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 122. О Д Л У К А 

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот  
на Република Македонија  и член 38 од  Законот за су-
довите (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
36/95 и 64/03), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 6 февруари 2004 година, донесе 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ  НА ОСНОВНОТО 

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ОХРИД 
 
1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител на 

Основното јавно обвинителство во Охрид, се разре-
шува Стефан Паунчески, по негово барање. 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КАВАДАРЦИ 2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
1. Од функцијата судија на Основниот суд во Ка-

вадарци, се разрешува Мирослав Маневски, поради 
исполнување услови за старосна пензија. 

 
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
    Бр. 07-630/1                             Претседател 2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

6 февруари  2004 година  на Собранието на Република 
             Скопје                                    Македонија,                                              д-р Љупчо Јордановски, с.р. С

 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ___________ 

125.     Бр. 07-628/1                             Претседател 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Републи-

ка Македонија и член 2 од Одлуката за основање Деле-
гација за соработка со Европскиот парламент (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 85/2002), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6 февруари 2004 година, донесе 

6 февруари  2004 година   на Собранието на Република 
              Скопје                                   Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
123. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
36/95 и 64/03), а во врска со Одлуката за определување 
на бројот на судиите во основните судови (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/96), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 6 
февруари 2004 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И 
ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА 

 СО ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ  О Д Л У К А 
I. Во Одлуката за избор на претседател, заменик 

на претседателот и членови на Делегацијата на Собра-
нието на Република Македонија за соработка со Европ-
скиот парламент (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 92/02, 51/03, 2/04 и 4/04), во точката I,  
под в) членови на Делегацијата: наместо: �Агрон Буџа-
ку� треба да стои: �Јусуф Арифи�. 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВ-
ИТЕ СУДОВИ ВО СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ И  КИЧЕВО Н 

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на: 

- еден судија на Основниот суд во Скопје I-Скопје и 
- еден судија на Основниот суд во Кичево. 
2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнува-

ат условите предвидени во членот 43 од Законот за 
судовите (државјанин на Република Македонија, кој 
ги исполнува општите услови определени со закон за 
засновање на работен однос во орган на државната 
управа, кој е дипломиран правник со положен право-
суден испит, кој ужива углед за вршење на судиската 
функција и кој има работно искуство со потврдени ре-
зултати на правни работи по полагањето на правосуд-
ниот испит над пет години), пријавите со потребните 
документи да ги поднесат до Републичкиот судски совет 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката 
во �Службен весник на Република Македонија�. 

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

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

    Бр. 07-631/1                             Претседател 
6 февруари  2004 година  на Собранието на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
126. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република 

Македонија и член 114 став 1, а во врска со членот 116 
став 1 од Деловникот на Собранието на Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
60/2002), Собранието на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 6 февруари 2004 година, донесе 

3. Оваа одлука ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија� и во весниците �Нова Македо-
нија� и �Утрински весник�. 

 а
 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 О Д Л У К А     Бр. 07-629/1                             Претседател ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КО-
МИСИИТЕ НА  СОБРАНИЕТО НА  РЕПУБЛИКА 

6 февруари  2004 година  на Собранието на Република 
             Скопје                                    Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ МАКЕДОНИЈА 124.  
1. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на 

претседателите, членови и нивни заменици на комисиите 
на Собранието на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 92/02, 98/02, 37/03, 
39/03, 68/03, 2/04 и 4/04) во точките: 

Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точка 1 од За-
конот за јавното обвинителство  (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 февруари 2004 година, донесе 
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�5) Комисија за надворешна политика под б) за за-
меник на претседателот: наместо: �Агрон Буџаку� тре-
ба да стои: �Јусуф Арифи�; 

5-а) Комисија за европски прашања под в) за члено-
ви: наместо �Аднан Јашари� треба да стои �Талат Џа-
фери� и под г) за заменици на членовите: наместо: �Та-
лат Џафери� треба да стои: �Аднан Јашари�; 

6) Постојана Анкетна комисија за заштита на сло-
бодите и правата на граѓанинот под в) за членови: на-
место: �Теута Арифи� треба да стои: �Невзат Бејта�; 

10) Комисија за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство под в) за членови: наместо: �Рафиз Халити� 
треба да стои: �Назми Беќири� и 

12) Комисија за образование, наука и спорт под в) 
за членови: наместо: �Фазли Велиу� треба да стои: �Ју-
суф Арифи�. 

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

 
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
    Бр. 07-632/1                             Претседател 

6 февруари  2004 година   на Собранието на Република 
             Скопје                                    Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
127. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република 

Македонија  и член 114 став 1, а во врска со членот 116 
став 1 од Деловникот на Собранието на Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
60/2002), Собранието на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 6 февруари 2004 година, донесе а

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, 
ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ДЕЛОВНИЧКИ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНИ 
ПРАШАЊА  НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА  
1. Во Одлуката за избор на претседател, заменик на 

претседателот, членови и нивни заменици на Комисија-
та за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на 
Собранието на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 83/2002 и 2/2004), во 
точката I. под в) за членови: наместо: �Хусеини Хусеин-
џеват� треба  да стои: �Јусуф Арифи�. 

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

 
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
    Бр. 07-634/1                            Претседател 

6 февруари  2004 година   на Собранието на Република 
              Скопје                                  Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
128. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Републи-

ка Македонија и член 7 од Одлуката за основање делега-
ции, пратенички групи и други облици на остварување 
на меѓународна соработка на Собранието на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 85/02), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 06 февруари 2004 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ШЕФ И ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРА-
НИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛА-
МЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА СЕВЕРНОАТЛАН-
СКАТА ДОГОВОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ПС НАТО)  

I. Во Одлуката за избор на шеф и членови на Деле-
гацијата на Собранието на Република Македонија во 
Парламентарното собрание на Северноатлантската до-

говорна организација (ПС НАТО) - (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 92/02), во точката I. под 
а) за шеф на Делегацијата наместо: �Агрон Буџаку� 
треба да стои: �Теута Арифи�. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

          Бр. 07-635/1                              Претседател  
6 февруари 2004 година   на Собранието на Република  
              Скопје   Македонија, 
                          д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
129. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 06 февруари 2004 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА  
ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНА-
ТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА КЛИНИЧКИ  

ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 
 

1. Во Одлуката за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Клинички 
центар - Скопје (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 98/02), во точката 1. наместо: �Милан Ми-
лошевски, дипл. економист од Скопје� треба да стои: 
�Звонко Кочовски, дипл. економист од Скопје�.  

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

          Бр. 07-636/1                              Претседател  
6 февруари 2004 година   на Собранието на Република  
             Скопје   Македонија, 
                          д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
130. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 06 февруари 2004 
год на, донесе и

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА  
ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА  

ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА АПТЕКА 
�9 НОЕМВРИ� - ВЕЛЕС  

1. Во Одлуката за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Аптека �9 
Ноември� - Велес (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 98/02), во точката 1. наместо: �д-р Славе 
Јорданов - лекар, вработен во Медицинскиот центар-
Велес� треба да стои: �Ангел Нешов, дипл. економист 
од Велес�.  

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

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

          Бр. 07-637/1                              Претседател  
6 февруари 2004 година    на Собранието на Република  
             Скопје   Македонија, 
                          д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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131. 
Врз основа на член 5 од Одлуката за одбележување 

јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати 
личности во Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 24/98 и 4/2003), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6 февруари 2004 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ГОДИШНИНИ НА ЗНАЧАЈ-
НИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ 

ВО 2004 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со Програмата за одбележување годишнини на зна-

чајни настани и истакнати личности во 2004 година (во 
натамошниот текст: Програма) се определуваат годиш-
нините на значајните настани и истакнати личности од 
посебно значење за државно-правниот развој на Репуб-
лика Македонија, афирмацијата на нејзиното истори-
ско и културно наследство и негување на општоциви-
лизациските вредности и државните празници на Ре-
публика Македонија, утврдени со закон, коишто ќе се 
одбележуваат во 2004 година. 

