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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
36. 

Врз основа на член 4 став 2 и 4 од Законот за др-
жавното правобранителство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 87/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 2.01.2008 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СЕДИШТАТА НА ДРЖА-
ВНИТЕ ПРАВОБРАНИТЕЛИ И ПОДРАЧЈАТА  НА  

СУДОВИТЕ КАДЕ СЕ ВРШИ ДРЖАВНО -  
ПРАВОБРАНИТЕЛСКАТА ФУНКЦИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат 15 (петнаесет) седи-
шта на државните правобранители и подрачјата на су-
довите каде се врши државно-правобранителската 
функција. 

 
Член 2 

За седишта на државните правобранители и подрач-
јата на судовите каде се врши државно-правобранител-
ската функција, се утврдуваат: 

1. Охрид - за подрачјето на Основниот суд во 
Охрид. 

2. Прилеп - за подрачјата на основните судови во 
Прилеп и Крушево. 

3. Кавадарци - за подрачјето на Основен суд во Ка-
вадарци. 

4. Гевгелија - за подрачјето на Основен суд во Ге-
вгелија. 

5. Струмица - за подрачјата на основните судови во 
Струмица и Радовиш. 

6. Штип - за подрачјата на основните судови во 
Штип и Свети Николе. 

7. Битола - за подрачјата на основните судови во 
Битола и Ресен. 

8. Велес - за подрачјата на основните судови во Ве-
лес и Неготино. 

9. Кочани - за подрачјата на основните судови во 
Кочани, Виница, Берово и Делчево. 

10. Куманово - за подрачјата на основните судови 
Куманово, Кратово и Крива Паланка. 

11. Тетово, за подрачјето на Основен суд во Тетово. 
12. Струга - за подрачјата на основните судови во 

Струга и Дебар. 
13. Кичево - за подрачјето на Основен суд во Кичево. 
14. Гостивар за подрачјето на Основен суд во Го-

стивар. 
15. Скопје - за подрачјата на основните судови 

Скопје 1 и Скопје 2. 
 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

      
   Бр. 19-6641/1               Претседател на Владата 

2 јануари 2008 година          на Република Македонија, 
             Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
37. 

Врз основа на член 4 став 2 и 3 од Законот за др-
жавното правобранителство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.87/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 2.01.2008 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДРЖАВНИ-
ТЕ ПРАВОБРАНИТЕЛИ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВО-
БРАНИТЕЛСТВО  НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Бројот на државните правобранители во Државното 
правобранителство на Република Македонија се опре-
делува врз основа на бројот, видот и карактерот на 
предметите, како и надлежноста на судот на чие по-
драчје државните правобранители ја вршат својата 
функција. 

 
Член 2 

За подрачјата:  Охрид, Прилеп, Кавадарци, Гевгели-
ја, Струмица, Штип се определува по еден државен 
правобранител во Државното правобранителство на Ре-
публика Македонија. 

За подрачјата: Битола, Велес, Кочани, Куманово, 
Тетово, Струга и Кичево се определуваат по двајца  др-
жавни правобранители во Државното правобранителс-
тво на Република Македонија. 

За подрачјето на Гостивар се определуваат тројца 
државни правобранители во Државното правобрани-
телство на Република Македонија. 

За подрачјето Скопје се определуваат 10 државни 
правобранители во Државното правобранителство на 
Република Македонија. 

 
Член 3 

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

      
   Бр. 19-6641/2               Претседател на Владата 

2 јануари 2008 година           на Република Македонија, 
             Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
38. 

Врз основа на член 123 од Законот за заштита на 
потрошувачите („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 38/04 и 77/07) и член 36 став 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06 и 115/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2.01.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА 

НА ПОТРОШУВАЧИТЕ 
 
1. Во Решението за именување членови на Советот 

за заштита на потрошувачите („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 11/05, 64/05, 47/06, 135/06 и 
145/07), во точка 1: 

- од претставници на органите на државната управа: 
наместо „д-р Божин Петрески, раководител на од-

деление во Министерството за здравство“, се именува 
„д-р Ката Стојановска, раководител на одделение во 
Министерството за здравство“. 

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

 
Бр. 19-7282/2                Заменик на претседателот 

2 јануари 2008 година           на Владата на Република  
           Скопје                                  Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
39. 

Врз основа на член 10 став 2 и член 19 од Законот 
за регистрирање на готовински плаќања (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 31/2001, 42/2003, 
40/2004, 70/2006 и 126/2006), министерот за финансии 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОКУМЕНТ КА-
СОВА СМЕТКА ЗА СТОРНА ТРАНСАКЦИЈА И 
ЗА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ КА-
РАКТЕРИСТИКИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИМААТ 
ФИСКАЛНИТЕ АПАРАТИ И ИНТЕГРИРАНИОТ  

АВТОМАТСКИ СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за издавање на документ касова 

сметка за сторна трансакција и за функционалните и 
техничките карактеристики кои треба да ги имаат фи-
скалните апарати и интегрираниот автоматски систем 
на управување (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/2001, 57/2001, 99/2001, 91/2004 и 
61/2005) во член 7 став 11 по точката 10 се додава нова 
точка 11 која гласи:  

“11. вкупен промет од македонски производи;” 
Точката 11 станува точка 12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Во член 28 став 1 по точката 12 се додава нова точ-

ка 13 која гласи: 
“13. вкупен промет остварен од македонски произ-

води кој треба да биде искажан со текстот “ПРОМЕТ 
ОД МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ” и не може да се 
појави на било која друга линија во сметката;” 

Точките 13, 14 и 15 стануваат точки 14, 15 и 16.  
 

