување и користење на библиотечен фонд; 
- доказ дека е обезбеден библиотечен материјал; 
- доказ дека има вработено соодветен стручен кадар; 
- одлука на основачот за основање на библиотеката и решение издадено од Централниот регистар на Репуб-

лика Македонија или Тековна состојба на правното лице од единствениот трговски регистар и регистарот на 
други правни; 

- образложение на барањето; 
- датум и место; 
- потпис на поднесител на барањето. 
 

Член 3 
Барањето за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на библиотека, 

заради недонесување на решение во рокот утврден во член 8 став 3 од Законот за библиотеките, се поднесува на 
Образец: „Барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на библи-
отека“, на хартија со бела боја на А4 формат, даден во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: 
- примател на барањето - писарницата на министерот за култура; 
- наслов: „Барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на 

библиотека“; 
- податоци за поднесителот на барањето; 
- целосен назив на поднесителот на барањето; 
- податоци за овластеното лице (име и презиме, функција/звање); 
- адреса; 
- податоци за контакт; 
- краток опис на барањето; 
- датум и место; 
- потпис на поднесителот на барањето. 
 

Член  4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 51-7608/1 

15 јуни 2011 година                                       Министер, 
    Скопје                        м-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р. 

2106. 
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Врз основа на член 9 став 5  од Законот за аудиовизуелните добра („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 103/08, 47/11 и 51/11), министерот за култура. донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА  
КИНОТЕКА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ  
НА РЕШЕНИЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА  

КИНОТЕКАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Образецот на барање за почеток со работа на 

кинотека  и формата и содржината на Образецот на барање за донесување на решение за исполнување на по-
себните услови за почеток со работа на кинотеката, заради недонесување на решение во рокот утврден во член 
9 став 3 од Законот за аудиовизуелните добра. 

 
Член 2 

Барањето за почеток со работа на кинотека се поднесува на Образец: „Барање за почеток со работа на кино-
тека“, на хартија со бела боја на А4 формат, даден во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: 
- примател на барањето - Mинистерство за култура; 
- наслов: „Барање за почеток со работа на кинотека“; 
- податоци за поднесителот на барањето (целосен назив на поднесителот на барањето, адреса и податоци за 

контакт); 
- придружни документи (во копија заверена на нотар или во оргинал): 
- доказ дека се обезбедени основни средства за почеток со работа;  
- доказ дека се обезбедени финансиски средства за одржливо вршење на дејноста; 
- елаборат за основање на кинотеката; 
- доказ дека се обезбедени соодветни простории и опрема за чување и користење на аудиовизуелните до-

бра; 
- доказ дека е обезбеден соодветен соодветен фонд на аудиовизуелни добра; 
- доказ дека има вработено стручен кадар; 
- одлука на основачот за основање на кинотеката; 
- решение издадено од Централниот регистар на Република Македонија или Тековна состојба на правното 

лице од единствениот трговски регистар и регистарот на други правни лица издадена од Централниот регистар 
на Република Македонија; 

- образложение на барањето; 
- датум и место и 
- потпис на поднесител на барањето. 
 

Член 3 
Барањето за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на кинотека, 

заради недонесување на решение во рокот утврден во член 9 став 3 од Законот за аудиовизуелните добра, се 
поднесува на Образец: „Барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со 
работа на кинотека“, на хартија со бела боја на А4 формат, даден во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој 
правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: 
- примател на барањето - писарницата на министерот за култура; 
- наслов: „Барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на 

кинотека“; 
- податоци за поднесителот на барањето; 
- целосен назив на поднесителот на барањето; 
- податоци за овластеното лице (име и презиме, функција/звање); 
- адреса; 
- податоци за контакт; 
- краток опис на барањето; 
- датум и место; 
- потпис на поднесителот на барањето. 
 

Член  4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 51-7609/1 

15 јуни 2011 година                                      Министер, 
    Скопје                         м-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р. 

2107. 
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Врз основа на член 22 став 5  од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98, 
49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/2011 и 51/11), министерот за култура, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ 
УСЛОВИ ЗА РАБОТА ВО ВРШЕЊЕТО ОДДЕЛНА ДЕЈНОСТ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА И ЗА 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ 

ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА  ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Образецот на барање за исполнување на посебни-

те услови за работа во вршењето одделна дејност од областа на културата и формата и содржината на Образецот 
на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за работа, заради недонесување на ре-
шение во рокот утврден во член 22 став 2 од Законот за културата.  

 
Член 2 

Барањето за исполнување на посебните услови за работа во вршењето одделна дејност од областа на култура-
та се поднесува на Образец: „Барање  за исполнување на посебните услови за работа во вршењето одделна деј-
ност од областа на културата “, на хартија со бела боја на А4 формат, даден во Прилог бр. 1, кој  е составен дел 
на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: 
- примател на барањето - Mинистерство за култура; 
- наслов: „Барање за исполнување на посебните услови за работа во вршењето одделна дејност од областа на 

културата“; 
- податоци за поднесителот на барањето (целосен назив на поднесителот   на барањето/установата или правно 

лице; адреса; приоритетна дејност/главна приходна шифра; наведување на одделната дејност од областа на кул-
турата која поднесителот на барањето сака да ја врши, согласно со Законот за културата и податоци за контакт); 

- придружни документи (во копија заверена на нотар или во оргинал): 
- решение издадено од Централниот регистар на Република Македонија или Тековна состојба на правното ли-

це од единствениот трговски регистар и регистарот на други правни лица издадена од Централниот регистар на 
Република Македонија; 

- договор склучен со надлежна организација на автори за колективно остварување на авторското право и 
сродните права, согласно со прописите за авторското право и сродните права; 

- образложение на барањето; 
- датум и место и 
- потпис на поднесител на барањето. 
 

Член 3 
Барањето за донесување на решение за исполнување на посебните услови за работа,  заради недонесување на 

решение во рокот утврден во член 22 став 2 од Законот за културата, се поднесува на Образец: „Барање за доне-
сување на решение за исполнување на посебните услови за работа“, на хартија со бела боја на А4 формат, даден 
во Прилог бр. 2, кој  е составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: 
- примател на барањето - писарницата на министерот за култура; 
- наслов: „Барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за работа “; 
- податоци за поднесителот на барањето; 
- целосен назив на поднесителот на барањето; 
- податоци за овластеното лице (име и презиме, функција/звање); 
- адреса; 
- податоци за контакт; 
- краток опис на барањето; 
- датум и место; 
- потпис на поднесителот на барањето. 
 

Член  4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 51-7610/1 

15 јуни 2011 година                                       Министер, 
    Скопје                       м-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р. 

2108. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2109. 

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 8 јуни 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1.СЕ УКИНУВА член 23 во делот: „и општ акт на 

органот на управување“ од Законот за јавните службе-
ници („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.52/2010). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, на ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У 
бр.83/2010 од 27 април 2011 година поведе постапка за 
оценување на уставноста на одредбата од Законот оз-
начена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се поста-
ви прашањето за нејзината согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 23 
од Законот, „јавниот службеник има право на плата и 
надоместоци на плата под услови и критериуми утвр-
дени со закон, колективен договор и општ акт на орга-
нот на управување.“ 

Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, темелна 
вредност на уставниот поредок на Република Македо-
нија е владеењето на правото. 

Според член 32 став 5 од Уставот, остварувањето 
на правата на вработените и нивната положба се уреду-
ваат со закон и со колективни договори. 

Според член 51 од Уставот, во Република Македони-
ја законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а 
сите други прописи со Уставот и со закон (став 1); Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите (став 2). 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 
владеењето на правото е темелна вредност на уставниот 
поредок на Република Македонија и дека владеењето на 
правото се остварува така што законите мораат да бидат 
во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уста-
вот и законите, како и така што секој е должен да ги по-
читува Уставот и законите. Уставот определува дека ос-
тварувањето на правата на вработените и нивната по-
ложба се уредуваат со закон и колективни договори. 

Имајќи ги предвид изнесените уставни одредби, 
Судот утврди дека определувањето во оспорената за-
конска одредба, условите и критериумите за правото на 
плата и надоместоци на плата на јавниот службеник да 
се утврдуваат и со општ акт на органот на управување, 
излегува надвор од уставните определби тие права да 
се уредуваат со закон и колективен договор, поради 
што оцени дека тој дел од законската одредба не е во 
согласност со член 8 став 1 алинеја 3, член 32 став 5 и 
член 51 од Уставот. 

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

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Ната-
ша Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ин-
гилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова, Владимир Стојаноски и д-р Зоран Су-
лејманов. 

 
У.бр. 83/2010                            Претседател 

8 јуни 2011 година         на Уставниот суд на Република  
    Скопје                              Македонија,  

     Бранко Наумоски, с.р. 

2110. 
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 8 јуни 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 43 став 1 Законот за заштита 

на населението од заразни болести („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 66/2004 и 139/2008). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У. 
бр. 94/2010 од 30 март 2011 година, поведе постапка за 
оценување на уставноста на членот од Законот означен 
во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се по-
стави прашањето за неговата согласност со Уставот. 

4. Судот на седница утврди дека според членот 43 
став 1 од Законот, дезинфекција, дезинсекција и дерати-
зација во здравствени установи, училишни и предучи-
лишни установи, установи за сместување на деца и мла-
дина и социјални установи вршат заводите за здравстве-
на заштита. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
на други објекти и места можат да вршат и други правни 
лица кои ги исполнуваат условите пропишани со овој за-
кон и прописите донесени врз основа на него. 

Поблиските услови по однос на просторот, опрема-
та и кадарот, начинот и средствата за вршење дезин-
фекција, дезинсекција и дератизација ги пропишува 
министерот.(став 2). 

Републичкиот завод за здравствена заштита, во со-
работка со заводите за здравствена заштита, ја следи 
ефикасноста и ја утврдува соодветноста на средствата 
за дезинфекција, дезинсекција и дератизација и води 
евиденција на средствата.(став 3). 

5. Според член 8 став 1 алинеа 3 и став 2 од Уста-
вот, темелни вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија се владеењето на правото и слобо-
дата на пазарот и претприемништвото. Во Република 
Македонија слободно е се што со уставот и законот не 
е забрането. (став 4). 

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

Согласно член 55 од Уставот, се гарантира слобода-
та на пазарот и претприемништвото. Републиката обез-
бедува еднаква правна положба на сите субјекти на па-
зарот. Републиката презема мерки против монополска-
та положба и монополското однесување на пазарот. 
Слободата на пазарот и претприемништвото можат да 
се ограничат со закон, единствено заради одбраната на 
Републиката, зачувувањето на природата, животната 
средина или здравјето на луѓето. 

Согласно членот 96 од Уставот, органите на држав-
ната управа работите од својата надлежност ги вршат 
самостојно врз основа и во рамките на Уставот и зако-
ните и за својата работа се одговорни на Владата. 

Според членот 1 од Законот за заштита на населе-
нието од заразни болести („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.66/2004 и 139/2008) се утврдуваат 
мерките за спречување на појавата, рано откривање, 
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спречување на ширењето и сузбивање на заразните бо-
лести и на инфекциите, правата и обврските на здрав-
ствените установи, правните и физичките лица, како и 
надзорот над спроведувањето на мерките, со цел на за-
штита на населението од заразни болести. 

Дезинфекцијата, дезинсекцијата и дератизацијата 
како една од превентивните мерки за заштита од зараз-
ни болести може да се спроведува како општа мерка 
согласно членот 12 став 1 точка 4, и како една од зби-
рот на посебни мерки за заштита на населението од за-
разни болести согласно членот 13 став 1 точка 6 од За-
конот. 

Според членот 39 од овој закон превентивна дезин-
фекција е задолжителна во здравствени установи, учи-
лишни и предучилишни установи, социјални установи, 
угостителски објекти и јавни објекти (аеродроми, ста-
ници, пазари и слично), како и во објекти за производс-
тво, промет и складирање на храна. Превентивната де-
зинфекција се врши на секои шест месеци. 