 
Член 2 

Во 2004 година ќе се одбележат следниве годишни-
ни на значајни настани и истакнати личности: 

1. 60 години од одржувањето на Првото заседание 
на АСНОМ и конституирањето на македонската држа-
ва и 

- 60 години од одржувањето на Второто заседание 
на АСНОМ. 
Настани:  
     - 60 години од историските настани во с. Горно 

Врановци: 
     - 60 години од престојот на президиумот на АС-

НОМ, Главниот штаб на НОВ и ПОМ и раководствата 
на општествено-политичките и други организации и 

     - 60 години од првиот број на весникот �Нова 
Македонија�; 

- 60 години од Пролетната офанзива; 
- 60 години од одржувањето на Првата легална кон-

ференција во Горна Џумаја; 
- 60 години од формирањето на Политичката коми-

сија на Македонците во Грција; 
- 60 години од ослободувањето на градовите во Ма-

кедонија и  
- Панко Брашнар - прв претседавач на АСНОМ, 

враќање на коските од Голи Оток и подигање на споме-
ник.  
Народни херои: 
- 60 години од загинувањето на народните херои: 

Кузман Јосифовски-Питу, Вера Јоциќ, Естреја Овадија-
Мара, Манчу Матак, Христијан Тодоровски-Карпош, 
Ибе Паликуќа, Илија Ицевски-Цветан, Кире Гаврилов, 
Круме Волнаров, Мирко Илиевски, Димче Мирчев, 
Злате Михајловски, Панче Поповски, Тодор Циповски-
Мерџан, Киро Атанасовски, Гоце Стојчевски, Благој 
Јанков-Мучето, Никола Стојановски (Коце Металец); 

- 60 години од смртта на Панче Пешев; 
- 60 години од смртта на Иван Козарев; 
- 60 години од загинувањето на Трифун Хаџијанев и 
- 70 години од загинувањето на Симеон Кавраки-

ров. 
Воени формации: 
- 60 години од формирањето на Првата македонска 

народноослободителна ударна бригада во с. Локов - 
Струшко; 

- 60 години од формирањето на Првата народноос-
лободителна ударна бригада од Егејска Македонија; 

- 60 години од формирањето на Третата македонска 
ударна бригада; 

- 60 години од формирањето на Четириесет и прва-
та дивизија на НОВ и ПОЈ (македонска); 

- 60 години од формирањето на Четириесет и втора-
та дивизија на НОВ и ПОЈ (македонска); 

- 60 години од формирањето на Четириесет и осма-
та дивизија на НОВ и ПОЈ (македонска); 

- 60 години од формирањето на Четириесет и девет-
тата дивизија на НОВ и ПОЈ (македонска); 

- 60 години од формирањето на Педесеттата диви-
зија на НОВ и ПОЈ (македонска); 

- 60 години од формирањето на Педесет и првата  
дивизија на НОВ и ПОЈ (македонска); 

- 60 години од формирањето на Кумановската диви-
зија на НОВ и ПОЈ (македонска); 

- 60 години од формирањето на Петнаесеттиот кор-
пус и 

- 60 години од формирањето на Леринско-костур-
скиот македонски баталјон �Гоце�. 
Носител: Собранието на Република Македонија. 
2. 60 години од Февруарскиот поход 
Носител: Владата на Република Македонија  
               Сојузот на борците од НОАВ на Македонија. 
3. 80 години од потпишувањето на Мајскиот мани-

фест за обединување на Македонското национално ос-
лободително движење 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за образование и наука 
       Институтот за национална историја. 
4. 60 години Народна и универзитетска библиотека 

�Свети Климент Охридски� - Скопје 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за култура 
       Народната и универзитетска библиотека 

�Свети Климент Охридски� - Скопје. 
5. 40 години од Македонската радио телевизија 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за култура 
       Македонската радио телевизија. 
6. 40 години од формирањето на Музејот на совре-

мената уметност 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за култура 
       Музејот на современата уметност. 
7. 60 години од Македонското радио 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за култура 
       Македонското радио. 
8. 60 години од постоењето на програмата на албан-

ски јазик на Македонско радио 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Македонското радио - Програма на албан-

ски јазик. 
9. 60 години од постоењето на програмата на тур-

ски јазик на Македонското радио 
Носител: Владата на Република Македонија 
        Македонското радио - Програма на турски 

јазик. 
10. 60 години од формирањето на Македонската 

филхармонија 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за култура 
       Македонската филхармонија. 
11. 60 години од изведувањето на првата претстава 

на македонски јазик на сцената на Народниот театар во 
Битола 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за култура 
       Народниот театар во Битола. 
12. 60 години од одржувањето на Првата конферен-

ција на АФЖ 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Сојузот на организацијата на жените на 

Македонија. 
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13. 80 години музејска дејност во Македонија 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за култура 
       Музејот на Македонија. 
14. 80 години од убиството на Димо Хаџи Димов 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Институтот за национална историја. 
15. 20 години од смртта на Владо Малески 
Носител: Владата на Република Македонија 
       МАНУ 
       Друштвото на писатели на Македонија. 
16. 50 години од смртта на Димитар Андонов Па-

прадишки 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за култура 
       ДЛУМ. 
17. 90 години од раѓањето на Стерјо Спасе 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Институтот за македонска литература 
       Филолошкиот факултет - Катедра за албан-

ски јазик 
       ДЛУМ. 
18. 40 години од смртта на Милтон Манаки и 100 

години од дејноста на браќата Манаки во Битола 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за култура 
       Кинотеката  
       Градот Битола. 
19. 100 години од издавањето на Првата историја на 

Власите од Јанаќи Арџинтеану од Гопеши, Битола 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за образование и наука 
       Институтот за национална историја 

      Унијата за култура на Власите од Македонија 
        Градот Битола. 

20. 60 години од издавањето на весникот �Бирлик� 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за образование и наука. 
21. 60 години од основањето на ЦОУ �Тефејуз� - 

Скопје 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за образование и наука 
       ЦОУ �Тефејуз� - Скопје. 
22. 100 години од раѓањето на Васил Антевски 

Дрен 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за правда 
       Институтот за национална историја 
       Собранието на град Скопје 
       Адвокатската комора. 
23. 100 години од објавувањето на Првиот речник 

на албански јазик од Константин Кристофориди 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за образование и наука 
       Институтот за македонска литература 
       Филолошкиот факултет - Катедра за албан-

ски јазик 
       Градот Тетово. 
24. 100 години од смртта на Сами Фрашери 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за образование и наука 
       Институтот за македонска литература 

      Филолошкиот факултет - Катедра за албан-
ски јазик 

      Градот Гостивар. 
25. 100 години од раѓањето на Вангел Коџоман 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за култура 
       ДЛУМ. 
26. 100 години од раѓањето на Томо Владимирски 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за култура 
       ДЛУМ. 

27. 125 години од раѓањето на Коста Абраш - ин-
тернационален пролетерски поет 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за култура 
       Министерството за образование и наука 

      Институтот за македонска литература 
      Градот Охрид. 

28. 125 години од издавањето на првиот буквар на 
албански јазик 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за образование и наука 
       Филолошкиот факултет - Катедра за албан-

ски јазик. 
29. 150 години од востанието на Караташо 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за образование и наука 
       Институтот за национална историја. 
30. 150 години од раѓањето на Васил Главинов 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за култура 
       Министерството за образование и наука 

      Институтот за национална историја. 
31. 175 години од раѓањето на Рајко Жинзифов 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за образование и наука 
       Институтот за национална историја 

      Институтот за македонска литература. 
32. 175 години од раѓањето на Марко Цепенков 
Носител: Владата на Република Македонија 
       Министерството за образование и наука 
       Институтот за национална историја 

      Институтот за фолклор 
      Градот Прилеп. 