Член 3 
Во член 31 став 1 по точката 8 се додава нова точка 

9 која гласи:  
“9. вкупен промет од македонски производи од те-

ковниот ден;” 
Точките 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 стануваат 

точки 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18.  
 

Член 4 
Образецот “ФС-01” се заменува со нов образец 

“ФС-01” кој е составен дел на овој правилник.   
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе се применува од 1 април 2008 
година.  

 
   Бр. 10-49522/3-07                                                             
8 јануари 2008 година                      Министер,  

     Скопје                           д-р Трајко Славески, с.р. 
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40. 
Врз основа на член 67 став 2 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006, 
и 160/2007), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ  ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ГО-
ДИШНИОТ ДАНОЧЕН БИЛАНС ЗА ОБВРЗНИЦИТЕ  КОИ  ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ И 

ВОДАТ ДЕЛОВНИ КНИГИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за содржината и начинот на составување на годишниот даночен биланс за обврзниците кои 

вршат самостојна дејност и водат деловни книги („Службен весник на Република Македонија”, бр. 10/2002, 
58/2002 и 1/2007), образецот  „ПДД-ДБ”, се заменува со нов образец „ПДД-ДБ”, кој е даден во прилог и е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член  2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
   Бр. 10-50045/3-07 
8 јануари 2008 година                                              Министер, 
           Скопје                                                                                                                            д-р Трајко Славески, с.р.      
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41. 
Врз основа на член 72 од Законот за персоналniot данок на доход („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 80/93,  70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01,  2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06 и  160/07), министерот 
за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА  ДАНОЧНА  ПРИЈАВА  ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 

ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на годишната даночна пријава за ут-

врдување на персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ број 103/01 и 138/06), 
во член 18 ставот 2 се брише. 

 
Член 2 

Членот 18-а се менува и гласи: 
„На реден број 15 - Добивки од игри на среќа и други наградни игри.“  
 

Член 3 
По членот 18-а се додаваат три нови члена: 18-б, 18-в и 18- г кои гласат: 
 

„Член 18-б 
На реден број 16 - Други приходи на кои аконтацијата на данокот не се плаќа по одбивка. 
 

Член 18-в 
На реден број 17 - Други приходи на кои аконтација на данокот се плаќа по одбивка . 
 

Член 18-г 
На реден број 18 - Даночно ослободување по основ на донации во висина од 20% од годишниот даночен 

долг но не повеќе од 24.000 денари. “ 
 

Член  4 
Во член 19 , бројот „16“ се заменува со бројот „19“. 

 
Член  5 

Образецот  „ПДД-ГДП“ се заменува со нов образец  „ПДД-ГДП“ кој е даден во прилог и е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член  6 

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

 
    Бр. 10-50047/2-07 
8 јануари 2008 година                                       Министер,                      
          Скопје                                           д-р  Трајко Славески, с.р.      
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42. 
Врз основа на член 72 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006 и 
160/2007), министерот за финансии донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ  ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ 
НА АКОНТАТИВНАТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА 

ДОХОД ЗА ПРИХОДИ ОД ИМОТ И ИМОТНИ ПРАВА  
Член 1 

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за 
утврдување на персоналниот данок на доход за приходи од имот и имотни права („Службен весник на Република 
Македонија”, бр. 63/1998 55/200 и 28/07),  образецот „ПДД-АДП/ПИ”, се заменува со нов образец  „ПДД-
АДП/ПИ”,  кој  е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.  

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија”.  
        Бр. 11-301/2 
8 јануари 2008 година                                           Министер, 
            Скопје                                           д-р Трајко Славески, с.р. 
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 43. 
Врз основа на член 76 став 3 и член 77 став 4 од  Законот за персоналниот данок на доход ('Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 80/93,  70/94 ,71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 
52/2006, 139/2006 и 160/2007), министерот за финансии донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И 
ПЛАЌАЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД ПО ОДБИВКА 

 
Член  1 

Во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот данок на доход по 
одбивка („Службен весник на Република Македонија” бр. 3/2007 и 28/2007), во членот 3 став 1 точка 1 по 
зборот “односи” се додаваат зборовите: „Општиот колективен договор на стопанството во Република Македо-
нија и прописите за органите на државната управа”. 

 
Член  2 

Во членот 5 во ставот 1 по зборовите: “бруто плата”  се додаваат зборовите  “намалена за придонесите и 
личното ослободување,” а по зборовите: “Законот за работни односи” се додаваат зборовите: “Општиот 
колективен договор за стопанството на Република Македонија, Гранскиот колективен договор и прописите за 
органите на државната управа”. 

Во ставот 3 бројот:”12”се заменува со бројот : “10”. 
 

Член  3 
Во членот 6 во ставот 1 зборовите: “за 2007 година изнесува 13,636363 Ш12:(100-12)х100Ќ, а за 2008 година 

“ се бришат. 
 

Член  4 
Во членот 8 во став 1 зборовите: “ 12%, односно пресметковно множи со 12 а дели со 88” се заменуваат со 

зборовите: “ 10%, односно пресметковно се множи со 10 а се дели со 90”. 
 

Член  5 
Во членот 14 во став 2 по зборот: “агенција”, се додаваат зборовите: “или посредничко друштво”. 
 

Член  6 
Членот 20 се менува и гласи:  
“Основа на данокот на доход за приходите од капитал од член 17 точка 2), 3) и 4) на ова упатство, претста-

вува износот на пресметаната камата”. 
 