Задолжителна е дезинфекција на секретите, екскре-
тите. личните и други предмети и на просторијата во 
која престојувал болен од колера, чума, вирусни хемо-
рагични трески, вирусни жолтици, дифтерија, цревен 
тифус, паратифуси, салмонелози, детска парализа, ди-
зентерија, антракс, беснило и туберкулоза во заразен 
стадиум, како и на објекти при појава на епидемии од 
заразни болести. 

Според членот 40 од Законот, задолжителна е де-
зинсекција на лица и на лични предмети, на станбени 
простории и на превозни средства, здравствени устано-
ви, училишни и предучилишни установи, социјални 
установи, објекти за производство, промет и складира-
ње на храна, угостителски објекти, како и на населени 
места при појава на инсекти или опасност од заболува-
ња кои се пренесуваат со инсекти. 

Согласно членот 41 од Законот, задолжителна е де-
ратизација на населбите, околината на населбите, аеро-
дромите, средствата за јавен превоз, складиштата и дру-
ги работни простории, при појава или опасност од поја-
ва на чума, како и по епидемиолошки индикации при 
појава на глодари или опасност од појава на заболувања 
чии извори на зараза или преносители се глодари.  

Според член 42 од Законот, за дезинсекцијата и де-
ратизацијата на населбите и нивната околина надлежни 
се општините и градот Скопје, кои ги изведуваат со 
стручна и техничка помош на заводите за здравствена 
заштита и други правни лица што ги исполнуваат усло-
вите пропишани со овој закон на прописите донесени 
врз основа на него. 

Според оспорениот член 43 од овој закон дезинфек-
ција, дезинсекција и дератизација во здравствени уста-
нови, училишни и предучилишни установи, установи 
за сместување на деца и младина и социјални установи 
вршат заводите за здравствена заштита.  

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација на дру-
ги објекти и места можат да вршат и други правни ли-
ца кои ги исполнуваат условите пропишани со овој за-
кон и прописите донесени врз основа на него. 

Поблиските услови по однос на просторот, опрема-
та и кадарот, начинот и средствата за вршење дезин-
фекција, дезинсекција и дератизација ги пропишува 
министерот. 

Републичкиот завод за здравствена заштита, во со-
работка со заводите за здравствена заштита, ја следи 
ефикасноста и ја утврдува соодветноста на средствата 
за дезинфекција, дезинсекција и дератизација и води 
евиденција на средствата. 

Согласно членот 1 од Законот за јавно здравје 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
22/2010) се уредува спроведувањето на основните 
функции и задачи на јавното здравје, системот на јав-
ното здравје, јавно-здравствените вонредни околности 
и финансирањето на јавното здравје. 

Според членот 2 од овој закон, утврдени се целите 
на законот и тоа: да се зачувува и унапредува здравјето 
на населението; да се овозможи спроведување на ос-
новните функции и задачи на јавното здравје преку ор-
ганизирани мерки и активности што ги преземаат др-
жавните органи, институции, единиците на локалната 
самоуправа и други правни и физички лица во соработка 
со здравствените установи; да се унапредува и јакне ме-
ѓуресорската соработка во спроведувањето на основните 
функции на јавното здравје; да се унапредува и јакне со-
работка меѓу надлежните министерства и единиците на 
локалната самоуправа и јавниот и приватниот сектор и 
граѓаните во зачувувањето и унапредувањето на здравје-
то на населението; да се обезбеди соодветен одговор во 
случај на јавно-здравствена потреба и итност и појава на 
јавно-здравствена вонредна околност; да се обезбеди 
спроведување на меѓународните здравствени правила и 
да се уредат специфичните прашања од јавното здравје 
кои не се уредени со друг закон. 

Институтот за јавно здравје на Република Македо-
нија и центрите за јавно здравје ги вршат работите на-
ведени во членовите 10 и 11 на овој закон. 

Според членот 10 став 1 точка 7, Институтот, меѓу 
другото, го координира и следи спроведувањето на јав-
но-здравствените активности кои произлегуваат од на-
ционалната програма за јавно здравје заедно со центри-
те; обезбедуваат спроведување на основните функции 
на јавното здравје од членот 6 на овој закон. 

Согласно членот 11 став 1 точка 10, Центарот за 
јавно здравје, за потребите на државата и на општината 
за чие подрачје е основан, го врши меѓу другото, спро-
ведувањето на превентивни мерки на дезинфекција, де-
зинсекција и дератизација од јавно-здравствен интерес. 

Според член 58 од Уставот, сопственоста и трудот 
се основа за управување и учество во одлучувањето, а 
учеството во управувањето и одлучувањето во јавните 
установи и служби се уредува со закон и врз принци-
пите на стручност и компетентност. 

Од наведената одредба произлегува дека во сферата 
на општествените дејности, според Уставот, јавната 
установа е промовирана како институција која може да 
ја организира државата како јавна установа и таа е во 
државна сопственост иако во јавната установа може да 
има сегмент и од друг вид сопственост. Имено нашиот 
правен систем се определил за еден модел на организа-
ција или вршење односно остварување на јавните 
функции преку посебни правни ентитети, а тоа се јав-
ните претпријатија и јавните установи кои имаат со за-
кон определена организациона, фукционална и финан-
сиска самостојност без кои белези тие не би имале 
својство на правно лице. 

Јавните установи работат и функционираат во усло-
ви на државна сопственост на објектите, средствата и 
опремата, а нивното основање не е со цел за постигну-
вање на економска корист туку за задоволување на оп-
штите потреби на граѓаните. Посочените установи 
(здравствени, училишни, предучилишни, социјални, за 
сместување на деца и младинци) се објекти во кои има 
зголемен ризик за појава на заразни болести и можност 
од епидемии, поради присуство на поголем број на ли-
ца во затворен простор и нивен близок контакт. Исто 
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така овие установи се од битно јавно здравствено зна-
чење и се предмет на континуирано следење и надзор 
од страна на центрите за јавно здравје заради навреме-
но преземање на потребните превентивни санитарни 
хигиенски и епидемиолошки мерки. 

Правните лица кои имаат овластување за вршење 
на дезинфекција, дезинсекција и дератизација како оп-
шта мерка согласно Правилникот за поблиските услови 
по однос на просторот, опремата и кадарот, начинот и 
средствата за вршење на дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.152/07) имаат вработен кадар, еден лекар од 
општа медицина и два медицински лаборанти-технича-
ри или санитарни-техничари на неопределено време со 
полно работно време, кои се доволни да одговорат на 
дезинфекцијата, дезинсекцијата и дератизацијата само 
како општа мерка согласно член 12 од Законот. 

Според членот 13 став 1 од оспорениот закон, по-
себните мерки за заштита на населението од заразни 
болести се однесуваат на откривање на извори на зара-
за (заболени или носители) и поставување на етиоло-
шка дијагноза; пријавување на заразните болести; епи-
демиолошки истражувања; изолација, здравствен над-
зор, карантин, превоз и задолжително лекување; иму-
нопрофилакса и хемиопрофилакса; дезинфекција, де-
зинсекција и дератизација; споредување на здравстве-
но-хигиенски прегледи; следење на интрахоспитални 
инфекции и преземање на мерки за нивно превенирање 
и здравствена едукација. 

Посебните мерки од ставот 1 на овој член од Зако-
нот, се должни да ги спроведуваат здравствените уста-
нови ("центрите за јавно здравје") и само по исклучок 
(став 2) посебните мерки од ставот 1 точка 6 на овој 
член, можат да ги вршат и правни лица што ги испол-
нуваат условите пропишани со овој закон и прописите 
донесени врз основа на него. 

Тргнувајќи од наведеното став е на Судот дека со 
оспорениот член 43 став 1 од Законот од аспект на цен-
трите за јавно здравје (поранешни заводи за здравстве-
на заштита) направена е дистинкција, само како прет-
поставка дека истите се екипирани со превентивен спе-
цијалистички здравствен кадар и со соодветни лабора-
тории за континуирано следење на состојбата со зараз-
ни болести, кои стручно медицински одлучуваат за по-
требата и видот на спроведената дезинфекција, дезин-
секција и дератизација во зависност од постоењето на 
опасноста за појава на заразни болести и сузбивање на 
веќе појавената заразна болест. Неспорно е дека цен-
трите за јавно здравје се посебно одговорни да реагира-
ат во потреба на итност или вонредни околности, но 
тоа не претпоставува поквалитетно извршување на са-
мата дејност за дезинфекција, дезинсекција и дератиза-
ција на посочените установи кога ќе се утврди дека по-
стои потреба за тоа. 

Принципот на еднаквост на пазарните субјекти 
претпоставува еднаква правна положба на субјектите 
во вршењето на својата дејност. Имено, еднаквоста 
треба и мора да постои меѓу оние субјекти кои вршат 
идентична или комплементарна дејност. Во овој кон-
текст државата е должна да презема определени мерки 
со цел да се спречи монополската положба и монопол-
ското однесување на пазарот, заштитувајќи ги на тој 
начин правилата на пазарот, конкуренцијата од една 
страна и обезбедување еднакви можности за сите суб-
јекти да вршат определена дејност од друга страна. 

Имено, Судот констатира дека, со оспорената 
одредба на членот 43 став 1 од Законот, законодавецот 
ги става во нееднаква правна положба на пазарот прав-
ните субјекти кои обезбедуваат вршење на работи од 
јавен интерес за граѓаните со тоа што ги ограничува 

субјактите-трговските друштва за вршење на таа јавна 
дејност, наспроти јавните претпријатија основани од 
државата или општината за вршење на таа јавна деј-
ност, со што државата и општината се ставаат во при-
вилегирана положба. Тоа практично значи дека законо-
давецот ги обврзува правните субјекти да ја вршат спо-
менатата дејност само во одредени установи за што 
сметаме дека нема уставна оправданост. 

Според тоа, Судот оцени дека утврдениот посебен 
режим на дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
во здравствени установи, училишни и предучилишни 
установи, установи за сместување на деца и младина и 
социјални установи, не задира во уставната определба 
дека заради заштита на здравјето на луѓето, Република-
та со закон може да ја ограничи слободата на пазарот и 
претприемништвото, поради што го постави прашање-
то за согласноста на оспорениот член 43 став 1 од Зако-
нот за заштита на населението од заразни болести. 

Оттука, не може да се поистоветат сите правни суб-
јекти само по основ на основачкиот или друг капитал 
на кој статусно функционираат или кадровската опре-
меност за да се определи дека токму тоа би требало да 
биде параметар за квалитетно извршување на дејноста. 

Тргнувајќи од наведеното, Судот оцени дека оспо-
рената одредба од Законот не е во согласност со членот 
55 од Уставот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
мовски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Ис-
маил Дарлишта, Лилјана Ингилизова Ристова, Вера 
Маркова, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова, Влади-
мир Стојановски и д-р Зоран Сулејманов. 
 

У.бр. 94/2010                              Претседател 
8 јуни 2011 година         на Уставниот суд на Република  

    Скопје                               Македонија,  
     Бранко Наумоски, с.р. 

__________ 
2111. 

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 
8 јуни 2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА Правилникот за лиценцен систем 

и категоризација на кошаркарските клубови, школи и 
други субјекти во Македонија кои се занимаваат со ко-
шарка, донесен од Собранието на Македонската Ко-
шаркарска Федерација на 12 февруари 2010 година. 

2.Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива на Марјан Мицевски од 
Скопје, преку адвокатот Дељо Кадиев од Скопје, со Ре-
шение У.бр.157/2010 од 16 февруари 2011 година пове-
де постапка за оценување на уставноста и законитоста 
на Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот со 
основ се постави прашањето за согласноста на оспоре-
ниот Правилник со Уставот и Законот за спорт. 
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4. Судот на седницата утврди дека во член 1 од 
Правилникот е предвидено дека „Како единствена над-
лежна институција за организирање кошарка и кошар-
карски натпреварувања, Македонската Кошаркарска 
Федерација го пропишува овој Правилник, со кој се ре-
гулираат правата и обврските на клубовите, школите и 
другите субјекти кои се занимаваат со кошарка во Ре-
публика Македонија“. 

Правилникот за лиценцен систем ги пропишува и 
уредува правата и обврските на сите членки на Собра-
нието на МКФ, на Здружението на сениорски лиги, 
Здруженијата на младински лиги, како и сите останати 
субјекти кои се занимаваат и организираат кошарка, а 
не се дел од МКФ (член 2). 