 
Член 3 

Во 2004 година ќе се одбележат државните празни-
ци на Република Македонија: 2 Август - Ден на Репуб-
ликата; 8 Септември - Ден на независноста и 11 Октом-
ври - Ден на Народното востание. 
Носител: претседателот на Република Македонија, 

претседателот на Собранието на Република Македонија 
и претседателот на Владата на Република Македонија. 

 
Член 4 

Годишнините на значајни настани и истакнати лич-
ности од членовите 2 и 3 на Програмата за 2004 година 
ќе се одбележуваат со: 

- свечени седници, академии и научни собири, 
- уметнички остварувања и манифестации, 
- споменично одбележување, 
- издавање на монографии и други публикации, 
- издавање пригодни поштенски марки, 
- издавање пригодни ковани пари, 
- воспитно-образовни активности, 
- информативно-пропагандни активности, 
- изложбени активности, студиски денови и триби-

ни и 
- други облици на одбележување. 
 

Член 5 
За јубилејните годишнини од посебно значење за 

државно-правниот развој на Република Македонија во 
2004 година ќе бидат издадени монографии. 
Како основа за изготвување на годишните програ-

ми ќе се изработи и издаде календар за значајни наста-
ни, личности и датуми од националната, културната и 
политичката историја на Република Македонија. 
Носител: Собранието на Република Македонија. 
 

Член 6 
Комисијата за култура на Собранието на Република 

Македонија ќе го следи и координира спроведувањето 
на активностите предвидени во Програмата. 
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Член 7 
За одбележувањата на други годишнини на значај-

ни настани и истакнати личности во согласност со кри-
териумите од членовите 2 и 3 на Одлуката за одбеле-
жување јубилејни годишнини на значајни настани и 
истакнати личности во Република Македонија, како и 
за одбележување на меѓународни денови и денови што 
се одбележуваат секоја година ќе се грижат надлежни-
те органи на државната управа, културно-образовните 
и научните институции, јавните претпријатија, локал-
нат  самоуправа и други организации и здруженија. а

 
Член 8 

Секој носител на одбележување на одреден настан 
или на истакната личност кој е орган на државната 
управа, финансиските средства за реализација на обвр-
ските што произлегуваат од оваа програма ги обезбеду-
ва во рамките на одобрениот буџет за соодветните ор-
гани на државната управа и со средства на Собранието 
на Република Македонија, предвидени за оваа намена, 
во Буџетот на Република Македонија за 2004 година.  

 
Член 9 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

         Бр. 07-676/1   Претседател 
6 февруари 2004 година    на Собранието на Република 
            Скопје    Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
132. 
Врз основа на член 2 став 3 од Законот за издавање на 

обврзници на Република Македонија за денационализаци-
ја (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
37/02), Владата на Република Македонија, на седницата 
одр ана на 09.02.2004 година, донесе ж

 
О Д Л У К А 

ЗА ТРЕТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ  
ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА  

1. Република Македонија врши Трета емисија на 
обврзници за денационализација.  

2. Емисијата на обврзниците се врши во износ од 
47.000.000,00 ЕВРА. 

3. Со емисијата на обврзниците од точка 2 на оваа 
одлука, опфатени се сите правосилни решенија за дена-
ционализација до 31.12.2003 година во кои како надо-
мест се даваат обврзници. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
         Бр. 23-360/1                     Претседател на Владата      
9 февруари 2004 година         на Република Македонија, 
              Скопје                 Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
133. 
Врз основа на член 4 од Законот за правата, обврските и 

одговорностите на органите на државната власт во поглед 
на средствата во државна сопственост што тие ги користат 
и располагаат (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 61/02) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/00 и 12/03),  Владата на Република Маке-
дон ја, на седницата одржана на 09.02.2004 година, донесе и 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВЕН  

ПРОСТОР  
Член 1 

 Во Одлуката за доделување на користење на дело-
вен простор (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 56/03) во членот 1, по зборовите: �Сојузот на 

Македонците со исламска религија�, запирката се бри-
ше и се додаваат зборовите: �и на Здружението на гра-
ѓани, воени инвалиди и загинати од Република Македо-
нија во војните на поранешна СРЈ во времето од 1 
април 1991 година до 15 мај 1992 година - ЗВИЗМ 
91/92�, а по зборот �надоместок� се става точка и тек-
сто  до крајот на реченицата се брише. т

 
Член 2 

Во членот 2, зборовите: �а со Книгоиздателството 
�М -АН� договор за закуп� се бришат. И

  
Член 3 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма донија�. ке

   
   Бр. 23-362/1                    Претседател на Владата 

9 февруари 2004 година        на Република Македонија, 
       Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
134. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 09.02.2004 
год на, донесе и 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ  
Член 1 

Престанува да важи Одлуката за пренесување на 
правото на користење на недвижен имот на општина 
Облешево (�Службен весник на Република Македони-
ја� р. 74/02). б 

Член 2 
Се задолжува Службата за општи и заеднички рабо-

ти да изврши примопредавање на недвижниот имот во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука.  

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

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

 
         Бр. 23-363/1                     Претседател на Владата      
9 февруари 2004 година         на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
135. 
Врз основа на член 72 став 2 од Законот за радиоди-

фузната дејност (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на 
предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одр-
жана на 09.02.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 
НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ 
ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН 

РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ 
 

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање радио-
дифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници 
од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски 
сигнал, број 23-1888/1 од 6 јули 1998 година (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 34/98 од 17 јули 
1998 година), во точка 1, став 2, да се избришат имињата 
на следните населби: с. Витолиште (општина Витоли-
ште), с. Дуње (општина Витолиште), с. Чаниште (оп-
штина Витолиште), с. Бешиште (општина Витолиште), 
с. Кален (општина Витолиште), с. Крушевица (општина 
Витолиште), с. Зовиќ (општина Старавина), с. Брник 
(општина Старавина) и с. Маково (општина Старавина). 
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137. 2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. 

Врз основа на член 14 од Законот за радиодифузна-
та дејност (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 20/97), член 13, став 1 од Законот за концесии 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/02) и член 34 од Законот за телекомуникации 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
33/96), 17/98 и 28/00), Владата на Република Македо-
нија, на предлог на Советот за радиодифузија, на сед-
ницата одржана на 9 февруари 2004 година, донесе 

а 
        Бр. 23-924/1                      Претседател на Владата      
9 февруари 2004 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
136. 
Врз основа на член 72 став 2 од Законот за радиоди-

фузната дејност (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на 
предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одр-
жана на 09.02.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ КОНКУРС (V) ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА  

ДЕЈНОСТ О Д Л У К А  ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 
НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ  

I. Се распишува конкурс за доделување концесии за 
вршење радиодифузна дејност за следниве радиоди-
фузни услуги и под следниве услови:  ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН 1. На територијата на Република Македонија: РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ 1.1. Четири концесии за телевизија во IV/V фре-
квентен опсег (470-860) MHz. 

 
1. Во Одлуката за ослободување од плаќање радио-

дифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници 
од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски 
сигнал, број 23-624/1 од 9 март 1998 година (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 13/98 од 18 март 
1998 година), во точка 1, став 2, да се избришат имиња-
та на следните населби: с. Старавина (општина Стара-
вина) и с. Рапеш (општина Старавина). 

Концесијата се доделува за време од десет (10) го-
дини, а висината на надоместокот за концесија изнесу-
ва 41.420 ЕУР годишно. 