Член  7 
Образецот 'ПДД-ГИ” се заменува со нов Образец 'ПДД-ГИ” кој е даден во прилог и е составен дел на ова 

упатство. 
 

Член  8 
Образецот 'ПДД-МП” се заменува со нов Образец 'ПДД-МП” кој е даден во прилог  и е составен дел на ова 

упатство. 
 

Член  9 
Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
   Бр. 10-50046/3-07 
8 јануари  2008 година                                        Министер,                    
          Скопје                                              д-р Трајко Славески, с.р. 
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Стр. 20 - Бр. 3 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 8 јануари 2008 
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Стр. 22 - Бр. 3 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 8 јануари 2008 
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44. 
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 
19 декември 2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува член 20 став 4 точка 4 и став 5 алине-

ја 3, член 21 точка 1, член 24 став 1 алинеја 4, член 25 
став 1 алинеја 4 и член 30 став 1 точка 5 од Законот за 
стечај („Службен весник на Република Македонија” 
бр.34/2006 и 126/2006). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата поднесена од Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр.63/2006 од 26 септември 2007 
година, поведе постапка за оценување на уставноста на 
член 20 став 4 точка 4 и став 5 алинеја 3, член 21 точка 
1, член 24 став 1 алинеја 4, член 25 став 1 алинеја 4 и 
член 30 став 1 точка 5 од Законот за стечај („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 34/2006 и 
126/2006). 

4. Судот на седницата утврди дека според член 20 
став 4 точка 4 од Законот за стечај лиценца за вршење 
работа на стечаен управник може да добие физичко ли-
це - трговец поединец, ако ги исполнува меѓу другото и 
условот: 

- да не е осудуван за кривични дела што го прават 
неподобен за стечаен управник. Доколку физичкото 
лице - трговец поединец е осудено за кривично дело 
што го прави неподобно за стечаен управник, лиценца 
за вршење на стечаен управник може да добие по пре-
станувањето на правните последици од осудата.  

Според оспорениот член 20 став 5 алинеја 3 од За-
конот, лиценца за вршење работи на стечаен управник 
може да добие друштвото ако ги исполни меѓу другото 
и следниот услов: 

- друштвото да не е осудувано за кривични дела 
што го прават неподобно за стечаен управник. Доколку 
друштвото е осудено за кривично дело што го прави 
неподобно за стечаен управник, лиценца за вршење на 
стечаен управник може да добие по престанувањето на 
правните последици од осудата.  

Според оспорениот член 21 точка 1 од Законот, 
друштво, односно физичко лице не може да стекне ли-
ценца за вршење на работи од стечаен управник ако е 
осудено за кривично дело кое го прави неподобно за 
стечаен управник додека трае забраната утврдена со 
одлука на судот. 

Според оспорениот член 24 став 1 алинеја 4 од За-
конот, министерот за економија ќе му издаде лиценца 
за овластен стечаен управник на лицето кое ќе достави: 

- доказ дека не е осудувано за кривични дела што го 
прават неподобно за стечаен управник. Доколку лицето 
е осудено за кривично дело што го прави неподобно за 
стечаен управник, министерот за економија ќе издаде 
лиценца за овластен стечаен управник кога лицето ќе 
достави доказ дека престанале правните последици од 
осудата.  

Според оспорениот член 25 став 1 алинеја 4 од За-
конот, министерот за економија ќе му издаде лиценца 
на друштвото стечаен управник кое ќе поднесе барање 
и ќе достави меѓу другото и: 

- доказ дека друштвото не е осудено за кривични 
дела што го прават неподобно за стечаен управник. До-
колку друштвото е осудено за кривично дело што го 
прави неподобно за стечаен управник, министерот за 
економија ќе издаде лиценца на друштвото, кога друш-
твото ќе достави доказ дека престанале правните пос-
ледици од осудата. 

Во членот 30 став 1 точка 5 од Законот е утврдено 
дека министерот за економија со решение ја одзема ли-
ценцата за работа на друштвото стечаен управник, ако 
друштвото стечајниот управник е осудено за кривично 
дело што го прави неподобно за стечаен управник се 
додека траат правните последици од осудата. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 1, 3 и 4 од Уставот, 
основните слободи и права на човекот и граѓанинот 
признати во меѓународното право и утврдени со Уста-
вот, владеењето на правото и поделбата на државната 
власт на законодавна, извршна и судска, се едни од те-
мелните вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија.  

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето 
за казниво дело ќе се смета за невино се додека негова-
та вина не биде утврдена со правосилна судска одлука, 
а според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да 
биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било 
утврдени со закон или со друг пропис како казниво де-
ло и за кое не била предвидена казна.  

Согласно член 23 од Уставот секој граѓанин има 
право да учествува во вршењето на јавни функции. 

Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и пра-
вата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат са-
мо во случаи утврдени со Уставот.  

Согласно член 98 став 1 од Уставот, судската власт 
ја вршат судовите, а според став 2 од овој член на 
Уставот, судовите се самостојни и независни и судат 
врз основа на Уставот и законите и меѓународните до-
говори ратификувани во согласност со Уставот. 

а) Уставниот суд на Република Македонија се про-
изнел по однос на предметното прашање и со Одлука 
У.бр.235/2001 од 6 март 2002 година го укинал членот 
20 став 2 точка 3 од Законот за стечај („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.55/1997 и 53/2000).  