Со овој правилник се врши категоризација на субје-
ктите кои се занимаваат со кошарка, а согласно со тоа 
и условите кои треба да ги исполнуваат за да поседува-
ат лиценца (член 3). 

Лиценца е документ кој го издава канцеларијата на 
МКФ, а го потпишуваат претседателот и генералниот 
секретар на МКФ. Лиценцата има важност од една го-
дина (една кошаркарска сезона) и се обновува најдоцна 
до 30 дена до почетокот на сезоната и завршува со пос-
ледниот натпревар од сезоната во натпреварувањето во 
кое учествува субјектот што ја поседува лиценцата. 

Без поседување на соодветна лиценца ниту еден 
субјект не може да оствари право на натпреварување 
во лига во било која категорија (член 4). 

Во членот 5 од правилникот е предвидено дека сог-
ласно овој правилник, МКФ ги пропишува видовите на 
лиценци (А, Б и Ц) како и условите што треба да ги ис-
полни субјектот за да ја поседува лиценцата. 

Понатаму, во правилникот е определено дека за до-
бивање на лиценца А потребно е да бидат исполнети 
точно наведените услови (12), а висината на годишни-
от надоместок чини годишно од 0 - 300.000,00 денари, 
а за женските клубови од 6.000,00 - 150.000,00 денари. 

Лиценцата Б, привремена лиценца за младински 
школи и клубови кои заради возраст на пријавената еки-
па на својата најстара генерација не учествува во ниедна 
од сениорски натпреварувања на МКФ. Оваа лиценца 
може да се издаде само еднаш на еден субјект и има 
важност од две години (две сврзани сезони) се издава за 
младински лиги кои исполнуваат точно наведени услови 
(10), а висината на годишниот надоместок чини од 
20.000,00 - 60.000,00 денари, а за женските клубови од 
20.000,00 односно 25.000,00 - 40.000,00 денари.  

Лиценцата Ц се издава за сите останати клубови, 
школи и субјекти кои не учествуваат во ниту една од 
натпреварувањата на МКФ, а висината на годишниот 
надоместок изнесува 300.000,00 денари.  

Според членот 6 од правилникот, согласно одред-
бите од Законот за спорт, како и препораките од Инс-
пекторатот на Агенцијата за млади и спорт на Републи-
ка Македонија, ниту еден субјект не може да се зани-
мава со дејност - спорт - кошарка доколку не поседува 
валидна лиценца издадена од МКФ. 

Без соодветна лиценца ниту еден субјект не ќе мо-
же да изнајмува термини во спортските и училишните 
сали, да организира кошарка во било кој вид поединеч-
но или групно, ниту пак да наплаќа било каков надоме-
сток за вршење на својата дејност.  

Во членот 7 од правилникот е предвидено дека Ма-
кедонската Кошаркарска Федерација во соработка со 
Инспекторатот на Агенцијата за млади и спорт на Ре-
публика Македонија се обврзува да ги штити иматели-
те на соодветните лиценци и навремено да реагира при 
појава на нелиценцирано занимавање со кошарка. 

Македонската Кошаркарска Федерација ја гаранти-
ра лиценцата пред соодветните надлежни државни и 
други институции и се обврзува нивното издавање да 
го прилагоди согласно со членовите на овој правилник 
(член 8). 

Македонската Кошаркарска Федерација го задржу-
ва правото на одземање на веќе издадената лиценца до-
колку субјектот кому му е издадена во меѓувреме пре-
кршил некои од условите за издавањето на лиценца 
(член 9). 

Овој правилник е во согласност со регистрираниот 
правилник на МКФ и стапува во сила со денот на него-
вото донесување. Евентуалните дополнувања и проме-
ни се вршат исклучиво на седница на Собранието на 
МКФ. 

5. Според членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, вла-
деењето на правото е една од темелните вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија.  

Во членот 20 став 1 од Уставот, на граѓаните им се 
гарантира слободата на здружувањето заради оствару-
вање и заштита на нивните политички, економски, со-
цијални, културни и други права и уверувања, а во ста-
вот 2 на овој член се утврдува дека граѓаните можат 
слободно да основаат здруженија на граѓани и поли-
тички партии, да пристапуваат кон нив и од нив да 
истапуваат. 

Според членот 47 став 5 од Уставот, Републиката 
ги поттикнува и помага техничката култура и спортот.  

Уставно утврдената улога на Републиката да го 
поттикнува и помага спортот ја изразува комплемен-
тарноста, односно заемниот интерес на граѓанинот ка-
ко поединец и на државата во задоволување и оствару-
вање на правата и интересите од областа на спортот. 

Со Законот за спорт („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.29/2002, 66/2004 и 81/2008) се уре-
дуваат условите и начинот на вршењето на дејноста 
спорт, остварувањето на јавниот интерес во спортот, 
стопанисувањето со објекти за спорт во сопственост на 
Република Македонија, општините и градот Скопје, ка-
ко и други прашања од значење за спортот (член 1). 

Дефинирајќи го спортот во членот 2 од Законот како 
дејност која ги опфаќа сите форми на спортски активно-
сти на спортистите од сите возрасти, како и спортско-ре-
креативните активности на граѓаните, законодавецот во 
членот 3 од овој закон, како организациони облици што 
ја вршат дејноста спорт ги утврдува спортските здруже-
нија на граѓаните и другите правни лица од областа на 
спортот. Она што е суштествено за конкретниот предмет 
е тоа што во членот 5 од овој закон е утврдено дека зара-
ди остварување на потребите од занимавање со активно-
сти и заштита на правата и интересите од областа на 
спортот, граѓаните можат слободно и доброволно да се 
здружуваат и да основаат спортски здруженија, под ус-
лови и на начин утврдени со закон, доколку со овој за-
кон поинаку не е определено. 

Според член 6 од Законот, спортскиот клуб во 
смисла на овој закон е спортско здружение, односно 
трговско друштво кое врши дејност спорт.  

Во член 7 став 2 од Законот е определено дека 
спортскиот клуб може да организира спортска школа 
во спортот за кој има добиено решение за вршење на 
дејност спорт согласно со член 11 став 2 од Законот.  

На спортскиот клуб лиценца за организирање на 
спортска школа му издава Државната спортска федера-
ција. 
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Во член 10 став 1 од Законот е определено дека 
спортскиот клуб може да врши дејност спорт, ако се 
исполнети условите кои се однесуваат на соодветни 
објекти, соодветна опрема, обезбеден стручен кадар и 
учество во организиран систем на натпревари односно 
спортско рекреативни активности. 

Понатаму, во ставот 2 на член 10 е определено кои 
услови треба да ги исполнува професионалниот спорт-
ски клуб за да врши дејност спорт, а во став 3, пак, е 
определено дека спортска школа може да работи ако 
има програми за реализација на спортското школо, да е 
одобрено и прифатено од Државната спортска федера-
ција, да се обезбедени просторни услови за нејзина реа-
лизација, да се обезбедени основна опрема и реквизити 
кои ги пропишува Државната спортска федерација и 
Програмата ќе ја реализираат стручни лица утврдени 
во член 27 од овој закон. 

Во членот 13 од Законот е предвидена можноста на 
спортските клубови од различни спортови или од ист 
спорт да се здружат заради остварување на јавниот ин-
терес во општината и градот Скопје во општински и 
градски сојузи од различни или исти спортови. 

Според членот 14 став 1 од Законот, спортските 
клубови од ист спорт, како и од училишниот, студент-
скиот и спортот на инвалидизираните лица, можат да 
се здружуваат во соодветна државна спортска федера-
ција на Република Македонија заради: 

- поттикнување и унапредување на соодветниот 
спорт; 

- реализирање на утврдената програма за развој на 
спортот и 

- усогласување и координирање на програмските 
активности на здружените членки. 

Според ставот 2 на член 14 од Законот, Државната 
спортска федерација на Република Македонија, покрај 
работите од став 1 на овој член, ги составува и се гри-
жи за државните репрезентации. 

Според ставот 3 на член 14 од Законот, во еден 
спорт може да се основа само една државна спортска 
федерација. Во ставот 6 на членот 14 од Законот е 
утврдено дека државна спортска федерација е онаа фе-
дерација во која се здружени повеќе од половината 
спортски клубови во Република Македонија кои имаат 
решенија за вршење дејност од ист вид на спорт.  

Според наведените одредби како и законот во цели-
на, произлегува дека меѓу прашањата што на специфи-
чен начин се уредени со Законот за спорт како специја-
лен закон во однос на Законот за здруженија и фонда-
ции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
52/2010) се и облиците во кои можат да се здружат 
спортските клубови на општината односно на ниво на 
град Скопје и на ниво на Република (во државна спорт-
ска федерација). 

Од анализата произлегува дека законодавецот на 
Државната спортска федерација и дал овластување на 
спортскиот клуб кој има добиено решение за вршење 
на дејност спорт и организира спортска школа да му 
издаде лиценца доколку ги исполни предвидените за-
конски услови. Тоа значи дека овластувањето за дава-
ње на лиценца од страна на Државната спортска феде-
рација се однесува исклучиво на спортски клуб кој ор-
ганизира спортска школа. 

Тргнувајќи од наведените уставни одредби, одред-
бите од Законот за спортот како и содржината на оспо-
рениот правилник со кој се утврдуваат права и обврски 
за клубовите, школите и другите субјекти кои се зани-
маваат со кошарка во Република Македонија, односно 
се пропишуваат лиценци и се утврдува висината на ли-

ценцата од А, Б и Ц категорија, Судот оцени дека доно-
сителот на подзаконскиот акт Македонската Кошар-
карска Федерација ги надминала законските рамки во 
смисла на тоа што со правилник уредува прашања кои 
треба да се уредат со закон. 

Со оглед на наведеното,Судот оцени дека оспоре-
ниот Правилник не е во согласност со одредбите од 
Уставот и Законот за спортот на кој се повикува подно-
сителот на иницијативата. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство во 
состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и 
судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дар-
лишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, 
Игор Спировски, д-р Гзиме Старова, Владимир Стоја-
носки и д-р Зоран Сулејманов. 

 
   У.бр. 157/2010                            Претседател 
8 јуни 2011 година         на Уставниот суд на Република  

    Скопје                            Македонија,  
   Бранко Наумоски, с.р. 

__________ 
2112. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 8 јуни 2011 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на Дета-

лен урбанистички план за локалитет Мичурин-Урбана 
единица А, бр.07-188/2 од 6 август 2008 година, 
(„Службен гласник на општина Аеродром“ бр.12/2008), 
донесена од Советот на општина Аеродром. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива на ДГТ „ЗОКО“ ДООЕЛ - Скопје и 
Зоран Димишков од Скопје, со решение У.бр.170/2010 
од 9 март 2011 година поведе постапка за оценување на 
законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа 
одлука, бидејќи основано се постави прашањето за неј-
зината согласност со Законот за просторното и урбани-
стичкото планирање. 

4. Судот на седницата утврди дека Советот на оп-
штина Аеродром на седницата одржана на 5 август 
2008 година донел Одлука за донесување на Детален 
урбанистички план за локалитетот Мичурин Урбана 
единица А. Со членот 1 од Одлуката, е утврдено дека 
се донесува Деталниот урбанистички план за локалите-
тот Мичурин Урбана единица А, Скопје и Планот бил 
во согласност со Генералниот урбанистички план на 
град Скопје, законите и подзаконските акти наведени 
во оваа одредба. Во членот 2 од Одлуката е определен 
просторот од 26,85 ха. кој е предмет на планирањето, 
билансните показатели за намена на објектите и план-
скиот опфат на Планот. Во членот 3 од Одлуката е 
определена документационата основа со текстуалниот 
и графичкиот дел на Планот, потоа планската докумен-
тација, нумеричкиот дел и условите за градба. Во чле-
новите 4, 5, 6 и 7 од Одлуката е определено дека Пла-
нот се заверува со печат на Советот на општината Ае-
родром и потпис на претседавачот на Советот, потоа 
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Советот на општината во рок од 30 дена од донесува-
њето на Планот треба да обезбеди картирање на Пла-
нот на хамер или на астралин, дека Планот се заверува 
во седум примероци и дека оваа одлука влегува во сила 
од денот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штина Аеродром“. 