1.2. Годишниот износ на надоместокот за концесија за 
национално ниво се намалува за 1.020 ЕУР (за телевизија) 
за секој предавател/репетитор кој обезбедува покривање 
со телевизиски сигнал над 70% од населението (но над 
15-от предавател/репетитор) и што е со моќност поголема 
од 10W. Намалувањето на износот на надоместокот по 
овој основ не може да изнесува повеќе од 50%. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 2. На локално ниво:  
        Бр. 23-924/2                      Претседател на Владата      2.1. Петнаесет (15) концесии за радио во фреквен-

тен опсег 87,5 - 108 MHz за следните подрачја и под 
следните услови:  

9 февруари 2004 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распределување на надоместокот за концесија на:Висина на
надоместокот 

ка 
по

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

н

п
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ред. 
бр. Подрачје Бр.на 

концесии 
за концесија 
во ЕУР 
годишно 
(за една 
концесија) 

дел од надо- 
местокот како 
приход на 
Републиката 

надоместок за користење 
на радиофреквенции 

како приход на Управата 
за телекомуникации 

1 Скопје 51          4.830 ЕУР            1.980 ЕУР               2.850 ЕУР 
2 Тетово 1     3.106,10 ЕУР       1.273,50 ЕУР          1.832,60 ЕУР 
3 Ростуше 1        517,43 ЕУР         212,15 ЕУР             305,28 ЕУР 
4 Струга 1          2.070 ЕУР              849 ЕУР               1.221 ЕУР 
5 Битола 1          3.110 ЕУР           1.275 ЕУР               1.835 ЕУР 
6 Прилеп 1          2.070 ЕУР              849 ЕУР               1.221 ЕУР 
7 Долнени 1             520 ЕУР              213 ЕУР                  307 ЕУР 
8 Демир Капија 1        345,12 ЕУР         141,50 ЕУР             203,62 ЕУР 
9  Струмица 1      2.070,73 ЕУР              849 ЕУР          1.221,73 ЕУР 
10 Кочани 1          1.380 ЕУР              566 ЕУР                  814 ЕУР 
11 Куманово 1          3.110 ЕУР           1.275 ЕУР               1.835 ЕУР 

1 - првенствено за решавање на работењето на концесионерите кои поседуваат концесија по принципот на временс
делба на емитувањето (time sharing); 

 
 
 
 

 
 

-
и

 
о

 
 
 

 
 

Концесијата се доделува за време од (5) пет години.
2.2. Осум (8) концесии за телевизија во IV/V фреквентен опсег (470-860 MHz) за следните подрачја и под след
те услови: 
 

Распределување на надоместокот за концесија на: 

Ред. 
бр. Подрачје Бр.на 

концесии 

Висина на 
надоместокот 
за концесија 
во ЕУР 
годишно 
(за една 
концесија) 

дел од надо- 
местокот како 
приход на 
Републиката 

надоместок за користење 
на радиофреквенции 

како приход на Управата 
за телекомуникации 

1 Скопје 31          9.660 ЕУР 3.961 ЕУР             5.699 ЕУР 
2 Тетово 1          6.210 ЕУР 2.546 ЕУР             3.664 ЕУР 
3 Гостивар 21          4.140 ЕУР 1.697 ЕУР             2.443 ЕУР 
4  Гевгелија 1     2.760,98 ЕУР 1.132 ЕУР        1.628,98 ЕУР 
5 Кочани 1         2.760 ЕУР 1.132 ЕУР             1.628 ЕУР 

1 - првенствено за решавање на работењето на концесионерите кои поседуваат концесија по принципот на временска
делба на емитувањето (time sharing); 
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Концесијата се доделува за време од 7(седум) години. 
II. Годишниот надоместок за концесијата се плаќа 

во текот на годината на шест (6) рати од кои првата ра-
та изнесува 50% од надоместокот, а остатокот од надо-
местокот во 5 (пет) еднакви рати, во годината за која се 
однесува надоместокот. 
Првата рата од надоместокот од став 1 на оваа точка 

концесионерот е должен да ја плати во рок од 60 дена од 
денот на потпишувањето на договорот за концесија, а 
наредните 5 (пет) рати, на секои два месеци во роковите 
кои ќе бидат утврдени во Договорот за концесија. 

III. Општите, посебните, програмските и технички-
те услови за доделување концесија за вршење радиоди-
фузна дејност поблиску се определуваат со тендерската 
документација. 
Тендерската документација може да се подигне во Со-

ветот за радиодифузија, ул. �Илинденска� бр. 9 - Скопје. 
За тендерската документација се плаќа надоместок во 

износ од 5.000,00 денари на жиро сметка на Советот за ра-
диодифузија бр. 300000000618023, ЕДБ 4030997339003 
депонент на Комерцијална банка АД Скопје. 

IV. Право на учество на конкурсот има секое прав-
но и физичко лице кое ги исполнува условите од кон-
курсот и тендерската документација.  

V. Пријавата за учество на конкурсот се поднесува 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкур-
сот на начин, форма и со содржина предвидени со тен-
дерската документација. 

VI. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�,  ќе се објави и во други јавни гласила. а

 
         Бр. 23-473/1        Претседател на Владата 
9 февруари 2004 година         на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
138. 
Врз основа на член 78, став 2 од Законот за радиоди-

фузната дејност (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 20/97 и 70/03), Владата на Република Македо-
нија, на предлог на Советот за радиодифузија, на сед-
ницата одржана на 9 февруари 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
РАДИО  И ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМИ 

ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС   
I. Се објавува оглас (VI) за финансирање радио и 

телевизиски програми од јавен интерес од средствата 
на радиодифузната такса, кои согласно членот 77, став 
1, алинеја 5 од Законот за радиодифузната дејност се 
наменети за создавање и емитување радио и телевизи-
ски програми од јавен интерес на трговските радиоди-
фузни друштва и независните продуценти, во износ од 
55.700.000,00 денари. 

II. Од средствата на претходната точка ќе се финанси-
раат радио и телевизиски програми од јавен интерес и тоа: 

1. Играна радио и телевизиска продукција 
1.1. Оригинално домашно творештво (радио или те-

левизиска драма, ТВ филм; радио или телевизиска ху-
мореска; радио или телевизиска драмска серија; радио 
или телевизиски расказ). 

2. Документарна радио и телевизиска продукција 
2.1. Документарен филм, документарни емисии и 

серии  
2.2. Документарно-игран филм, документарно игра-

ни емисии 
2.3. Образовни емисии и серии 
2.4. Репортажи, патеписи, записи 
3. Музичка радио и телевизиска продукција (музич-

ко шоу; музичко забавни програми; музичка антологи-
ја; музички времеплов; изведувачки групи на изворна 
музика; староградска музика). 

III. При изборот на програми за финансирање пред-
ност ќе има оригиналната играна продукција, новите, 
оригинални документарни програми и новите теми, а 
нема да се поддржуваат тековни програми. 

Водејќи сметка за одбележувањето на значајни го-
дишнини, Советот за радиодифузија од пристигнатите 
пријави ќе одбере и ќе предложи за финансирање про-
грами од претходно опфатените видови, кои се однесу-
ваат на одбележувањето на Шеесетгодишнината од 
одржувањето на Првото заседание на АСНОМ. 

IV. Условите (општи, програмски, продукциски и 
други) за создавање и емитување на програмата се 
определуваат со тендерската документација. 
Тендерската документација може да се подигне во 

Советот за радиодифузија, на ул. �Илинденска� бр. 9. 
За тендерската документација се плаќа надоместок 

во износ од 2.000,00 денари на жиро сметка бр. 300-
0000006180-23, банка депонент Комерцијална банка 
АД - Скопје. 

V. Право на учество на огласот имаат трговските 
радиодифузни друштва и независните продуценти 
(правни лица) кои што имаат регистрирано претежна 
дејност �Производство на радио и ТВ програми�, од-
носно �Филмска продукција� (92.11), �Издавање сни-
мени медиуми� (22.14) или �Репродукција на звучни и 
видео записи� (22.31; 22.32). 
Трговските радиодифузни друштва што вршат деј-

ност на национално ниво можат да учествуваат со 
најмногу 10 пријави, а трговските радиодифузни друш-
тва на локално ниво и независните продуценти со најм-
ногу 5 пријави  за програми од јавен интерес. 