Во образложението на одлуката меѓу другото стои: 
„Осудуваноста на граѓанинот за одделни кривични де-
ла е ограничувачки фактор лицето да врши функција 
на стечаен управник, по сила на самиот закон, а не како 
последица од конкретна казна (забрана) што ја изрекол 
судот со правосилна судска одлука, според мислењето 
на Судот, со таквото ограничување се повредува устав-
ниот принцип на претпоставена невиност и принципот 
на законитост во казнувањето и се ограничува правото 
на работа и учество во вршење на јавна функција”.  

Новиот Закон за стечај е донесен на 14 март 2006 
година, а влегол во сила на 28 март 2006 година. Со де-
нот на влегување во сила на овој закон престанал да ва-
жи Законот за стечај („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 55/1997, 53/2000, 37/2002 и 17/2004). 
Меѓутоа, истата содржина од укинатата одредба е пре-
несена и во новиот Закон за стечај во сега оспорените 
одредби од членот 20 став 4 точка 4 и став 5 алинеја 3 
и член 21 точка 1, со тоа што членот 20 став 4 точка 4 
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содржи дополнителна содржина која гласи: „Доколку 
физичкото лице - трговец поединец е осудено за кри-
вично дело што го прави неподобно за стечаен управ-
ник, лиценца за вршење на стечаен управник може да 
добие по престанувањето на правните последици од 
осудата, а членот 21 точка 1 дополнително содржи: 
„додека трае забраната утврдена со одлука на судот”.  

Тргнувајќи од наведеното, а имајќи ја предвид со-
држината на оспорените одредби на член 20 став 4 точ-
ка 4 и став 5 алинеја 3 и член 21 точка 1 од Законот, 
според кои осудуваноста на физичкото лице, односно 
правното лице за одделни кривични дела е ограничу-
вачки фактор лицето да врши функција на стечаен 
управник, по сила на самиот закон, а не како последица 
од конкретна казна (забрана) што ја изрекол судот со 
правосилна судска одлука, според мислењето на Судот, 
со таквото ограничување се повредува уставниот прин-
цип на претпоставена невиност и принципот на закони-
тост во казнувањето и се ограничува правото на работа 
и учество во вршење на јавна функција. Имено, ограни-
чувањето или губењето на правата не може да се про-
пишува како правна последица од осудата што наста-
пува автоматски по сила на законот, туку дека тоа мо-
же да се прави само со правосилна судска одлука, од-
носно дека казнено-правниот однос се исцрпува на ре-
лацијата на казнивото дело и судски изречена казна за 
неговиот сторител и дека натамошни последици од не-
говото извршување односно од осудата за тоа дело кои 
се состојат во ограничување на правата на граѓаните не 
се допуштени, освен ако тоа не е изрично утврдено со 
Уставот. Покрај тоа, оспорените одредби се повикуваат 
на кривични дела што осудуваниот го правеле неподо-
бен за стечаен управник, кои во постојниот Кривичен 
законик ги нема, односно попримиле друга содржина и 
форма, така што одредбите практично се неприменли-
ви и по тој основ. 

Со оглед на тоа што станува збор за нов закон, а 
имајќи го предвид фактот дека укинатата одредба од 
членот 20 став 2 точка 3 од Законот за стечај кој пре-
станал да важи со донесувањето на новиот закон (28 
март 2006 година), е вградена и во новиот закон кој е 
во важност, Судот утврди дека и во случајов членот 20 
став 4 точка 4 и став 5 алинеја 3 и членот 21 точка 1 од 
Законот не се во согласност со Уставот.  

б) Што се однесува до оспорените членови 24 став 
1 алинеја 4 и 25 став 1 алинеја 4 од Законот дека мини-
стерот за економија ќе им издаде лиценца за овластен 
стечаен управник на лицето односно друштвото стеча-
ен управник кои ќе достават, меѓу другите документи и 
доказ дека лицето/друштвото не е осудено за кривични 
дела што го прават неподобно за стечаен управник. До-
колку лицето/друштвото е осудено за кривично дело 
што го прави неподобно за стечаен управник, министе-
рот за економија ќе издаде лиценца за овластен стечаен 
управник, односно лиценца на друштвото, кога лице-
то/друштвото ќе достави доказ дека престанале правните 
последици од осудата, Судот утврди дека со одредбите од 
општиот дел од Кривичниот законик („Службен весник на 
Република Македонија” бр.37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 
19/2004 и 81/2005), е уредено прашањето на казнената еви-
денција. Според членот 106 став 1 казнената евиденција ја 
води првостепениот суд надлежен според местото на раѓање 
на осудениот. Според ставот 2 на истиот член, за лицата ро-
дени во странство или за оние чие место на раѓање е непоз-
нато како и за правните лица казнената евиденција ја води 
судот определен со закон. 

Со одредбите од ставовите 3 и 4 од овој член од 
Кривичниот законик е пропишан ограничен круг на ов-
ластени субјекти на кои можат да им се направат до-
стапни податоците од казнената евиденција. Имено, 
овие податоци можат да му се дадат на судот и на јав-
ното обвинителство во врска со кривичната постапка 
што се води против порано осудениот и на надлежните 
органи што учествуваат во постапката за давање амне-
стија и помилување. Податоците од казнената евиден-
ција можат на образложено барање да им се дадат на 
државните органи, правни или физички лица ако уште 
траат определени правни последици од осудата или 
казни што се состојат во забрани или ако за тоа постои 
оправдан интерес заснован врз закон. 

Согласно ставот 5 на овој член од Законот, никој 
нема право да бара од граѓаните да поднесуваат докази 
за својата осудуваност или неосудуваност, а според 
ставот 6 на граѓаните по нивно барање, може да им се 
дадат податоци за нивната осудуваност или неосудува-
ност само ако овие податоци им се потребни заради ос-
тварувањето на нивните права во странство. 