Одлуката е заведена под број 07-188/2 од 6 август 
2008 година и е објавена во „Службен гласник на оп-
штина Аеродром“ бр.12/2008. 

5. Условите и начинот на системот на просторното 
и урбанистичкото планирање, видовите и содржината 
на плановите, изработувањето и постапката за донесу-
вањето на плановите, како и другите прашања од обла-
ста на просторното и урбанистичкото планирање се 
уредени со Законот за просторно и урбанистичко пла-
нирање („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.51/2005, 137/2007 и 151/2007-исправка), во чие вре-
ме на важење е донесена оспорената одлука.  

Во членот 3 од наведениот закон е утврдено дека 
изработувањето, донесувањето и спроведувањето на 
Просторниот план на Република Македонија и на урба-
нистичките планови се работи од јавен интерес.  

Видовите и содржината на плановите, како и по-
стапката за нивно изработување и донесување се уре-
дени во посебен дел од Законот означен и насловен со 
"II. Планирање на просторот", кој ги опфаќа членовите 
од 7 до 48. 

Според членот 7 од овој закон, во зависност од про-
сторот кој е предмет на планирањето се донесуваат 
следните планови: Просторен план на Република Маке-
донија и урбанистички планови во кои спаѓаат генера-
лен урбанистички план, детален урбанистички план, 
урбанистички план за село и урбанистички план вон 
населено место.  

Согласно член 11 ставовите 1 и 2 од Законот, дета-
лен урбанистички план, за каков што се работи во кон-
кретниот случај, се донесува за плански опфат за кој е 
донесен генерален урбанистички план. Деталниот ур-
банистички план содржи текстуален дел и графички 
приказ на планските решенија на опфатот, како и нуме-
рички дел со билансни показатели за планскиот опфат 
и за инфраструктурата. Според ставот 3 од овој член од 
Законот, графичките прикази на планот содржат: „гра-
ница на планскиот опфат, регулациони линии, парцела-
ција на градежното земјиште, површини за градење на 
градби определени со градежни линии, максимална ви-
сина на градбата изразена во метри до венец, намена на 
земјиштето и градбите, планско решение на секундар-
ната сообраќајна мрежа со нивелманско решение и 
плански решенија на сите секундарни комунални и те-
лекомуникациски инфраструктури“. Според ставот 4 
од овој член од Законот, текстуалниот дел од планот 
содржи: општи услови за изградба, развој и користење 
на земјиштето и градбите, посебни услови за изградба 
на поединечни градежни парцели, податоци за сообра-
ќајните, комуналните и телекомуникациските инфра-
структури и други параметри. 

Согласно член 18 од Законот, изработување на ур-
банистички планови вршат правни лица кои поседува-
ат лиценца, што ја издава органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на уреду-
вање на просторот под услови утврдени во овој член од 
Законот.  

Според одредбите од членовите 21 и 22 од Законот 
плановите од членот 7 на овој закон се изработуваат во 
две фази, односно како нацрт на план и предлог на 
план. На нацртот на плановите се врши стручна реви-
зија со која се утврдува дека плановите се изработени 
во согласност со одредбите на овој закон, прописите 

донесени врз основа на овој закон и друг закон. Струч-
на ревизија на плановите од член 7 точка 2 на овој за-
кон финансирани од буџетот на општината и буџетот 
на градот Скопје врши овластено правно лице од член 
18 став 1 на овој закон, определено од градоначалникот 
на општината или на градот Скопје. Согласно став 5 на 
членот 21 од Законот, забелешките од стручната реви-
зија се вградуваат во нацртот на планот, а изработува-
чот на планот задолжително дава извештај за постапу-
вањето по забелешките на стручната ревизија до орга-
нот надлежен за донесување на планот. Стручната ре-
визија и извештајот за постапување по забелешките од 
стручната ревизија се составен дел на планот.  

Во член 24 од Законот, се утврдува дека по нацртот 
на деталниот урбанистички план, урбанистичкиот план 
за село и урбанистичкиот план вон населено место, оп-
штината спроведува јавна презентација и јавна анкета 
(став 1). Организирањето на јавната презентација и јав-
ната анкета на плановите од став 1 на овој член го вр-
ши градоначалникот на општината, по утврдување на 
нацртот на планот од страна на советот за кој претход-
но е добиено мислење од органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на уредување на про-
сторот (став 2). За спроведената јавна презентација и 
јавна анкета се изработува извештај (став 3). Јавната 
презентација и јавната анкета од ставот 1 на овој член 
се спроведува со излагање на планот на јавно место кое 
се наоѓа во кругот на месната самоуправа. Јавната ан-
кета трае најмалку десет работни дена, во кој рок заин-
тересираните граѓани и правни лица од конкретното 
подрачје опфатено со планот можат да достават забеле-
шки, предлози и мислења на анкетни листови (став 4). 
Јавната презентација е стручно презентирање на пла-
нот и се организира во простории и време што ќе го 
определи градоначалникот на општината (став 5). 

Според ставот 6 од овој член од Законот, извештај 
од јавната анкета со образложение за прифатените и 
неприфатените забелешки за плановите од ставот 1 на 
овој член, изработува стручна комисија формирана од 
градоначалникот на општината, која е составена од три 
члена, и тоа: носителот на изработка на планот, одго-
ворно лице од општинската администрација надлежно 
за урбанистичко планирање и истакнат научен и стру-
чен работник од областа на урбанистичкото планира-
ње. Според став 7 на овој член од Законот, извештајот 
е составен дел на одлуката за донесување на предлогот 
на планот, а согласно ставот 8, врз основа на извешта-
јот, комисијата е должна писмено да го извести секое 
лице кое поднело анкетен лист со образложение за 
прифаќање или неприфаќање на неговите забелешки 
или предлози. Според став 9 од овој член, доколку ко-
мисијата од ставот 6 на овој член оцени дека нацртот 
на планот со прифатените забелешки од јавната анкета 
претрпел значајни промени (промена на границата на 
урбанистичкиот опфат, промени на регулационите ли-
нии, промена на намената на земјиштето и промени во 
поголем обем на други параметри утврдени во планот), 
градоначалникот на општината за нацртот на планот со 
вградени забелешки во планот повторно спроведува 
јавна презентација и јавна анкета. Во ставот 10 утврде-
но е дека времето и местото каде ќе биде изложен пла-
нот и спроведувањето на јавната презентација и јавната 
анкета, задолжително се објавува со соопштените во 
јавните гласила. Соопштението задолжително ги содр-
жи податоците, местоположба и површина на опфатот 
на планот. 
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Според член 25 став 1 од Законот, на плановите од 
членот 7 точка 2 на овој закон, изработени во форма на 
нацрт на план се дава мислење од органот на државна-
та управа надлежен за работите од областа на уредува-
њето на просторот, заради согледување на степенот на 
усогласеноста на плановите со одредбите на овој закон 
и прописите донесени врз основа на овој закон. Во ста-
вот 2 на овој член од Законот утврдено е дека на плано-
вите изработени во форма на предлог на план се дава 
согласност од органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на уредувањето на просторот, 
со која се потврдува дека плановите се изработени сог-
ласно со одредбите на овој закон и прописите донесени 
врз основа на овој закон. Согласно ставот 3 на член 25 
од Законот мислењето од ставот 1 и согласноста од ста-
вот 2 на овој член се дава во рок од 15 работни дена од 
денот на поднесувањето на барањето од страна на до-
носителот на планот. Доколку надлежниот орган за из-
давање на мислењето и согласноста не одговори во на-
ведениот рок ќе се смета дека мислењето и согласноста 
се издадени. Според ставот 5 на истиот член по добива-
њето на согласноста од ставот 2 на овој член, планот се 
доставува до надлежниот орган за донесување.  

Од изнесените законски одредби Судот утврди дека 
законодавецот, во функција на обезбедување на уреду-
вањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и 
унапредувањето на животната средина и на природата, 
како темелна вредност на уставниот поредок на Репуб-
лика Македонија, утврдил прецизна регулатива во вр-
ска со планирањето на просторот, точно определувајќи 
ги плановите за просторно и урбанистичко планирање, 
нивната содржина и постапката за нивно донесување.  

Според Судот, тргнувајќи од наведената законска 
регулатива, како и од увидот и анализата на документа-
цијата од постапката за донесување на оспорената од-
лука, произлегува:  

- Институтот за урбанизам, сообраќај и екологија 
ДОО „ИН-ПУМА“ од Скопје го изработил Нацрт Де-
талниот урбанистички план за локалитетот Мичурин 
Урбана единица А, во општина Аеродром на кој била 
извршена Стручна ревизија во април 2007 година од 
Друштвото за градежништво, проектирање, трговија и 
услуги „Стан-арт“ ДООЕЛ Куманово и изготвувачот на 
планот дал одговор на ревизијата во мај 2007 година,  

- Министерството за транспорт и врски - сектор за 
уредување на просторот, дало Стручно мислење бр.18-
3048/2 од 12 јули 2007 година, а изготвувачот на пла-
нот „ИН-ПУМА“ од Скопје, дало одговор во јули 2007 
година на забелешките на Министерството,  

- Советот на општина Аеродром донел Одлука 
бр.07-136/6 од 27 ноември 2007 година за утврдување 
на Нацртот на Деталниот урбанистички план за лока-
литетот „Мичурин“ УЕ А. Градоначалникот на општи-
ната Аеродром донел Решение бр.08-7993/1 од 27 но-
ември 2007 година за организирање на јавна презента-
ција и јавна анкета на Нацрт-Планот, во кое било опре-
делено дека соопштението ќе биде објавено во дневни-
от весник „Нова Македонија“ и јавната анкета ќе трае-
ла 10 работни дена од 29 ноември 2007 година до 12 
декември 2007 година од 12 до 19 часот, во простории-
те на Основното училиште „Блаже Конески“ во општи-
ната Аеродром, а јавната презентација ќе се одржи на 3 
декември 2007 година. Соопштението за јавна презен-
тација и јавна анкета ги имало во својата содржина на-
ведените податоци.  

- Стручната комисија изготвила Извештај од спро-
ведената јавна анкета и јавна презентација бр.18-4862/2 
од 10 јули 2008 година, од кој произлегува дека биле 
поднесени 66 анкетни листови со забелешки по Нацрт-

Планот од кој дел биле прифатени а дел не биле прифа-
тени, а на јавната презентација биле присутни прет-
ставник од Секторот за комунални работи, урбанизам и 
заштита на животната средина во општина Аеродром, 
соработник за организационо-технички работи во оп-
штината и претставник од изготвувачот на планот 
„ИН-ПУМА“, во присуство на граѓани и правни лица.  

- Министерството за транспорт и врски дало Сог-
ласност бр.16-8658 од 4 август 2008 година на Пред-
лог-Планот за Деталниот урбанистички план за локали-
тетот „Мичурин“ УЕ А, општина Аеродром и потоа 
Советот на општината Аеродром ја донел Одлуката за 
донесување на предметниот план.  

6. Судот, врз основа на доставената документација 
од Советот на општината Аеродром ја утврди погоре-
изнесената фактичка состојба. Меѓутоа, пред Судот се 
постави прашањето дали на увид на граѓаните на јавна-
та анкета и јавна презентација бил изложен Нацрт-план 
кој немал никакви приговори со анкетни листови во 
однос на предвидените две градежни парцели посочени 
во иницијативата, а потоа, сепак бил донесен Планот 
кој бил различен во тој дел од Нацрт-Планот, и Сове-
тот на општината донела План кој се разликувал од из-
ложениот Нацрт-План, при што двете градежни парце-
ли за изградба на колективни стамбени објекти веќе не 
се предвидувале.  