VI. Пријавата за учество на огласот се поднесува во 
рок од 120 дена од денот на објавувањето на оваа одлу-
ка во �Службен весник на Република Македонија�. 
Кон пријавата подносителот треба да ги достави 

следниве документи: 
1. Документи за судска регистрација (комплетни) и 

Решение за претежна дејност од Државниот завод за 
статистика; 

2. Сценарио, задолжително се доставува со потпис 
т.е. согласност на сценаристот и продуцентот; 

3. Режисерска експликација или книга на снимање 
(за телевизиските програми) задолжително се доставу-
ва со потпис т.е. согласност на продуцентот и на сите 
автори (сценарист, режисер, директор на фотографија и 
други), односно радиофонско обликување (за радио 
програмите) задолжително се доставува со потпис т.е. 
согласност на режисерот и продуцентот; 

4. План на продукција; 
5. Пресметка на вкупните трошоци за создавање на 

проектот; 
6. Биографија на авторите и листа на нивни дела од 

областа на радио и ТВ, односно аудиовизуелната про-
дукција; 

7. Договор за копродукција или друг документ со 
кој се регулира соработката на продуцентот во случај 
на копродукција. 
Пријавата со наведената придружна документација 

се поднесува на начин, форма и содржина предвидени 
со тендерската документација. 
Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на 

рокот и што не се подготвени и доставени според усло-
вите предвидени со огласот и тендерската документа-
ција, односно не комплетните пријави нема да бидат 
разгледувани. 

VII. Советот за радиодифузија во рок од 90 дена од 
денот на завршувањето на огласот ќе &  предложи на 
Владата распределување на средствата за одделни про-
грами. 
Во функција на подготвување на предлогот на Со-

ветот за финансирање на одделни програми од јавен 
интерес, пријавите со придружната документација за 
програмите ќе ги разгледуваат независни експерти, кои 
ќе ги именува Советот за радиодифузија. 

VIII. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, а  ќе се објави и во други јавни гласила. 

   
  Бр. 23-472/1                      Претседател на Владата 

9 февруари 2004 година         на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
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139. 140. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 50/97, 16/00 и 17/03), министерот за труд и со-
цијална политика, донесе 

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите 
(�Службен весник на РМ� бр. 32/2001, 50/2001, 
52/2001, 45/2002, 98/2002 и 24/2003), министерот за фи-
нансии донесе   

Р Е Ш Е Н И Е П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ  НА  ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН  ЗАВОД - ДЕМИР 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ  

Член 1 КАПИЈА  Во Правилникот за спроведување на Законот за ак-
цизите (�Службен весник на РМ� бр. 40/2001, 72/2001, 
89/2001, 50/2002, 86/2002, 19/2003 и 54/2003), Образе-
цот �АКЦ-ММ� се заменува со нов Образец �АКЦ-
ММ�, кој е составен дел на овој правилник. 

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-
менување и дополнување на Статутот на ЈУ Специја-
лен завод - Демир Капија, која ја донесе Управниот од-
бор на Јавната установа, на седницата одржана на ден 
12.08.2003 година.  

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

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето на �Службен весник на Република Македонија�.       Бр. 10-473/3                               Министер,         Бр. 08-2908/1  Министер, 3 февруари 2004 година        Јован Манасијевски, с.р. 6 февруари 2004 година       м-р Никола Поповски, с.р.         Скопје             Скопје  ___________  ___________ 
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141. 2. Давателот на услуга брз трансфер на пари е дол-
жен до Народна банка на Република Македонија да до-
ставува месечни извештаи за поединечните трансакции 
брз трансфер на пари во текот на месецот, во кои ги 
вклучува и податоците за поединечните трансакции на 
трансферот на пари извршени  преку субагентите. 

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за вршење 
на услуга брз трансфер на пари (�Сл. весник на РМ� бр. 
77/03) и член 69 став 1 од Законот за Народна банка на 
Република Македонија (�Сл. весник на РМ� бр. 3/02, 
51/03 и 85/03), гувернерот на Народна банка на Репуб-
лик  Македонија, го донесе следното а

 3. Месечните извештаи давателот на услуга е дол-
жен да ги достави во рок од 5 (пет) работни дена од 
истекот на извештајниот период. 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТРАНСАКЦИИТЕ БРЗ 

ТРАНСФЕР НА ПАРИ  4. Давателот на услуга брз трансфер на пари месеч-
ните извештаи ги доставува на образец - ТП 1- Изве-
штај за поединечни трансакции брз трансфер на пари 
или во електронска форма која ќе биде дополнително 
дефинирана. 

1. Со ова упатство се пропишува видот и начинот 
на доставување, како и содржината на извештаите со 
кои давателите на услуги брз трансфер на пари изве-
стуваат за трансакциите  на брз трансфер на пари. 
     Извештај за поединечни трансакции брз трансфер на пари                         Обр.ТП 1 
     за период од ______________ до ______________                                   во оригинална валута 
 

1) Матичен број на  
вателот на  
луга:   

2)Назив на давателот на услуга: 
 
 
тел.бр. 

3) Матичен број и назив на субагентот: 

                                          4) Податоци за поединечни трансакции 
шифра 
на земја 

Ден на 
трансакција 

Име и презиме 
на физичкото 

лице 

ЕМБГ или 
број на 
пасош 

Код 
шифра 
на  

валута 
Износ на 
уплата 

Износ на 
исплата 

1 2 3 4 5 6 7 8 
       
       
       
       

                                                                                      Вкупно по валути: 
 
 

  

5) Име, презиме и потпис на лицето кое го изработува извештајот: 
6) Име, презиме и потпис на одговорното лице во правното лице: 

   
 
 
  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

да 
ус 

 
 

 
 

    
 

      
  
  
   
   

    

 
 

 5) име, презиме и потпис на лицето задолжено да го 
изработи извештајот; 5. Во рубриките на образецот ТП 1 се внесуваат  

следните податоци: 6) име, презиме и потпис на одговорното лице во 
правното лице (давател на услуга). 1) матичниот број на давателот на услуга брз транс-

фер на пари - како подносител на извештајот; 6. Ова упатство влегува во сила со денот на потпи-
шувањето и ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лик  Македонија". 

2) назив на давателот на услуга брз трансфер на па-
ри и телефонскиот број; а 3) матичниот број и назив на субагентот - се попол-
нува доколку давателот на услуга доставува извештај за 
субагент. Известува за секој субагент поединечно,  за се-
која трансакција. Оваа рубрика давателот на услуга не ја 
пополнува кога известува за сопствените трансакции; 

        У. бр. 09/3-III-2         Гувернер, 
10 февруари 2004 година  Љубе Трпески, с.р. 
              Скопје 

___________ 
142. 4) податоци за поединечните трансакции на давате-

лот на услуга односно субагентот: Врз основа член 15 став 3 од Законот за вршење на 
услуги брз трансфер на пари (�Сл. весник на РМ� бр. 
77/03) и член 69 став 1 од Законот за Народна банка на 
Република Македонија (�Сл. весник на РМ� бр. 3/02, 
51/03 и 85/03), гувернерот на Народна банка на Репуб-
лик  Македонија, го донесе следниот 

колона 1: шифра на земјата од која е извршена уп-
латата односно во која ќе се изврши исплатата (Се ко-
ристи шифрарникот на земји од Упатството за начинот 
на вршење на платниот промет со странство, �Сл. вес-
ник на РМ� бр. 79/02 и 98/02); а

 
колона 2: денот кога е извршена трансакцијата (уп-

латата односно исплатата); 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ДАВАТЕЛИ 
НА УСЛУГИ БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ колона 3: името и презимето на физичкото лице кое 

ги користи услугите брз трансфер на пари;  
1. Со овој правилник се уредува формата, содржи-

ната и начинот на водење на регистарот на даватели на 
услуги брз трансфер на пари. 