Врз основа на изнесените законски одредби произ-
легува дека никој нема право да бара од граѓаните да 
поднесуваат докази за својата осудуваност или неосу-
дуваност.  

Тргнувајќи од содржината на оспорените одредби 
од членовите 24 став 1 алинеја 4 и 25 став 1 алинеја 4 
од Законот за стечај, произлегува дека со нив за да се 
добие лиценца за овластен стечаен управник како на 
физичко лице така и на правно лице, потребно е да се 
достави доказ како посебен услов за добивање на ли-
ценца за стечаен управник. Овој посебен услов се одне-
сува на доставување на доказ дека лицето, односно 
друштвото не е осудено за кривично дело што го пра-
ват неподобно за стечаен управник, а доколку лице-
то/друштвото се осудени за такво кривично дело, то-
гаш министерот за економија ќе издаде лиценца за ов-
ластен стечаен управник, лиценца на друштвото, кога 
лицето и друштвото ќе достават доказ дека престанале 
правните последици од осудата.  

По однос на член 24 став 1 алинеја 4 Судот смета 
дека согласно член 11 став 1 од Уставот, физичкиот и 
моралниот интегритет на човекот се неприкосновени. 

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето за 
казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата ви-
на не биде утврдена со правосилна судска пресуда. 

Согласно член 25 од Уставот, на секој граѓанин му 
се гарантира почитување и заштита на приватноста на 
неговиот личен и семеен живот, на достоинството и уг-
ледот. 

Според член 33 став 1 точка 3 од Кривичниот зако-
ник, забраната за вршење професија, дејност или долж-
ност е предвидена како вид на казна. 

Според член 106 став 5 од истиот законик, никој не-
ма право да бара од граѓаните да поднесуваат докази за 
нивната осудуваност или неосудуваност. 

Тргнувајќи од содржината на член 11 став 1 и член 
25 од Уставот, Судот оцени дека истите ја истакнуваат 
вредноста и неприкосновеноста на човечката личност 
како основа и смисла на гарантирањето на човековите 
права. Човечкото достоинство, во таа смисла, не е само 
едно од субјективните човекови права што изречно се 
препознава во член 25 од Уставот, туку и темелна вред-
ност на демократското општество што ужива универ-
зална заштита. 
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Почитувањето на моралниот интегритет и досто-
инството на граѓанинот во себе ја инкорпорира и уло-
гата на државата која треба да гарантира заштита на 
интегритетот и достоинството на начин со кој ќе обез-
беди заштита во случај кога овие вредности се загро-
зени од друг, но и со избегнување на поединецот да 
му се наметнуваат обврски кои во конкретниот случај 
во постапка на регистрација можат службено да се 
проверат. 

Во тој контекст одредбата од член 106 став 5 од 
Кривичниот законик со која се забранува од граѓаните 
да се бараат докази за нивната осудуваност или неосу-
дуваност е јасен израз на овој втор аспект на заштита 
на човековото достоинство, како што тоа е општо при-
фатениот принцип на забрана за самообвинување на 
осомничениот во казненото право, кој што е изграден 
подеднакво врз презумпцијата на невиност и заштитата 
на достоинството на поединецот. 

Во конкретниот случај барањето од физичкото лице 
(член 24 став 1 алинеја 4) да достави доказ дека не е 
осудено за кривично дело што го прави неподобно за 
стечаен управник, иако овој доказ не се бара да се до-
стави во кривично правен контекст, односно нема са-
мообвинувачки квалитет, обврската за неговото доста-
вување има ефект врз однесувањето на поединецот, 
што е проблематично како од аспект на заштита на чо-
вековото достоинство, така и од аспект на презумција-
та на невиност на која се надоврзува забраната од лице-
то да се бара доказ за осудуваност, односно неосудува-
ност.  

Исто така, и по однос на членот 25 став 1 алинеја 4 
од Законот, Судот смета дека обврската на друштвата, 
да достават доказ дека друштвото не е осудено..., не е 
во согласност со наведените уставни принципи, што од 
друга страна пак значи дека обврската за доставување 
на таков доказ не треба да постои како услов за добива-
ње лиценца за стечаен управник и за друштвото. 

Поради наведените причини, Судот утврди дека ос-
порените одредби од член 24 став 1 алинеја 4 и член 25 
став 1 алинеја 4 од Законот не се во согласност со 
Уставот. 

По однос на членот 30 став 1 точка 5 од Законот, 
според кој министерот за економија со решение ја од-
зема лиценцата за работа на друштвото стечаен управ-
ник ако друштвото е осудено за кривично дело што го 
прави неподобно за стечаен управник се додека траат 
правните последици од осудата, исто така, Судот утвр-
ди дека поради горенаведените аргументи и оваа оспо-
рена одредба од Законот не е во согласност со 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 д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите Лилјана Ингилизова-Ристо-
ва, м-р Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, 
Бранко Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулеј-
манов, а во однос на член 24 став 1 алинеја 4 одлуката 
е донесена едногласно. 