Советот на општината, го достави до Судот Синтез-
ниот приказ од Деталниот урбанистички план за локали-
тетот Мичурин Урбана единица „А“ кој бил изложен на 
јавната анкета започната на 29 ноември 2007 година и 
Деталниот урбанистички план за предметното подрачје 
кој бил донесен со оспорената Одлука број 07-188/2 од 6 
август 2008 година, и од приложените докази Судот 
утврди дека Нацрт-Планот кој бил изложен на јавната 
анкета ги предвидувал градежните парцели 1.1 и 1.2. за 
изградба на две колективни станбени згради (семејно 
домување во зграда) со максимална висина од 19,2 м., 
додека овие градежни парцели не се содржани во Детал-
ниот урбанистички план кој е донесен од Советот на оп-
штината Аеродром со оспорената Одлука.  

Тргнувајќи од изнесената правна и фактичка состој-
ба, Судот утврди дека е повредена законитоста на по-
стапката на донесувањето на Планот со оспорената Од-
лука, поради непочитување на одредбите од Законот за 
просторното и урбанистичко планирање, според кои 
содржината на нацрт-планот со прифатените забеле-
шки од јавната анкета е предмет на усвојување на пла-
нот и негово донесување, а пак согласно членот 24 став 
9 од овој закон, доколку комисијата оцени дека нацрт-
планот со прифатените забелешки од јавната анкета 
претрпел значајни промени (промени на границата на 
урбанистичкиот опфат, регулациони линии, намена на 
земјиште и други промени од поголем обем) градона-
чалникот на општината за нацртот на планот со вграде-
ните забелешки во планот повторно спроведува јавна 
презентација и јавна анкета. Имено, доколку во случа-
јов двете градежни парцели биле отстранети во фазата 
на јавната анкета и јавна презентација на Нацртот на 
Планот, тоа би било врз основа на анкетни листови и 
приговори кои биле прифатени од комисијата, и евен-
туално, на тоа да следела нова јавна анкета и јавна пре-
зентација на нацрт-планот. Меѓутоа, ниту доказите од 
постапката ниту Советот на општината докажуваат за 
постоење на вакви елементи во постапката на донесу-
вање на Планот, поради што Судот оцени дека оспоре-
ната одлука не е во согласност со Законот за простор-
ното и урбанистичкото планирање.  

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 Бранко Наумоски и судиите д-р Ната-
ша Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ин-
гилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова, Владимир Стојаноски и д-р Зоран Су-
лејманов. 

 
    У.бр170/2010                              Претседател 
8 јуни 2011 година         на Уставниот суд на Република  

    Скопје                              Македонија,  
     Бранко Наумоски, с.р. 

__________ 
2113. 

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 22 јуни 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 53 став 1 алинеја 6 од Зако-

нот за вработување и осигурување во случај на невра-
ботеност („Службен весник на Република Македонија“ 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 
4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010 и 
88/2010). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива на Асоцијација „Магна кар-
та“ од Велес, претставувана од Димитар Апасиев и 
Движење за социјална правда „Ленка“ од Скопје прет-
ставувана од Здравко Савевски, со Решение У.бр. 
173/2010 од 2 март 2011 година поведе постапка за оце-
нување на уставноста на член 53 став 1 алинеја 6 од За-
конот означен во точката 1 од оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порениот член со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 53 
став 1 алинеја 6 од Законот, невработено лице во смис-
ла на овој закон е лице на кое работниот однос не му 
престанал по негова волја. 

5. Според член 8 став 1 алинеи 1 и 11 од Уставот, 
темелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија, покрај другите, се и основните слободи и 
права на човекот и граѓанинот признати во меѓународ-
ното право и утврдени со Уставот и почитувањето на 
општоприфатените норми на меѓународното право. 

Според член 4 од Уставот, граѓаните во Република 
Маккедонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. 

Според член 32 став 1 од Уставот, секој има право 
на работа, слободен избор на вработување, заштита 
при работењето и материјална обезбедност за време на 
привремена невработеност, а според ставот 2 на овој 
член секому, под еднакви услови му е достапно секое 
работно место. 

Според став 5 од Уставот, остварувањето на права-
та на вработените и нивната положба се уредуваат со 
закон и со колективни договори. 

Од наведените уставни одредби произлегува дека 
Уставот, меѓу другите основни социјално економски 
права го утврдил и правото на работа при што опреде-
лувањето на содржината на ова право е оставено да се 
уреди со закон и колективни договори. 

Правото на работа како основно економско соци-
јално право се манифестира преку правото на пристап 
до вработување и остварување на ова право по заснова-
ње на работен однос. 

Оттука, правото на пристап до вработување и оси-
гурување во случај на невработеност е уредено со За-
конот за вработување и осигурување во случај на не-
вработеност, а остварувањето на правата на вработени-
те како договорен однос меѓу работниците и работода-
вачите се уредува со Законот за работните односи. 

Според член 1 од Законот за вработување и осигу-
рување во случај на невработеност, со овој закон се 
уредуваат прашањата на размена на трудот, правото и 
обврските на работодавачите, невработените лица, дру-
гите лица кои бараат работа и друштвата во врска со 
вработувањето и осигурувањето во случај на неврабо-
теност и други прашања од значење за вработувањето. 

Во членот 1-а од Законот е предвидено дека секој 
има право на пристап до вработување, без какви било 
ограничувања, согласно со принципот на еднаков 
третман утврден во Законот за работните односи и 
другите закони. Согласно со принципите на еднаков 
третман забранета е дискриминација при вработување 
по основ на брачен статус, семеен статус, боја на ко-
жа, пол, јазик, политичко или друго убедување, акт-
ивност во синдикати, национална припадност, соција-
лен статус, инвалидност, возраст, сопственост, опш-
тествен или друг статус. 

Согласно член 6 став 1 од Законот за работните од-
носи работодвачот не смее барателот на вработување 
(кандидат за вработување) или работникот да го става 
во нееднаква положба заради расата, бојата на кожата, 
полот, возраста, здравствената состојба ... имотната со-
стојба или заради други лични околности. 

Според член 7 став 4 алинеја 1 од Законот, дискри-
минација во смисла на член 6 од овој Закон, е забране-
та во однос и на условите за вработување. 

6. Имајќи ги предвид наведените уставни одредби 
како и содржината на оспорениот член 53 став 1 алине-
ја 6 од Законот, наспрема наводите изнесени во иници-
јативата, Судот оцени дека истите се основани, од при-
чина што со оспореното законско решение според кое 
статус на невработено лице има само лицето на кое ра-
ботниот однос не му престанал по негова волја, а не и 
на лицето на кое работниот однос му престанал по не-
гова волја се доведува во прашање правото на работа и 
слободен избор на вработување утврдено во член 32 од 
Уставот. 

Правото на работа и слободен избор на вработува-
њето е операционализирано во Законот за работните 
односи според кој работниот однос е договорен добро-
волен однос помеѓу работодавачот и работникот, во кој 
работникот се вклучува во организациониот процес на 
работа кај работодавач за плата и други примања. 

Договорот за вработување како двостран однос мо-
же да биде откажан спогодбено, согласно условите и 
начинот утврдени во Законот, да биде откажан од стра-
на на работодавачот под услови и начин предвидени со 
Закон и работниот однос може да биде откажан од 
страна на работникот повторно под услови и начин 
утврдени со Закон (член 100). Според тоа , ако работ-
ниот однос може да се откаже спогодбено или по волја 
на работодавачот и во такви случаи работникот стекну-
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ва статус на невработено лице и се води во Агенцијата 
за вработување, но доколку работниот однос е откажан 
по волја на работникот, тој не може да го стекне стату-
сот на невработено лице, односно не може да се прија-
ви во Агенцијата за вработување, се поставува праша-
њето која била целта на законодавецот од една страна 
да му даде право на работникот да може да го откаже 
договорот за вработување по негова волја, а од друга 
страна остварувањето на ова право да претставува 
пречка тој да стекне статус на невработено лице, од-
носно да се пријави во Агенцијата и во таков случај да 
ги остварува правата во случај на привремена неврабо-
теност, ако исполнува одредени услови. 

Оттука, имајќи предвид дека Агенцијата за врабо-
тување, покрај другото, води евиденција на работода-
вачите и нивните потреби од работници и евиденција 
на невработени лица според нивната квалификација, 
знаење и искуства со цел преку посредување за врабо-
тување на работодавачите да им помогне во пополну-
вање на слободните работни места, а на невработените 
да им помогне да најдат работа, Судот оцени дека со 
оспорената одредба на извесен начин трпат последици 
не само лицата кои не можат поради непријавување во 
Агенцијата да го понудат својот труд на пазарот, туку 
и работодавачите кои немаат увид односно не се во 
можност да знаат дека има лица за кои можеби би биле 
заинтересирани да најдат работа или поточно речено со 
оспорената одредба на индиректен начин се ограничу-
ва правото на движење - флуктуација на работната си-
ла односно се ограничува пазарот на работна сила. 

Со оглед на наведеното, Судот оцени дека одредба-
та од член 53 став 1 алинеја 6 од Законот, не е во сог-
ласност со одредбите од Уставот на кои се повикуваат 
подносителите на иницијативата. 

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

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исма-
ил Дарлишта, Игор Спировски, Лилјана Ингилизова-
Ристова, Вера Маркова, Владимир Стојаноски и д-р Зо-
ран Сулејманов.  

 
     У.бр.173/2010                            Претседател  
22 јуни 2011 година      на Уставниот суд на Република 

   Скопје                                    Македонија,  
                                         Бранко Наумоски, с.р. 

_____________ 
2114. 

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 8 јуни 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ член 161 од Правилникот за 

начинот на вршење на полициските работи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 149/2007) и Ре-
шението за наплата на трошоци при асистенција и за-
должително обезбедување на стоки согласно закон, 
број 194-10532/1 од 19 јануари 2009 година, донесени 
од министерот за внатрешни работи.  

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение 
У.бр. 1/2011 од 20 април 2011 година, поведе постапка 
за оценување на уставноста на членот од Правилникот 
и Решението означени во точката 1 од оваа одлука, за-
тоа што основано се постави прашањето за нивната 
согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 161 
од Правилникот, за извршената придружба се поднесу-
ва писмен извештај и се изготвува трошковник. Тро-
шковник не се изготвува за дадена придружба од чле-
нот 154 став 1 алинеја 1 на овој правилник.  

Во однос на второоспорениот акт - Решението за 
наплата на трошоци при асистенција и задолжително 
обезбедување на стоки согласно закон, Судот на седни-
цата исто така утврди дека Решението е донесено од 
страна на Министерот за внатрешни работи, врз основа 
на член 55 став 1 од Законот за организација и работа 
на органите на државната управа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02 и 82/08) а во 
врска со член 7 од Законот за полиција („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 114/06), членовите 
83, 85 и 160 од Правилникот за вршење на полициските 
работи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 149/07). 

Согласно точка I од Решението, подносителот на 
барањето за асистенција и задолжително обезбедување 
на стоки согласно закон (експлозивни и запалливи ма-
терии, акцизна стока, вонгабаритен превоз и слично), 
должен е да ги надомести трошоците направени при 
асистенцијата, односно задолжителното обезбедување 
на стоки согласно закон и тоа: 

- вредност на еден работен час при асистенција и 
задолжително обезбедување на стоки согласно закон --
------ 6 евра во денарска противвредност, 

- вредност на еден поминат километар ---------- 1 
евро во денарска противвредност. 

Во точката II. од Решението е предвидено дека ова 
решение влегува во сила со денот на неговото донесу-
вање, а согласно точката III со влегувањето во сила на 
ова решение, престанува да важи решението за наплата 
на трошоци при асистенција бр. 22-1232/1 од 
12.04.2001 година. 

Во точката IV. од Решението е определено приме-
рок од решението да се достави до Секторот за финан-
сиски, материјално-технички и логистички работи, Се-
кторот за правни работи и управување со човечки ре-
сурси, Бирото за јавна безбедност и Архивот на Мини-
стерството за внатрешни работи.  

Решението е заведено под број 194-10532/1 од 
19.02.2009 година и потпишано од министерот за вна-
трешни работи Гордана Јанкуловска. 

5. Според членот 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот, 
владеењето на правото и поделбата на државната власт 
на законодавна, извршна и судска, се темелни вредно-
сти на уставниот поредок на Република Македонија.  