колона 4: единствениот матичен број на граѓанинот 
доколку се работи за домашното физичко лице односно 
број на пасошот доколку се работи за странското фи-
зичко лице; 2. Регистарот на даватели на услуги брз трансфер на 

пари го води Народна банка на Република Македонија. 
колона 5: код 1 доколку трансакцијата е извршена 

од домашно физичко лице односно код 2 доколку 
трансакцијата е извршена од странско физичко лице; 

3. Регистарот на даватели на услуги брз трансфер 
на пари содржи податоци и за субагентите со кои дава-
телите на услуги брз трансфер на пари имаат склучено 
договори. колона 6: шифра на валута во која се врши трансак-

цијата (Се користи шифрарникот на валути од Упат-
ството за начинот на вршење на платниот промет со 
странство, �Сл. весник на РМ� бр. 79/02 и 98/02); 

4. Регистарот на даватели на услуги брз трансфер 
на пари треба да ги содржи следните податоци: 

- датум  на издавање на дозволата односно датум на 
упис на договорот склучен меѓу давателот на услуга и 
субагентот од страна на НБРМ; 

колона 7: износот на ефективните странски пари 
кои ги уплатува физичкото лице;  
колона 8: износот на ефективните странски пари 

кои се исплатуваат на физичкото лице; 
- назив на давателот на услуга брз трансфер на пари 

односно субагентот; 
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- ознака: за давателот на услуга - ДУ односно за су-
багентот - СА; 

5. Регистарот на даватели на услуги брз трансфер 
на пари ќе се води во форма која е дадена во прилог. 

- одговорното лице на давателот на услуга односно 
субагентот; 6. Овој правилник влегува во сила со денот на пот-

пишувањето и ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". - адреса на просториите во кои ќе се извршува ус-

лугата брз трансфер на пари;  
- број на налепница;         П. бр. 09/3-III-3         Гувернер, 
- датум на укинување на дозволата односно датум 

на раскинување на договорот со субагентот. 
10 февруари 2004 година   Љубе Трпески, с.р. 

        Скопје 

на давател
 
Датум на 
издавање 
н  дозвола 
/ упис на 
договор  од 
НБРМ 

Давател на 
услуга брз 
трансфер на 
пари/ 
субагент 

Ознака: 
за давател на 
услуга-ДУ, за 
субагент -СА 

 
 

1 2 3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

а 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

143. 
Уставниот суд во Република Македонија, в

ва на член 110 и член 112 од Уставот на Републ
кедонија и член 70 од Деловникот на Уставнио
Република Македонија (�Службен весник на Ре
Македонија� бр. 70/1992), на седницата одржа
јануари 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува член 6 став 1 точка 4 од Уре

определување на случаите и начинот на одобру
примената на поедноставена постапка во врск
ринските декларации (�Службен весник на Ре
Македонија� бр. 26/2000). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство 
на објавувањето во �Службен весник на Републ
кедонија�. 
Р  Е  Г  И  С  Т  А  Р
и на услуги брз трансфер на пари 

Одговорно 
лице на 

давателот на 
услуга / суба-
гентот 

Адреса на просто-
риите во кои ќе се 
извршува услугата 
брз трансфер на 

пари 

Број на 
налеп-
ница 

Датум на 
укинување 
на дозвола 

/раскинување  
на договор 

4 5 6 7 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по иници-

јатива на Ката Бајлозова од Скопје, со решение У.бр. 
30/2003 на 17 декември 2003 година, поведе постапка за 
оценување на уставноста и законитоста на актот означен 
во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се поста-
ви прашањето за неговата согласност со Уставот, со Зако-
нот за кривичната постапка и со Законот за прекршоци. 

рз осно-
ика Ма-
т суд на 
публика 
на на 28 

4. Судот на седницата утврди дека согласно став 1 
на точка 4 од членот 6 од Уредбата, Царинската управа 
може да одобри поедноставена постапка ако покрај по-
себните услови пропишани со Уредбата, меѓу општите 
критериуми е предвидено против подностителот на ба-
рањето, во моментот на неговото поднесување, да не се 
води постапка за прекршок односно кривично дело, из-
вршено во врска со неговата дејност. 

дбата за 
вање на 
а со ца-
публика 

5. Основ за донесување на оспорената уредба е 
одредбата од членот 72 од Царинскиот закон според 
кој царинскиот орган во случаи и на начин што ќе ги 

од денот 
ика Ма-
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определи Владата на Република Македонија, може да 
одобри примена на поедноставена постапка во врска со 
царинската декларација. 
Врз основа на ова законско овластување, Владата 

на Република Македонија ја донела оспорената уредба. 
Согласно член 13 став 1 од Уставот на Република 

Македонија, лицето обвинето за казниво дело ќе се 
смета за невино се додека неговата вина не биде утвр-
дена со правосилна судска одлука. 
Согласно член 2 став 1 од Законот за кривичната 

постапка лицето обвинето за кривично дело ќе се смета 
за невино се додека неговата вина не биде утврдена со 
правосилна судска пресуда. 
Истото се однесува и за Законот за прекршоците кој 

во ставот 2 на член 2 предвидува на прекршочната по-
стапка да се применуваат одредбите од Законот за кри-
вичната постапка, доколку со овој закон поинаку не е 
определено. 

6. Имајќи го предвид изнесеното, Судот оцени дека 
Владата на Република Македонија, со предвидувањето 
Царинската управа да може да дозволи примена на по-
едноставена постапка со која подносителот на деклара-
цијата ќе го ослободи од наведување на определени по-
датоци во истата, при што, меѓу другото, ќе го услови 
во моментот на поднесувањето на барањето да не се 
води против него постапка поради прекршок, односно 
кривично дело поврзано со вршењето на неговата деј-
ност, излегла надвор од границите на нејзините овла-
стувања определени со Уставот и законот ограничувај-
ќи го остварувањето на определени права во управната 
постапка поради правно нерелевантни околности. 
Имено, со овој дел од Уредбата, Владата на Репуб-

лика Македонија всушност, го прекршила начелото на 
презумпција на невиноста, кое е предвидено и во Уста-
вот и во Законот за кривичната постапка и во Законот 
за прекршоци, поради што Судот оцени дека член 6 
став 1 точка 4 од оспорената уредба не е во согласност 
со Устав и со закон. 

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 Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирја-
на Лазарова Трајковска, Вера Маркова, д-р Бајрам По-
ложани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У. бр. 30/2003                     Претседател 

28 јануари 2004 година      на Уставниот суд на Република  
           Скопје                             Македонија, 
                                    Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 

___________ 
144. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 70/1992), на седницата одржана 
на 28 јануари 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинуваат дописите на Фондот за здравствено 
осигурување на Република Македонија, бр. 08-8173 од 29 
декември 1999 година и бр. 08-2439/1 од 3 мај 2001 година. 

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 поднесена од Крсте Велески од Охрид, со Ре-
шение У.бр. 55/2003 од 19 ноември 2003 година поведе 
постапка за оценување на законитоста на дописите на 
Фондот за здравствено осигурување на Република Маке-
донија означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за нивната согласност 
со Законот за здравственото осигурување и Законот за 
организација и работа на органите на државната управа. 