 
   У.бр.63/2006                           Претседател 

19 декември 2007 година  на Уставниот суд на Република 
        Скопје                               Македонија, 
                                     д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

45. 
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 
19 декември 2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 20 став 2 од Законот за 

спречување судир на интереси („Службен весник на 
Република Македонија” бр.70/2007). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата на Донче Наков, адвокат од Штип, 
со решение У.бр.142/2007 од 7 ноември 2007 година, 
поведе постапка за оценување на уставноста на членот 
20 став 2 од Законот означен во точката 1 од оваа одлу-
ка, затоа што основано се постави прашањето за сог-
ласноста на наведената одредба од Законот со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека во делот IX од 
Законот, кој се однесува на „Спречување судир на ин-
тереси при активност во здруженија на граѓани”, е со-
држан само членот 20 кој предвидел: 

(1) Службеното лице кое членува во здружение на 
граѓани не смее да ги злоупотребува информациите и 
податоците со кои располага при вршењето на својата 
должност како и да стекнува добивка за себе или за ли-
цата од членот 3 став (1) алинеја 5 на овој закон при ос-
тварувањето на неговите активности во рамките на 
здружението на граѓани. 

(2) Службеното лице кое членува во здружение на 
граѓани не смее да биде член на органите на управува-
ње ниту да биде на која било раководна функција во 
здружението. 

5. Во делот од Уставот на Република Македонија 
кој се однесува на основните слободи и права на чове-
кот и граѓанинот, со членот 20 став 1 е утврдено дека 
на граѓаните им се гарантира слободата на здружување 
заради остварување и заштита на нивните политички, 
економски, социјални, културни и други права и уверу-
вања.  

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

Според членот 1 од Законот за спречување судир на 
интереси, со овој закон се дефинира судирот на интере-
си, постапувањето во случај на судир на интереси, мер-
ките за спречување на судирот на интереси во вршење-
то на власта и во доверени јавни овластувања од страна 
на службени лица што вршат јавни овластувања.  

За примената на овој закон надлежна е Државната 
комисија за спречување на корупцијата.  

Според членот 2 од Законот, целта на овој закон е 
да се обезбеди спречување на злоупотребата на власта 
и доверените јавни овластувања на службеното лице за 
остварување на лични или користољубиви цели и да се 
обезбеди спречување на можноста приватниот интерес на 
службеното лице да дојде во судир со јавниот интерес.  



8 јануари 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 3 - Стр. 27 

Службено лице, според членот 3 став 2 од овој за-
кон, се: претседателот на Република Македонија, амба-
садорите и пратениците на Република Македонија во 
странство и именувани лица од претседателот на Ре-
публика Македонија; избран или именуван функцио-
нер во Собранието на Република Македонија, во Вла-
дата на Република Македонија, во органите на држав-
ната управа, во судовите и други органи и организации 
што вршат определени стручни, управни и други рабо-
ти во рамките на правата и должностите на Република 
Македонија, во општините и во градот Скопје, како и 
други лица кои вршат јавни овластувања.  

Според членот 5 од Законот, службеното лице при 
извршувањето на јавните овластувања и должности не 
смее да се раководи од лични, семејни, верски, поли-
тички и етнички интереси, притисоци и ветувања од 
претпоставениот; не смее да прима или бара корист за 
извршување на должностите или да остварува право со 
повреда на начелото на еднаквост пред законот, да ги 
злоупотребува правата од надлежностите, и други ра-
боти уредни со одредбите од овој член. 

Во делот IX од Законот, кој посебно се однесува на 
спречување судир на интереси при активност во здру-
женија на граѓани, со членот 20 став 1 е предвидено 
службено лице кое членува во здружение на граѓани не 
смее да ги злоупотребува информациите и податоците 
со кои располага при вршењето на својата должност 
како и да стекнува добивка за себе или за лицата од 
членот 3 став 1 алинеја 5 (“блиски лица” се лица од 
брачна или вонбрачна заедница со службеното лице, 
роднини по крв во права линија и во странична линија 
до четврти степен, посвоителот и посвоеникот, родни-
ните по сватовство до втор степен) при остварувањето 
на неговите активности во рамките на здружението на 
граѓани. 

Со оспорената одредба од ставот 2 на овој член од 
Законот е определено дека службено лице кое членува 
во здружение на граѓани не смее да биде член на орга-
ните на управување ниту да биде на која било раковод-
на функција во здружението. 

Според одредбите од Законот за здруженијата на 
граѓани и фондации („Службен весник на Република 
Македонија” бр.31/1998 и 29/2007), здруженијата на 
граѓани и фондациите се непрофитни организации и 
добивката од работењето мора да биде употребена иск-
лучително за остварување на нивните цели и активно-
сти, тие се правни лица и не можат да вршат стопанска 
дејност, нивната работа е јавна, се основаат за задово-
лување на личните и заедничките интереси на граѓани-
те. Органи на здружението на граѓани се собрание и из-
вршен орган, а на фондацијата е управниот одбор.  

Според член 29 став 2 и член 40 став 3 од Законот, 
член на извршниот орган на здружението на граѓани 
или член на управниот одбор на фондацијата се иззема 
од гласањето за прашања поврзани со него, со неговиот 
брачен другар или роднина до втор степен и за праша-
ња кои се однесуваат на некое правно лице врз кое тој 
има контрола или економски интерес. 

Имајќи ги предвид изнесените уставни и законски 
норми Судот утврди дека оспорената одредба од чле-
нот 20 став 2 од Законот за спречување судир на инте-
реси не е во согласност со Уставот и тоа со членот 8 
став 1 алинеја 3 од Уставот кој се однесува на владее-
ње на правото како темелна вредност на уставниот по-

редок на Република Македонија и со членот 20 ставо-
вите 1 и 2 од Уставот кои се однесуваат на гаранцијата 
на слободата на здружувањето и слободниот пристап 
на граѓаните кон нив.  