Според членот 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. 

Според членот 52 став 1 од Уставот, законите и 
другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила, а 
според ставот 2 на овој член, законите и другите про-
писи се објавуваат во „Службен весник на Република 
Македонија“ најдоцна во рок од седум дена од денот 
на нивното донесување. 

Според член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот, Собра-
нието на Република Македонија, меѓу другото, донесу-
ва закони. 
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Според член 95 став 3 од Уставот, организацијата и 
работата на органите на државната управа се уредуваат 
со закон што се донесува со двотретинско мнозинство 
гласови од вкупниот број пратеници. 

Според член 96 од Уставот, органите на државната 
управа работите од својата надлежност ги вршат само-
стојно врз основа и во рамките на Уставот и законите и 
за својата работа се одговорни на Владата. 

Според членот 55 став 1 од Законот за организација 
и работа на органите на државната управа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002 
и 82/2008), министерот донесува правилници, наредби, 
упатства, планови, програми, решенија и други видови 
акти за извршување на законите и други прописи, кога 
за тоа е овластен со закон. 

Според членот 1 од Законот за полиција („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 114/2006 и 
6/2009), со овој закон се уредуваат полициските рабо-
ти, организацијата на Полицијата, полициските овла-
стувања и правата и обврските што произлегуваат од 
работниот однос на полициските службеници во Ми-
нистерството за внатрешни работи, што не се уредени 
со Законот за внатрешни работи. 

Полициските работи се дефинирани во членот 5 од 
Законот, според кој, полициски работи, во смисла на 
овој закон, се дејствија на полициските службеници 
што се однесуваат на:  

- заштита на животот, личната сигурност и имотот 
на граѓаните;  

- заштита на слободите и правата на човекот и граѓа-
нинот гарантирани со Уставот на Република Македони-
ја, законите и ратификуваните меѓународни договори;  

- спречување на вршење кривични дела и прекршо-
ци, откривање и фаќање на нивните сторители и презе-
мање на други со закон определени мерки за гонење на 
сторителите на тие дела;  

- одржување на јавниот ред и мир;  
- регулирање и контрола на сообраќајот на пати-

штата;  
- контрола на движење и престој на странци;  
- обезбедување на државната граница и контрола на 

преминување на државната граница;  
- укажување помош и заштита на граѓаните во слу-

чај на неопходна потреба;  
- обезбедување на определени личности и објекти и  
- други работи утврдени со закон.  
Во однос на оценката на уставноста на членот 161 од 

Правилникот, од анализата на целината на одредбите од 
Законот за полицијата, Судот утврди дека во овој закон, 
во ниту една одредба, не е предвидена обврска за плаќа-
ње на трошоци за извршување на полициските работи, 
па така не постои ниту одредба за надоместок на трошо-
ците за придружбата на возила, што полицијата ја врши 
како една од активностите што спаѓаат во поширокиот 
круг на полициски работи кои се однесуваат на регули-
рање и контрола на сообраќајот на патиштата.  

Во однос на вонредниот превоз и превозот на опас-
ните материи (за кои со Правилникот е предвидена 
придружба), во посебните закони со кои е уредена оваа 
материја, постојат одредби кои го регулираат праша-
њето за надоместокот на трошоците. Така на пример, 
во членот 44 став 2 од Законот за превоз на опасни ма-
терии во патниот и железничкиот сообраќај, трошоци-
те на посебните мерки за безбедност од ставот 1 на 
овој член, во внатрешниот превоз на експлозивни мате-
рии, ги поднесува испраќачот на експлозивната мате-
рија, а при увоз, извоз или транзит на експлозивните 
материи, ги поднесува превозникот. Во однос на во-

нредниот превоз, во член 158 од Законот за безбедност 
на сообраќајот на патиштата е предвидено дека трошо-
ците за обезбедување на вонредниот превоз кога тоа го 
вршат униформираните полициски службеници на Ми-
нистерството за внатрешни работи, се на товар на пре-
возникот. 

Значи за двата вида на придружба на возила од али-
неите 3 и 4 на оспорениот член 154 од Правилникот, 
(вонреден превоз и превоз на опасни материи), постои 
законски пропишана обврска за надоместок на трошо-
ци за придружбата на возилата, во посебните закони 
што ја регулираат таа материја. Прашањето пак околу 
трошоците за придружба на возило со кое се превезува 
личност на која и е доделена придружба, како и на при-
дружба на возилата на Армијата на Република Македо-
нија не е регулирано со закон, туку во Правилникот (во 
оспорената одредба од членот 161), во која е предвиде-
но ослободување од надоместок за трошоците, и тоа 
само, за случајот кога се работи за придружба на вози-
ло на лице под придружба.  

При ваква состојба на законските одредби, Судот 
оцени дека оваа одредба од Правилникот нема уставна 
и законска основа, односно дека со него не е направена 
разработка на законските одредби, туку изворно се 
утврдува обврската за надоместок на трошоците, што е 
спротивно на уставното начело за владеењето на пра-
вото и поделбата на власта на законодавна, извршна и 
судска. Втората реченица од оспорената одредба исто 
така е и дискриминаторска, бидејќи предвидува дека 
трошковник не се изготвува за дадена придружба од 
член 154 став 1 алинеја 1 од Правилникот (придружба 
на возило со кое се превозува личност на која и е доде-
лена придружба), со што овие возила се ставени во по-
поволна положба во однос на возилата на Армијата (од 
алинејата 4 на истиот член) за кои ваков исклучок не е 
предвиден, иако и едните и другите возила се возила 
кои се во сопственост на државните органи, кои пак во-
обичаено не ги наплатуваат трошоците за направените 
услуги едни од други.  

Значи за Судот е неспорно дека при вршењето при-
дружба на возила настануваат определени трошоци за 
органот (Министерството за внатрешни работи), меѓу-
тоа начинот на надоместувањето на овие трошоци, по 
однос на сите четири предвидени видови на придруж-
ба, вклучувајќи го прашањето за утврдување на обвр-
ска за плаќање, како и евентуално ослободување од 
плаќање, мора да биде регулирано со закон, а не со 
подзаконски акт, како што е во случајот во однос на 
двата видови на придружба од членот 154 став 1 алине-
ите 1 и 4.  

Во конкретниот случај, Судот оцени дека не можат 
да се применат одредбите за трошоци на постапката од 
Законот за управната постапка, бидејќи во конкретниот 
случај, според Судот, не станува збор за управна рабо-
та, туку за овластување на полицијата за превземање на 
дејствија при вршење на полициските работи кои се 
однесуваат на регулирањето и контролата на сообраќа-
јот на патиштата и обезбедувањето на определени лич-
ности и објекти, што е во функција на обезбедување на 
поголема безбедност на учесниците во сообраќајот и 
спречување на сообраќајни незгоди, како и заради за-
штита на определени личности и објекти. Значи се ра-
боти за овластување кое полицијата го применува зара-
ди остварување на со закон определените задачи, еден 
вид на оперативно дејствије во рамките на овластува-
њата на полицијата, кое не е управна работа и за нејзи-
ното спроведување не се донесува управен акт. 
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Поради наведеното Судот утврди дека оспорената 
одредба од членот 161 од Правилникот не е во соглас-
ност со член 8 став 1 алинеите 3 и 4, член 51, член 96 
од Уставот. 

6. Во однос на оспореното Решение за наплата на 
трошоци при асистенција и задолжително обезбедува-
ње на стоки согласно закон, број 194-10532/1 од 19 ја-
нуари 2009 година, Судот утврди дека тоа е донесено 
од министерот за внатрешни работи, врз основа на 
член 55 став 1 од Законот за организација и работа на 
органите на државната управа, а во врска со член 7 од 
Законот за полицијата и членовите 83, 85 и 160 од Пра-
вилникот за вршење на полициските работи.  

Според членот 7 од Законот за полиција, полиција-
та укажува помош (асистенција) за спроведување на 
извршна одлука, доколку при спроведувањето на извр-
шувањето, надлежниот државен орган, односно лицата 
кои со посебен закон се овластени да го спроведат из-
вршувањето, наидат на физички отпор или таков отпор 
може оправдано да се очекува. Барањето за асистенци-
ја, надлежниот државен орган од ставот 1 на овој член, 
го поднесува до Полицијата во писмена форма, најдоц-
на пет дена пред спроведување на извршувањето на од-
луката од ставот 1 на овој член. Началникот на Секто-
рот за внатрешни работи одлучува за начинот на дава-
ње на помошта (асистенција) и за тоа навреме го изве-
стува подносителот на барањето.  

Од содржината на Решението произлегува дека со 
него се утврдува обврска за надоместување на трошо-
ците за асистенција и за задолжително обезбедување на 
стоки согласно закон и се утврдува начинот на пресме-
тување на трошоците (6 евра во денарска противред-
ност за еден работен, односно 1 евро во денарска про-
тивредност за еден поминат километар). 

Со оглед на тоа што во Решението е предвидено тоа 
да влегува во сила со денот на неговото донесување, 
произлегува дека министерот за внатрешни работи од-
лучил Решението да не се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“, најверојатно сметајќи дека 
Решението е интерен акт на министерството. 

Меѓутоа, според мислењето на Судот, имајќи ја 
предвид содржината на решението, фактот што него се 
пропишува обврска за плаќање на трошоци за извршу-
вање на определени полициски овластувања (асистен-
ција и задолжително обезбедување на стоки) и дека таа 
обврска не се однесува на лицата вработени во Мини-
стерството, туку се однесува на неопределен круг на 
субјекти кои можат да се јават како баратели на аси-
стенција, Судот утврди дека истото не претставува ин-
терен акт, односно дека е пропис, за кој пак важи 
одредбата од член 52 став 1 од Уставот, според која за-
коните и другите прописи се објавуваат пред да влезат 
во сила.  

Освен тоа оспореното Решение не е во согласност и 
со член 55 став 1 од Законот за организација и работа 
на органите на државната управа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002 и 82/2008) 
според кој, министерот донесува правилници, наредби, 
упатства, планови, програми, решенија и други видови 
акти за извршување на законите и други прописи, кога 
за тоа е овластен со закон“. 

Од анализата на одредбите на Законот за полиција-
та, посебно на членот 7 од Законот, произлегува дека 
во него е уредена асистенцијата и начинот, рокот и по-
стапката за поднесување на барањето за барањето за 
асистенција, меѓутоа законската одредба не содржи об-
врска за надоместок на трошоците за асистенција, ниту 
пак овластување за донесување на подзаконски акт со 
кој би се уредил начинот на определување и наплата на 
надоместокот на трошоци, така што произлегува дека 

во конкретниот случај обврската за наплата на трошо-
ците е уредена со подзаконски акт – оспорениот Пра-
вилник за начинот на вршење на полициските работи, 
односно дека министерот за внатрешни работи самиот 
со подзаконски пропис, наместо со закон, се овластил 
за донесување на подзаконски пропис со кој се уредува 
обврска за наплата на трошоци, што е спротивно на 
уставниот принцип на поделбата на власта, како и со 
член 55 став 1 од Законот за организација и работа на 
органите на државната управа. 

Врз основа на наведеното, Судот оцени дека оспо-
реното Решение за наплата на трошоци при асистенци-
ја и задолжително обезбедување на стоки согласно за-
кон, број 194-10532/1 од 19 јануари 2009 година, не е 
во согласност со одредбите од член 8 став 1 алинеи 3 и 
4, член 51, член 52 став 1 и 2, член 95 став 3 и член 96 
од Уставот на Република Македонија, како и со член 
55 став 1 од Законот за организација и работа на орга-
ните на државната управа.  

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

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Бранко Наумоски и судиите: д-р На-
таша Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана 
Ингилизова–Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, 
д-р Гзиме Старова, Владимир Стојаноски и д-р Зоран 
Сулејманов. 