4. Судот на седницата утврди дека првооспорениот 
допис под бр. 08-8173/1 од 29 декември 1999 година, нас-
ловен како �Појаснување во врска со правата на користе-
ње на здравствена заштита во странство�, се однесува на 
примената на спогодбите за социјално осигурување кои 
Република Македонија ги има потпишано или преземено 
од поранешната СФРЈ со другите земји договорнички. 
Во првиот дел од овој допис се определува времето 

на важење на потврдите за здравствени услуги во 
странство што се издаваат во конкретни случаи и тоа: 
за туристички патувања, за службени патувања, за па-
тувања во врска со стручно усовршување во странство, 
за лицата вработени во меѓународен транспорт и во 
случај на групни патувања.  
Во вториот дел од дописот се укажува дека овие по-

тврди ќе се издаваат врз основа на претходно утврдена 
постапка за утврдување на здравствената состојба на 
осигуреникот, која се состои од следното: 

�Осигуреникот се упатува на лекарски преглед во 
службите за медицина на трудот по местото на живеење 
каде ќе се издаде медицинска експертиза за неговата 
здравствена состојба. По добивањето на медицинската 
експертиза осигуреникот да се јави на Првостепена ле-
карска комисија, која врз основа на експертизата со свој 
наод ќе утврди дали постои или не постои пречка за ко-
ристење на здравствена заштита во странство�. 
Со второоспорениот допис под бр. 08-2439/1 од 3 мај 

2001 сите подрачни служби од страна на Фондот се изве-
стуваат дека според склучените договори за социјално 
осигурување со другите земји предвидена е потврда 
(образец) за правото на користење на здравствени услуги 
за време на привремен престој во некоја од земјите дого-
ворнички, доколку лицето за време на привремен престој 
во тие држави бара итна медицинска помош, како и дека 
овие потврди ги издава подрачната служба на Фондот по 
спроведување на претходна постапка која е наведена во 
дописот бр. 08-8173/1 од 29 декември 1999 година и со 
време на важење, исто така, утврдено во тој допис. 
Понатаму, во овој допис се наведува дека во земјите 

со кои Република Македонија нема склучено договор за 
социјално осигурување, осигурените лица имаат право на 
здравствена заштита само во случај на итност при што по 
намирување на трошоците за дадената здравствена зашти-
та во странство тие поднесуваат барање за рефундирање 
на трошоците кои сами ги намириле, што согласно член 
27 од Правилникот се врши по оценување на итноста на 
случајот и на соодветната медицинска документација од 
страна на лекарските комисии на Фондот. 

5. Според член 9 од Уставот, граѓаните на Републи-
ка Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба, а граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 
Според член 39 став 1 од Уставот, на секој граѓанин 

му се гарантира правото на здравствена заштита.  
Правото на лекување во странство, за какво што 

станува збор во конкретниот случај, е утврдено и уре-
дено во еден единствен член, а тоа е членот 30 од Зако-
нот за здравственото осигурување (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000 и 50/2001). Спо-
ред став 1 на овој член од Законот, осигуреното лице 
може да користи болничко лекување во странство со 
одобрение на Фондот, ако е во прашање заболување 
кое не може да се лекува во Републиката, а во земјата 
во која осигуреникот се упатува постои можност за ус-
пешно лекување на тоа заболување. Според ставот 2 на 
истиот член од Законот, осигуреникот кој е упатен на 
привремена работа во странство може да користи 
здравствени услуги во странство во обем утврден со 
овој закон, а според ставот 3 осигурените лица кои 
привремено престојуваат во странство можат да кори-
стат само итна медицинска помош. 
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Според став 4 на членот 30 од Законот, начинот на 
користење на здравствени услуги според ставовите 1, 2 
и 3 од овој член и најповолните цени на здравствените 
услуги во странство ги утврдува Фондот со општ акт 
на кој министерот за здравство дава согласност. 
Од наведената уставна одредба произлегува дека со 

Уставот на секој граѓанин му се гарантира правото на 
здравствена заштита во обем и под услови утврдени со за-
кон. Според Законот за здравственото осигурување, оси-
гурените лица освен здравствени услуги во земјата можат 
да користат здравствени услуги и во странство, со тоа што 
начинот на користењето на овие услуги е препуштено да 
се уреди со општ акт на Фондот за здравствено осигуру-
вање на кој министерот за здравство дава согласност. 
Врз основа на законското овластување, Фондот за 

здравствено осигурување има донесено Правилник за начи-
нот на користење на здравствени услуги на осигурените ли-
ца во странство (�Службен весник на РМ� бр. 111/2000). 
Во овој правилник е регулиран начинот на користе-

ње на здравствените услуги во странство во сите три 
ситуации предвидени во членот 30 од Законот и тоа: 1) 
начинот на користење на болничко лекување во 
странство, 2) начинот на користење на здравствени ус-
луги на осигурениците кои се упатени на привремена 
работа во странство и 3) начинот на користење на итна 
медицинска помош на осигурените лица кои привреме-
но престојуваат во странство. 
Во однос на осигурените лица кои се упатени на при-

времена работа во странство, во членот 22 од Правилни-
кот предвидено е дека овие лица здравствените услуги во 
странство ги користат врз основа на потврда што ја издава 
подрачната служба на фондот, каде што е поднесена при-
јавата за задолжително здравствено осигурување. 
Според членот 23 од Правилникот, потврдата од чле-

нот 22 се издава на барање на работодавецот кој кон бара-
њето приложува: 1) решение за упатување на осигурени-
кот на привремена работа во странство, 2) лекарско мис-
лење за здравствената состојба на осигуреникот што го 
издава здравствената установа во која се врши дејност на 
медицина на трудот и 3) согласност за упатување на ра-
ботници на привремена работа во странство издадена од 
органот на управата надлежен за работни односи. 
Користењето на итна медицинска помош во странс-

тво, која согласно член 30 став 3 од Законот може да ја 
користат само осигурените лица кои привремено пре-
стојуваат во странство, но не по основ на привремена 
работа на која се упатени, туку по друг основ, е уреде-
но во членот 27 од Правилникот. 
Итноста на случајот од ставот 1 на овој член, вре-

метраењето на итноста и здравствените услуги потреб-
ни за отстранување на непосредната опасност по живо-
тот и здравјето на осигуреното лице, според ставот 3 на 
член 27 од Правилникот ја оценува лекарската комиси-
ја на Фондот врз основа на медицинската документаци-
ја на странската здравствена установа. 
Здравствените услуги во случај на итна медицинска 

помош според ставот 6 од овој член од Правилникот, 
Фондот ги признава во полн износ, намалени за пропи-
шаното учество за лекување во странство. 
Ако по завршувањето на итноста осигуреното лице 

не се врати навреме во земјата и го продолжи лекува-
њето во странство, за тој период трошоците ќе му се 
признаат според член 20 од овој правилник (му се 
признава само дел од трошоците и тоа до висината на 
утврдената цена за соодветната здравствена услуга од 
основните цени на здравствените услуги во земјата, а 
разликата на цената ја поднесува осигуреното лице). 
Од наведените одредби од Правилникот произлегу-

ва дека потврда за користење на здравствени услуги во 
странство што ја издава Фондот  е пропишана само за 
осигурените лица кои се упатени на привремена работа 
во странство, а не и за осигурените лица кои привреме-
но престојуваат во странство по друг основ и кои може 
да користат само итна медицинска помош. 