Ова поради тоа што забраната која е уредена во ос-
порената одредба од Законот се однесува на спречува-
ње на достапноста и слободниот пристап кон вршење-
то на раководните функции во здруженијата на граѓа-
ните за одредена категорија граѓани кои се дефинирани 
со статус на “службени лица” во членот 3 став 2 од 
овој закон. Имено, забраната се однесува на лицата кои 
имаат јавни овластувања во органите на државната 
власт и членуваат во здруженија на граѓани. Со забра-
ната не се опфатени фондациите и управувањето во 
управните одбори во фондациите е достапно на наведе-
ната категорија лица. 

Меѓутоа, поаѓајќи од тоа дека злоупотребата во 
вршењето на работите во здруженијата на граѓаните е 
предмет на нормирање во концептите за нејзино спре-
чување, како во Законот за здруженија на граѓаните и 
фондациите така и во Законот за спречување судир на 
интереси, тоа значи системски во комплексот на за-
конските норми ова прашање е третирано и се однесу-
ва за сите граѓани кои членуваат, па поради тоа нема 
уставна оправданост дека со регулирање посебно на 
забраната за вршење на раководни функции во здру-
женијата за одредена категорија членови, како што е 
тоа уредено со оспорената одредба од Законот, се вр-
шело всушност спречување на судир на интереси. Су-
дот утврди дека, токму спротивно, со законската за-
брана се оневозможува слободниот пристап на граѓа-
ните кон вршењето на функциите во здруженијата на 
граѓаните, што е гарантирано со одредбите од членот 
20 ставовите 1 и 2 од Уставот, како и се попречува 
владеењето на правото гарантирано со членот 8 став 1 
алинеја 3 од Уставот.  

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите 
Лилјана Ингилизова-Ристова, м-р Мирјана Лазарова 
Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор 
Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр.142/2007                          Претседател 

19 декември 2007 година  на Уставниот суд на Република 
    Скопје                                   Македонија, 
                                 д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

__________ 
46. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.70/1992), на седницата одржа-
на на 19 декември 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за потврдување на 

Одлуката за утврдување на надоместок на членовите на 
Советот на општина Аеродром за седници на работни 
тела, бр. 07-5676/4 од 3 септември 2007 година (“Служ-
бен гласник на општина Аеродром” бр.30/2007). 
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2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Решението за запирање 
на извршувањето на поединечните акти или дејствија 
што се преземаат врз основа на Одлуката означена во 
точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

4. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива поднесена од Кирил Тодоровски, гра-
доначалник на општина Аеродром со Решение 
У.бр.195/2007 од 7 ноември 2007 година поведе по-
стапка за оценување на законитоста на актот означен 
во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се по-
стави прашањето за неговата согласност со членовите 
45 и 100 од Законот за локалната самоуправа.  

5. Судот на седницата утврди дека, Советот на оп-
штина Аеродром на седница одржана на 29 август 2007 
година, ја донел оспорената одлука за потврдување на 
Одлуката за утврдување на надоместок на членовите на 
Советот на општина Аеродром за седници на работни 
тела. 

Во членот 1 од Одлуката е определено дека се по-
тврдува Одлуката за утврдување на надоместок на чле-
новите на Советот на општина Аеродром за седници на 
работни тела бр.07-4759/10 од 16 август 2007 година, 
донесена на шеесет и седмата седница на Советот. 

Во членот 2 од Одлуката е определено дека се утвр-
дува надоместок на членовите на Советот на општина-
та Аеродром за седница на работните тела. 

Според членот 3 од Одлуката, на членовите на Со-
ветот на Општина Аеродром им се утврдува надоме-
сток во износ од 20% од просечната месечна нето плата 
во Република Македонија исплатена во последните три 
месеци за учество на седниците на работните тела, без 
оглед на нејзиното времетраење. 

Во членот 4 од Одлуката е определено истата да 
стапи во сила со денот на објавувањето во ''Службен 
гласник на општина Аеродром''.  

Одлуката е објавена во службеното гласило бр. 
30/2007 од 3 септември 2007 година. 

6. Согласно членот 110 алинеја 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, Уставниот Суд одлучува за 
согласноста на законите со Уставот и за согласноста на 
другите прописи и на колективните договори со Уста-
вот и со законите.  

Согласно членот 31 од Законот за локалната самоу-
права (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
5/2002), органи на општината се советот и градоначал-
никот.  

Согласно членот 45 од истиот закон, членовите на 
советот имаат право на надоместок за присуство на 
седници и надоместок на патните и дневните трошоци, 
во рамките утврдени со закон. 

Согласно членот 100 од Законот, кој се наоѓа во 
главата XV „Преодни и завршни одредби”, до донесу-
вањето на законот од членот 45 на овој закон, членови-
те на советот ќе примаат надоместок за присуство на 
седница на советот без оглед на нејзиното времетрае-
ње, најмногу до 30% од просечната месечна нето плата 
во Република Македонија исплатена во последните три 
месеци, а надоместоците за патните и дневните трошо-
ци ќе им се исплатуваат според прописите кои се одне-
суваат на државните службеници. 

Во членот 50 од Законот се утврдени надлежности-
те на градоначалникот, меѓу кои спаѓа и надлежноста 
да ја контролира законитоста на прописите на советот. 

Од анализата на членовите 45 и 100 на Законот за 
локалната самоуправа произлегува дека законодавецот 
за членовите на советот утврдил право на надоместок 
за присуство на седници, кој го ограничил во висина до 
30% од просечната нето месечна плата во Република 
Македонија исплатена во последните три месеци.  