 
У.бр. 1/2011                              Претседател 

8 јуни 2011 година         на Уставниот суд на Република  
    Скопје                             Македонија,  

     Бранко Наумоски, с.р. 
__________ 

2115. 
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 
8 јуни 2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 1 став 2 од Одлуката за одо-

брување висината на цената за собирање и транспорти-
рање на комуналниот отпад на подрачјето на Градот 
Скопје, бр.07-3378/1 донесена од Советот на Град 
Скопје на 22 септември 2010 година („Службен глас-
ник на град Скопје“ бр.12/2010). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по под-
несена иницијатива од Димитар Узунов од Скопје, со 
Решение У.бр. 13/2011 од 20 април 2011 година поведе 
постапка за оценување на уставноста и законитоста на 
членот од Одлуката означен во точката 1 од оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за неговата согласност 
со Уставот и Законот за управување со отпад. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 1 став 2 
од оспорената одлука се предвидува дека во зависност 
од дејноста, видот и количината на комуналниот отпад 
што го создаваат корисниците - правните лица со повр-
шина до 250 м2 (објект и дворно место) кои со Одлука 
на Управниот одбор на ЈП Комунална хигиена - Скоп-
је, се поделени во 3 (три) категории, цената за изврше-
на услуга изнесува: I категорија - 300 денари, II катего-
рија - 700 денари и III категорија - 900 денари. 
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5. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 6 од Уставот на 
Република Македонија, темелна вредност на уставниот 
поредок на Република Македонија се владеењето на 
правото и правната заштита на сопственоста. 

Вршењето на комуналните дејности е уредено со 
Законот за комунални дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.45/1997, 23/1999, 45/2002, 
16/2004 и 5/2009). 

Според член 1 од Законот, со овој закон се уредуваат 
основните услови и начинот на вршење на комуналните 
дејности, финансирањето на комуналните дејности и 
други прашања од значење за комуналните дејности. 

Согласно членот 2 од Законот, вршењето на кому-
нални дејности е од јавен интерес.  

Во членот 3 од Законот се утврдени видовите на ко-
мунални дејности. Во таа смисла, во точката 6 како ко-
мунална дејност е утврдено обработка и депонирање на 
комунален цврст отпад, под што се подразбира селе-
ктирање, собирање, транспортирање и обработка на ко-
мунален цврст отпад од населението и индустријата, 
негова рециклажа и преработка, депонирање на уреде-
ни депонии, како и одржување на депониите. 

Согласно член 14 од Законот, комунална дејност 
може да се врши со основање на јавно претпријатие за 
комунална дејност, со давање концесија за вршење на 
комунална дејност на начин утврден со закон и со доз-
вола за вршење на комунална дејност.  

Според член 15 од овој закон, заради организирање 
и квалитетно вршење на комуналните дејности и стопа-
нисување со објекти на комуналната инфраструктура 
од локален карактер, кои се протегаат или служат за 
давање на комунални услуги на подрачјето на една оп-
штина. Општината може да основа јавно претпријатие 
доколку на нејзиното подрачје, за вршење на таква деј-
ност, не постои јавно претпријатие.  

Според член 26 став 1 од Законот, средствата за вр-
шење на комунална дејност се остваруваат од цената 
на комуналните услуги. 

Според член 27 од Законот, висината на цената и 
начинот на плаќање на комуналните услуги, ја опреде-
лува управниот одбор на јавното претпријатие, по 
претходна согласност на основачот. 

Според член 29 алинеја 8 од истиот закон, мерна 
единица за плаќањето за собирање и транспортирање 
на комунален цврст отпад е денар по метар квадратен, 
а според алинеја 9 од истиот член мерна единица за 
плаќањето на комунални услуги за обработка и депо-
нирање на комунален цврст отпад е денар по еден тон. 

Со Законот за управување со отпад („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.68/2004, 71/2004, 
107/2007, 102/2008, 48/2010 и 124/2010) се уредува 
управувањето со отпад; плановите и програмите за 
управување со отпадот, права и обврски на правни и 
физички лица во врска со управувањето со отпадот - 
барањата и обврските на правните и физичките лица 
кои произведуваат производи и пакувања и кои што на 
крајот на животниот циклус ја оптоваруваат животната 
средина; начинот и условите под кои што може да се 
врши собирање, транспортирање, третман, складирање, 
преработка и отстранување на отпадот, увозот, извозот 
и транзитот на отпадот, мониторингот; информативни-
от систем; финансирањето и надзор над управувањето 
со отпадот (член 1). 

Според член 6 точка 5 од наведениот закон, кому-
нален отпад е отпад што се создава од физички лица од 
домаќинствата (отпад од домаќинства) и комерцијал-
ниот отпад. Отпадот од домаќинствата е отпадот кој 
секојдневно се собира од домаќинствата, како и посеб-
но собраниот опасен отпад од домаќинствата, кабаст 
отпад, градинарски отпад и слично. Во член 6 од исти-

от член од Законот е предвидено дека комерцијален от-
пад е секој друг отпад создаден од правни и физички 
лица при вршење на комерцијални, индустриски, зана-
етчиски, услужни, административни и слични дејно-
сти, кој според својата природа или според својот со-
став е сличен на отпадот од домаќинствата. 

Во член 25 став 1 од Законот, децидно се набројани 
категориите на отпад, од аспект на овој закон, а во став 
2 од истиот член на Законот, пак, се наведува дека врз 
основа на категориите отпад од ставот 1 на овој член, 
министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната 
средина ја пропишува листата на видови отпади. 

Според член 26 од Законот, создавачот е должен от-
падот да го класифицира според листата на отпад. 

Од анализата на наведените законски одредби, јас-
но произлегува дека без оглед на тоа кој е создавач, да-
ли физички лица од домаќинства или правни лица кои 
создаваат комерцијален отпад, сето тоа претставува ко-
мунален отпад. Министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина, според наведените законски одред-
би е надлежен и има обврска да пропише Листа на ви-
дови отпад по вид и категорија на отпад според одреде-
на мера - единица денар по м2, денар по м3 и денар по 
килограм. 

Во член 121 став 1 од истиот закон, висината на це-
ната за собирање и за транспортирање на комуналниот 
отпад ја одобруваат советот на општината и на градот 
Скопје, кога давателот на услугите е јавно претприја-
тие основано од општините и градот Скопје согласно 
со членот 46 став 3 на овој закон.  

Според став 3 на овој член, цената од став 1 на овој 
член ќе биде определена врз основа на количеството и 
видот на отпадот кој може да се утврдува според еди-
ница како денар по метар квадратен, денар по метар 
кубен и денар по килограм. 

Оспорената одлука, Советот на град Скопје ја донел врз 
основа на член 121 од Законот за управување со отпад. 

Во членот 1 став 2 од Одлуката, е предвидено дека 
во зависност од дејноста, видот и количината на кому-
налниот отпад што го создаваат корисниците - правни 
лица со површина до 250 м2 (објект и дворно место) кои 
со Одлука на Управниот одбор на ЈП Комунална хигие-
на - Скопје се поделени во 3 (три) категории цената за 
извршена услуга изнесува: I категорија - 300 денари, II 
категорија - 700 денари и III категорија 900 денари. 

Оваа категоризација е извршена со Одлука на 
Управниот одбор на ЈП „Комунална хигиена“ - Скопје 
бр.02-5169 од 23 јули 2010 година, која во оспорениот 
член 1 став 2 од Одлуката, децидно е наведена. Видно 
од содржината на Одлуката на ЈП „Комунална хигие-
на“ - Скопје, неспорно произлегува дека со истата 
Управниот одбор на ЈП извршил категоризација на 
правни лица и трговци поединци според дејноста која 
ја обавуваат. 

Според член 1 од оваа Одлука кај правните лица и 
трговци поединци кои располагаат со површина до 250 
м2 по објект, се воведуваат 3 (три) категории на корис-
ници во зависност од дејноста која ја обавуваат однос-
но количината и видот на комуналниот неопасен отпад 
кој го создаваат. 

Во I категорија спаѓаат корисници-објекти кои ги вр-
шат следните дејности: занатско услужни дејности: зла-
тари, саатчии, ташнари, кројачи, кондураџии, фризери, 
бербери, козметичари, маникири и педикири, гравери и 
клучари; канцеларии и сл. објекти адвокати, нотари, ви-
деотеки, агенции за давање на интелектуални услуги, га-
лерии и менувачници и други слични дејности. 
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Во II категорија спаѓаат корисници-објекти кои ги 
вршат следните дејности: продажба и/или производство 
на градежен материјал и опрема; продажба и/или одржу-
вање на моторни возила, моторцикли и велосипеди; ра-
ботници: бравари, лимари, електричари, стаклари, стола-
ри, автомеханичари, автоелектричари, автолимари, вул-
канизери и автоперални; продажба и/или одржување и 
поправка на предмети за лична употреба и за домаќинс-
тва; продажба и/или одржување и поправка на земјодел-
ски машини и опрема; продажба и/или одржување и по-
правка на компјутерска опрема, прецизни механики и 
електроника; производство и/или продажба на погребал-
на опрема; каменорезци, тапетари, машинобравари, фо-
токопирници; здравствени установи, стоматолошки ор-
динации, амбуланти и ветеринарни установи; образовни 
установи: приватни училишта и курсеви, автошколи и 
игротеки и други слични дејности. 

Во III категорија спаѓаат корисници-објекти кои ги 
вршат следните дејности: трговија со непрехранбена 
стока, бутици, книжарници, цвеќари, комисиони, про-
давници за опрема за домашни миленици; трговија со 
прехранбена и непрехранбени производи од типот на 
маркети, дисконти, колонијални продавници, пиљари, 
рибарници, месарници; угостителски објекти од типот 
на: ресторани, кафиќи, бифеа и пицерии; производство 
и/или продажба на леб, бели пецива, кори; производс-
тво и/или продажба на свежи слатки и сл. производи од 
тесто; преработка и/или продажба на чај, кафе; произ-
водство и/или продажба на млеко и млечни производи 
сладолед и сл. смрзнати производи; продажба на тутун-
ски производи (тобако и киосци); хотелско ресторан-
ски услуги печњари, скари на кило и продавници за бр-
за храна и сендвичари; трговија на мало на медицин-
ски, фармацевски, козметички и тоалетни производи; 
трговија на мало на земјоделски препарати и земјодел-
ски аптеки; производство и/или продажба на здрава 
храна; производство и/или продажба на сточна храна; 
штампарско-графички услуги и други слични дејности. 

Правни лица - корисници кои имаат повеќе деловни 
единици - објекти, кои вршат прометно услужни и про-
изводни дејности, за секоја деловна единица - објект 
плаќаат месечен паушален износ во зависност во која 
категорија на дејност спаѓаат согласно оваа Одлука. 

Законот за управување со отпад, во член 121 став 3, 
децидно и јасно определува дека висината на цената за 
собирање и транспортирање на комуналниот отпад ќе 
биде определена врз основа на количеството и видот на 
отпадот која може да се утврдува според единица како 
денар по метар квадратен, денар по метар кубен и де-
нар по килограм. 

Оттука, јасно произлегува дека дејноста на корис-
никот на услугата, законодавецот не ја предвидел како 
критериум за определување на висината на цената на 
услугата за собирање и транспортирање на комунални-
от отпад. Имено, според наведената законска одредба, 
врз основа на која е донесена оспорената Одлука, за-
конски критериуми за определување на висината на це-
ната на комуналната услуга се само видот и количес-
твото на отпадот, утврдена според одредена мерна еди-
ница, но не и дејноста на корисникот на услугата како 
што предвидува оспорениот член 1 став 2 од Одлуката.  

За Судот е спорно дали со вака извршената катего-
ризација на правните лица - корисници на услугите, од-
носно создавачи на комунален отпад се излегува над-
вор од законските услови и критериуми за формирање 
на цена за комуналната услуга, а при тоа се наметнува 
и нееднаков третман помеѓу правните лица, кои според 
законот се создавачи на комерцијален отпад. Ова, затоа 
што во целост е нејасно од какво значење е определу-
вање на корисниците - правните лица со површина до 
250 м2 (објект и дворно место) и нивна категоризација 
при формирање на цената за извршена услуга и од ка-
кво влијание се истите при формирање на цената. 

Доколку со оспорената одлука се сакало да се фор-
мира цена според видот на отпадот, Судот оцени дека 
за тоа постојат јасни законски одредби - член 25 и 26 
од Законот за управување со отпад, за што точно се 
утврдува, односно пропишува Листа на отпад од над-
лежниот министер, со која се врши категоризација на 
отпадот, од аспект на овој закон и со која Листа децид-
но се утврдуваат видовите на отпад. 