Освен член 27, Правилникот не содржи други по-
себни одредби кои би ја регулирале постапката, однос-
но начинот на користење на здравствените услуги во 
случај на потреба од итна медицинска помош на осигу-
рениците кои привремено престојуваат во странство. 
Меѓутоа, такви одредби се содржани во договорите за 
социјално осигурување кои Република Македонија ги 
има склучено или кои ги има преземено од поранешна-
та СФРЈ, а меѓу кои е и Договорот помеѓу Република 
Македонија и Република Словенија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 13/1999), на кој се пови-
кува подносителот на иницијативата. 
Врз основа на член 27 став 1 од Договорот за соци-

јално осигурување меѓу Република Македонија и Ре-
публика Словенија, начинот на спроведување на овој  
договор е утврден со Административната спогодба 
склучена меѓу надлежните органи на двете држави до-
говорнички, која е објавена, исто така, во �Службен 
весник на Република Македонија� бр. 13/1999. 
Во членот 6 став 1 од Административната спогодба 

е утврдено дека �за примена на членовите од 12 до 16 
од Договорот, подносителот на барањето е должен да 
му предложи на носителот според местото на престој 
потврда од надлежниот носител како доказ за правото. 
Ако подносителот на барањето не поднесе потврда, на 
барање на носителот според местото на престој кој ја 
нуди услугата, надлежниот носител може да ја издаде 
оваа потврда подоцна. Во случаите од член 12 став 1 од 
Договорот, надлежниот носител е должен дополнител-
но да ја издаде потврдата�. 
Од напред изнесеното како заклучок произлегува де-

ка потврдите за користење на здравствена заштита за 
време на привремен престој во странство во случај на 
потреба од итна медицинска помош се предвидени само 
во договорите за социјално осигурување што Република 
Македонија ги склучила со другите земји, или покон-
кретно во административните спогодби за нивно спрове-
дување. Тоа, од друга страна, значи дека во случај на ко-
ристење на ова право комплементарно се применуваат 
Законот за здравствено осигурување, Правилникот за на-
чинот на користење на здравствени услуги на осигуре-
ните лица во странство и договорите за социјално осигу-
рување што Република Македонија ги склучила со дру-
гите земји кои се ратификувани и се дел од внатрешниот 
правен поредок на Република Македонија. 
Во ситуација кога со договорите за социјално оси-

гурување склучени меѓу Република Македонија и дру-
гите држави, како и со административните спогодби е 
предвидено надлежниот носител на државите договор-
нички овие потврди да ги издава само како доказ за ко-
ристење на правото на итна медицинска помош, а не е 
утврдена постапката и условите за нивното издавање, 
ниту, пак, е предвидена можност секоја од државите 
договорнички тоа да го направи, пред Судот се постави 
прашањето дали Фондот за здравствено осигурување 
на Република Македонија, како надлежен носител, има 
право и овластување да ја пропише постапката и усло-
вите за издавање на овие потврди.  
Според мислењето на Судот ова право на Фондот 

не е спорно од причина што со меѓународните догово-
ри, а конкретно и со Договорот за социјално осигуру-
вање меѓу Република Македонија и Република Слове-
нија, правните прописи што важат во Република Маке-
донија во моментот на склучувањето на договорите не 
се суспендираат, туку напротив овие договори се одне-
суваат на сите прописи од соодветната област, како и 
на сите нивни евентуални изменувања и дополнувања. 
Согласно наведеното, Судот смета дека Фондот за 

здравствено осигурување според член 30 став 4 од Зако-
нот за здравственото осигурување има право начинот на 
издавањето на потврда за користење на здравствени ус-
луги на осигурените лица кои привремено престојуваат 
во земјите со кои Република Македонија има склучено 
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дополнување на овој правилник, но во форма и постапка 
спротивна не само на членот 30 став 4 од Законот за 
здравственото осигурување, туку и на членот 56 од Зако-
нот за организација и работа на органите на државната 
управа, кој еднакво важи и се однесува и за актите на ор-
ганизациите кои вршат јавни овластувања, каква што ор-
ганизација е и Фондот за здравственото осигурување. 

договор за социјално осигурување, да го уреди со општ 
акт на кој согласност дава министерот за здравство. 
Имено, со овој акт, всушност, би се разработиле одред-
бите од административните спогодби за спроведување 
на овие договори со кои е предвидено издавањето на по-
тврдите и на тој начин тие би се инкорпорирале во прав-
ниот поредок на Република Македонија. 

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

Меѓутоа, наместо тоа, Фондот за здравствено осигу-
рување прашањата поврзани со издавањето на потврдата 
ги уредил со оспорените дописи, од што произлегува де-
ка тие, и покрај тоа што немаат форма, по својата содр-
жина и дејство имаат карактер на пропис, односно на 
општ акт од членот 30 став 4 на Законот. Имено, од со-
држината на оспорените дописи произлегува дека тие 
содржат одредби кои ја регулираат постапката, односно 
начинот и условите на издавањето на потврдата во смис-
ла на тоа: која документација треба да биде приложена 
кон барањето за нејзино издавање, времето на важење на 
потврдата и, што е уште побитно, се предвидува спрове-
дување на претходна постапка во која осигуреникот се 
упатува на лекарски прегледи и испитување заради до-
бивање лекарско мислење за неговата здравствена со-
стојба. Со овие одредби очигледно е дека се навлегува 
во остварувањето на правото на итна медицинска помош 
на осигурените лица кои привремено престојуваат во 
странство и дека со нив се укажува на определено поста-
пување кое не е утврдено ниту во Законот, ни во член 27 
од Правилникот за начинот на користење на здравствени 
услуги на осигурените лица во странство. Оттаму, не 
може да се смета дека со овие дописи се врши доразра-
ботување на член 23 од овој правилник, бидејќи овој 
член се однесува за користење на здравствени услуги на 
осигурените лица кои се упатени на привремена работа 
во странство од членот 30 став 2 од Законот, а не за ко-
ристење на итна медицинска помош на осигурените ли-
ца кои привремено престојуваат во странство, за кои 
случаи се однесуваат оспорените дописи. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирја-
на Лазарова Трајковска, Вера Маркова, д-р Бајрам По-
ложани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
       У.бр. 55/2003           Претседател 
28 јануари 2004 година   на Уставниот суд на Република 
            Скопје           Македонија, 
         Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 
_______________________________________________ 

 
O Б Ј А В И  

Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот од 
добивка (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 80/93 и 11/2001), Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ  

2004 ГОДИНА  
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари-декември 2003 година и ја-
нуари 2004 година во однос на просечните цени на ма-
ло во 2002 година изнесува 2,5%.  

    Директор, 
              м-р Дончо Герасимовски, с.р. 

___________ 
 Со оглед на тоа што со оспорените дописи на Фон-

дот фактички се уредуваат прашања кои по својот ка-
рактер и значење треба да бидат уредени со правилник, 
односно со општ акт на Фондот како што на тоа упату-
ва член 30 став 4 од Законот за здравственото осигуру-
вање, Судот оцени дека тие не се во согласност со на-
ведениот член од Законот. Ова и од причини што оспо-
рените дописи не само што немаат форма на правил-
ник, туку истите се донесени и без согласност на мини-
стерот за здравство, каква што согласност е предвидена 
во истиот член од Законот. 

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/93, 
48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/2001), Државниот завод за 
статистика ги утврдува и објавува 

 
К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2004 ГОДИНА 

 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производители на индустриски производи во јануари 
2004 година во однос на декември 2003 година е -0.004. 

Освен тоа, Судот оцени дека оспорените дописи не се 
во согласност и со членот 56 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа, според кој утвр-
дувањето и разработувањето на одделни одредби од зако-
ните заради нивно извршување се врши со правилник. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот е -0.004. 

3. Коефициентот на порастoт на цените на произво-
дители на индустриски производи во јануари 2004 го-
дина во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува -0.018. 

Имено, со оглед на тоа дека прашањата што се уре-
дуваат во дописите на Фондот се во функција на оства-
рување на законско утврденото право на итна меди-
цинска помош на осигурените лица кои привремено 
престојуваат во странство, односно во земјите со кои 
Република Македонија има склучено договор за соци-
јално осигурување, а кои случаи посебно не се опфате-
ни со Правилникот за начинот на користење на здрав-
ствените услуги на осигурените лица во странство, Су-
дот оцени дека со оспорените дописи всушност се врши  

4. Коефициентот на порастот на животните трошо-
ци во Република Македонија во јануари 2004 година во 
однос на просекот на животните трошоци за 2003 годи-
на во Република Македонија е 0.014.  

     Директор, 
              м-р Дончо Герасимовски, с.р. 
  
   Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
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