Според наведеното, оспорената одлука треба да 
претставува операционализација на закон, а не истата 
да се заснива на норми и правила утврдени во друг 
подзаконски акт кој нема облигаторен карактер по од-
нос на сега оспорената одлука.  

Начинот на определување на висината на цената на 
услугата, децидно е утврден во член 121 став 3 од Зако-
нот, поради што утврдувањето на висината на цената 
во фиксен износ, како што е дадено во член 1 став 2 од 
оспорената Одлука е надвор од законските овластува-
ња, каде е определено дека утврдувањето на цената е 
според единица денар по метар квадратен, денар по ме-
тар кубен и денар по килограм. 

Сето ова упатува на констатација дека оспорениот 
дел на Одлуката не е во согласност со член 8 став 1 
алинеи 3 и 6 од Уставот и член 121 став 3 од Законот за 
управување со отпад. 

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

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

 
    У.бр. 13/2011                             Претседател 
8 јуни 2011 година         на Уставниот суд на Република  

    Скопје                            Македонија,  
  Бранко Наумоски, с.р. 

__________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 

2116. 
По извршеното срамнување со изворниот текст 

утврдeно e дека во текстот на Правилникот за начинот на 
вршење на мониторинг и контрола на присуството на ре-
зидуи и контаминенти во живите животни и храната од 
животинско потекло, начинот на вршење на официјални-
те контроли и постапките за мониторинг и контрола на 
резидуи и недозволени супстанции и мерките кои се прев-
земаат во случај на сомнение и на позитивен наод на при-
суство на резидуи и недозволени супстанции („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 80/2011), направена 
е техничка грешка поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ 
НА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛА НА ПРИСУС-
ТВОТО НА РЕЗИДУИ И КОНТАМИНЕНТИ ВО 
ЖИВИТЕ ЖИВОТНИ И ХРАНАТА ОД ЖИВОТИН-
СКО ПОТЕКЛО, НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА 
ОФИЦИЈАЛНИТЕ КОНТРОЛИ И ПОСТАПКИТЕ 
ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛА НА РЕЗИДУИ И 
НЕДОЗВОЛЕНИ СУПСТАНЦИИ И МЕРКИТЕ 
КОИ СЕ ПРЕВЗЕМААТ ВО СЛУЧАЈ НА СОМНЕ-
НИЕ И НА ПОЗИТИВЕН НАОД НА ПРИСУСТВО 
НА РЕЗИДУИ  И НЕДОЗВОЛЕНИ СУПСТАНЦИИ 

 
Во текстот на правилникот наместо „ГЛАВА VII“ 

треба да стои „ГЛАВА V“. 
 

  Бр. УП 11-1450/5 
21 јуни 2011 година                               Директор, 

    Скопје                                  Дејан Рунтевски, с.р. 
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КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2117. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ” бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ, на ден 17.6.2011 годи-
на, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Емилија Павловска, со живеали-

ште на ул. „Марко Цепенков“ бр.4/1-17 во Скопје, име-
нувана за подрачјето на Основниот суд Штип и Основ-
ниот суд Свети Николе, датумот 1.7.2011 година, му се 
определува како ден за отпочнување со работа како из-
вршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
Образложение  

 
На ден 14.4.2011 година лицето Емилија Павловска 

беше именувано за извршител за подрачјето на Основ-
ниот суд Штип и Основниот суд Свети Николе, поради 
што Комората на извршители на РМ, врз основа на 
член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен 
весник на РМ” бр. 35/2005 и 50/2006), одлучи како во 
изреката на ова решение. 

 
 Бр. 01-1085                           Комора на извршители  

17 јуни 2011 година                 на Република Македонија 
    Скопје                                        Претседател, 
                                              Антончо Коштанов, с.р. 

___________ 
   
СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2118. 

Врз основа на член 40 став 2 и член 95 став 1 од За-
конот за јавното обвинителство („Службен весник РМ“ 
бр.150/07) член 9 и член 39 од Законот за Советот на 
Јавните обвинители на Република Македонија („Служ-
бен  весник РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обви-
нители на Република Македонија, на дваесет и првата 
седница одржана на 28.6.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО  
ОСНОВНИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 

 
I 

За Jавен обвинител во Основното јавно обвителство  
Делчево се избира: 

1. Борче Јанев. 
 

II 
За Jавeн обвинител во Основното јавно обвинителс-

тво Гевгелија се избираат: 
1. Надица Василева. 
 

III 
Оваа одлука влегува во сила на ден 1.7.2011 година, 

а ќе се  објави во „Службен весник на Република Маке-
донија”.  

      
СОИ бр.2/11                Совет на јавните обвинители 

28 јуни 2011 година            на Република Македонија 
   Скопје                                   Претседател, 
                                            Костадин Кизов, с.р. 

2119. 
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно член 9 став 1 алинеја 3 и член 43 од 
Закон за Советот на јавните обвинители на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07) член  
65 став 1 алинеја 4 од  Законот за јавното обвинителст-
во („Службен  весник РМ“ бр.150/07) и член 13 став 1 
алинеја 3 од Деловникот за работа на Советот на јавни-
те обвинители на Република Македонија, на седница  
одржана на 28.6.2011 година, ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЈАВЕН  
ОБВИНИТЕЛ 

 
I 

На Сузана Салиу, јавен обвинител во Вишото јавно 
обвинителство  Скопје, и се утврди престанок на функ-
цијата јавен обвинител поради избор на друга јавна 
функција – Пратеник во Собранието на република Ма-
кедонија. 

 
II 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
СОИ бр.5/11                Совет на јавните обвинители 

28 јуни 2011 година            на Република Македонија 
   Скопје                                   Претседател, 
                                            Костадин Кизов, с.р. 

__________ 
 
УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И 
ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ОХРИД 

2120. 
Врз основа на член 53 став 7 од Законот за високото 

образование, член 85 став 1 и 2, член 89 став 1 и став 4 
од Статутот на Универзитетот за информатички науки 
и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид, Универзи-
тетскиот сенат на седницата одржана на ден 13.6.2011 
година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР  НА РЕКТОР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА 
ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

„СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ОХРИД 
 
За ректор на Универзитетот за информатички науки 

и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид се избира  
проф. д-р Данчо Давчев, редовен професор на Факулте-
тот за електротехника и информациски технологии во 
Скопје. 

Мандатот на ректорот трае до истекот на рокот за 
кој е избран претходниот ректор на Универзитетот, а 
тоа е 2 (две) години, 1 (еден) месец и 25 (дваесет и пет) 
дена. 

Надлежностите новиот ректор ќе ги извршува по 
запишувањето на овластувањата во Централниот реги-
стар на Република Македонија. 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
Бр. 02-5694/4 

13 јуни 2011 година                         Ректор, 
    Охрид                проф. д-р Благоја Самакоски, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ  
2121. 

Врз основа на член 10-в, член 17 став 2 и член 21 
алинеја 6 и 8 од Законот за определување дополните-
лен услов за вршење јавна функција („Службен весник 
на РМ” бр.14/08, бр.64/09 и бр.24/11), Комисијата за ве-
рификација на фактите, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА, НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ И ПРИСТАПОТ ДО РЕГИСТАРОТ НА 
ЛИЦАТА ЗА КОИ КОМИСИЈАТА ЗА ВЕРИФИ-
КАЦИЈА НА ФАКТИТЕ ЌЕ УТВРДИ ДЕКА НЕ ГО 
ИСПОЛНУВААТ ДОПОЛНИТЕЛНИОТ УСЛОВ  

ЗА  ВРШЕЊЕ ЈАВНА ФУНКЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој Правилник се пропишува содржината, фор-

мата, начинот на водење и пристапот до регистарот на 
лицата за кои Комисијата за верификација на фактите 
ќе утврди дека не го исполнуваат дополнителниот ус-
лов за вршење јавна функција (во натамошниот текст 
регистар). 

 
Член 2 

Комисијата за верификација на фактите води реги-
стар за лицата за кои ќе утврди дека не го исполнуваат 
дополнителниот услов за вршење на јавна функција. 

 
Член 3 

Во регистарот  се внесуваат следните податоци: 
- реден број; 
- име, татково име, презиме и ЕМБГ; 
- носител на јавна функција, кандидат за носител на 

јавна функција или бил носител на јавна функција; 
- број и датум на поднесување писмена изјава заве-

рена на нотар; 
- број и датум на заклучокот на Комисијата дека из-

јавата не е во согласност со податоците со кои распола-
га Комисијата; 

- број и датум на решението со кое се утврдува дека 
изјавата не е во согласност со податоците со кои распо-
лага Комисијата, поради што не се исполнува условот 
за вршење јавна функција; 

- број и датум на првостепената судска одлука; 
- број и датум на второстепената судска одлука; 
- датум,кога решението станува конечно; 
- Забелешка. 
 

Член 4 
Регистарот се состои од потребен број листови, на 

утврден образец сврзани во книга  со тврди корици, со 
димензии од 380 x 280 см. 

Образецот на регистарот е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 5 

Податоците во регистарот се од доверлив карактер 
и класифицирани согласно Законот за класифицирани 
информации, со степен на класифицираност, согласно 
со степенот на класифицираност на известувањата до-
биени од четирите надлежни органи со кој соработува 
Комисијата. 

 
Член 6 

Податоците во регистарот ќе ги внесе службено ли-
це овластенo со посебна одлука на Комисијата за вери-
фикација на фактите. 

Член 7 
Податоците во Регистарот за лицата за кои Комиси-

јата ќе утврди дека не го исполнуваат дополнителниот 
услов кои се класифицирани, се внесуваат под посебни 
услови, а рагистарот поради безбедноста, се чува во 
посебно обезбедена просторија. 

 
Член 8 

Во Регистарот пристап имаат членовите на Комиси-
јата, Генералниот секретар на   Комисијата и институ-
циите определени со закон: Собранието на Република 
Македонија и Владата на Република Македонија, преку 
овластено лице кое поседува соодветен безбедносен 
сертификат издаден од Дирекцијата за безбедност на 
класифицирани информации. 

 
Член 9 

Други  органи и тела што вршат избор или имену-
вање и лица кои пред Комисијата ќе ја докажат оправ-
даноста на својот интерес за пристап до регистарот, 
пристапот ќе им биде дозволен со посебна одлука на 
Комисијата, а по претходно поднесено писмено образ-
ложено барање од нивна страна и поседување соодве-
тен безбедносен сертификат издаден од Дирекцијата за 
безбедност на класифицирани информации. 

 
Член 10 

За лицата, органите и институциите кои ќе добијат 
пристап до регистарот Комисијата води евиденциона 
книга. 

Во евиденционата книга  се запишуваат следните 
податоци: реден број, име и презиме на претставникот 
на органот или институцијата кое ќе добие пристап до 
регистарот, како и име и презиме на лицето кое ќе до-
бие пристап до регистарот, датум кога е дозволен при-
стапот, број и датум на одлуката со која е дозволен 
пристапот до регистарот, времетраење на пристапот, 
како името и презимето на лицето за кое се врши при-
стап до регистарот. 

Образецот на евиденционата книга е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 11 

По истекот на времетраењето на примената на За-
конот за определување дополнителен услов за вршење 
јавна функција, Комисијата за верификација на факти-
те, регистарот го заклучува на начин што по последни-
от запишан реден број се става констатацијата која ги 
содржи следните податоци: ден, месец и година на зак-
лучувањето и редниот број на последното запишување. 

Оваа констатација ја потпишуваат Генералниот се-
кретар и Претседателот на Комисијата за верификација 
на фактите. 

По истекот на времетраењето на примената на За-
конот за определување за дополнителен услов за врше-
ње јавна функција, Комисијата за верификација на фа-
ктите регистарот ќе го предаде на Државен Архив на 
Република Македонија. 
 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила со денот на донесу-

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

                                                  
                        Комисија за верификација на фактите  

                                                     Претседател, 
                                            Томе Аџиев с.р. 
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