Со наведените одредби, како ни со другите одредби 
од Законот не се утврдува право на членовите на сове-
тот на посебен надоместок за работа на седници на ра-
ботните тела.  

Според тоа, Судот оцени дека Законот за локалната 
самоуправа утврдува право на членовите на советот на 
единствен и лимитиран надоместок за присуство на 
седници и не предвидува посебни надоместоци за при-
суство и работа на седници на работните тела, како 
што тоа е определено во оспорената одлука.  

Оттаму, анализирајќи ја содржината на оспорената 
одлука во однос со одредбите од член 45 и член 100 од 
Законот за локалната самоуправа, Судот оцени дека 
членовите на Советот имаат право на надоместок за 
присуство на седници утврден со закон, но немаат и 
право на посебен надоместок за работа на седници на 
работните тела, од каде произлегува дека оспорената 
одлука, која утврдува вакво право не е во согласност со 
наведените законски одредби.  

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 д-р Трендафил Ивановски и судиите: 
Лилјана Ингилизова-Ристова, м-р Мирјана Лазарова 
Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор 
Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
    У.бр.195/2007                      Претседател 

19 декември 2007 година  на Уставниот суд на Република 
        Скопје                               Македонија, 
                                       д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

47. 
Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за 

енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 63/06 и 
36/07), член 28 од Законот за акцизите (“Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 
96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 
44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот 
за животната средина (“Службен весник на РМ“ бр. 
53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
08.01.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни 
цени да изнесуваат и тоа: 
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а) Моторни бензини                                   ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                                  до 31,435 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 31,308 
- ЕУРОСУПЕР - 95          до 31,586 
- ЕУРОСУПЕР - 98           до 32,547 

 
б) Дизел гориво                ден/лит 
- Д-Е III               до 35,642    
 
в) Масло за горење                ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)           до 35,403 
 
г) Мазут                                          ден/кг 
- М-1 (М)               до 23,672 
- М-2                     до 23,652 
 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)               до 70,50 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)           до 67,00 
- ЕУРОСУПЕР – 95               до 67,50 
- ЕУРОСУПЕР – 98               до 68,50 
 
б) Дизел гориво                 ден/лит 
- Д-Е III                   до 61,00 
 
в) Масло за горење                 ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)               до 50,00 
 
г) Мазут                    ден/кг 
- М-1 (М)               до 28,582 
- М-2                     до 28,558 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит по-
ниски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски 
(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 
ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да из-
несуваат: 

 
НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ-96 (ПРЕМИУМ)    70,00 69,50 69,00 
БМБ-91 (БЕЗОЛО-
ВЕН РЕГУЛАР) 66,50 66,00 65,50 
ЕУРОСУПЕР - 95 67,00 66,50 66,00 
ЕУРОСУПЕР - 98 68,00 67,50 67,00 
Д-Е III 60,50 60,00 59,50 
 Е Л   - ЕКСТРА 
ЛЕСНО  49,50 49,00 48,50 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во 
една од групите на цени определени согласно оваа од-
лука. 

Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот 
М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените  
на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во 
земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за 
мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за пре-
воз од 0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  
овој член содржан е данокот на додадена вредност 
согласно Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини                ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)               до 0,150 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)           до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР – 95               до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР – 98               до 0,080 
 
б) Дизел гориво              ден/лит 
- Д-Е III                  до 0,030 
в) Масло за горење                 ден/лит                            
- екстра лесно (ЕЛ)                до 0,040 
 
г) Мазут                ден/кг 
- М-1 (М)                  до 0,050 
- М-2                   до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини             ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)           до 24,461 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 21,692 
- ЕУРОСУПЕР – 95           до 21,837 
- ЕУРОСУПЕР – 98           до 21,723 
 
б) Дизел гориво                ден/лит 
- Д-Е III               до 12,323 
 
в) Масло за горење                ден/лит                             
- екстра лесно (ЕЛ)              до 3,230 
 
г) Мазут                     ден/кг 
- М-1 (М)                  до 0,100 
- М-2                до 0,100 

 
Член 5 

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 
2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој по-
одделен нафтен дериват од секоја ценовна група изне-
суваат: 
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НАФТЕН  
ДЕРИВАТ 

Ед. 
мерка 

(1 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ)

 
(4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ)

 
МБ - 96  
(ПРЕМИУМ)      

ден/лит 
3,200 2,776 2,353 1,929 

БМБ - 91  
(БЕЗОЛОВЕН  
РЕГУЛАР) 

ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 

ЕУРОСУПЕР - 95 ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
ЕУРОСУПЕР - 98 ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
Д-Е III                    ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
Е Л   -  ЕКСТ-
РА ЛЕСНО 

ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 

МАЗУТ М - 1 ден/кг 0,400 0,400 0,400 0,400 
МАЗУТ М - 2 ден/кг 0,400 0,400 0,400 0,400 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот  на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македо-
нија”, а ќе се применува од 00,01 часот на 09.01.2008 
година. 

 
        Бр. 02-28/1           
8 јануари 2008 година                       Претседател, 

     Скопје                                Славе Ивановски, с.р. 
____________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ 
48. 

Врз основа на член 17, а во врска со член 45 став 4 
и 7 од Законот за електронските комуникации (“Служ-
бен весник на Република Македонија” број 13/2005, 
14/2007 и 55/2007) и член 12 став 2 од Правилникот за 
нивото на деталност на информациите што ќе бидат 
објавени во референтните понуди за интерконекција и 
начинот на нивното објавување (“Службен весник на 
Република Македонија” број 61/2005 и 83/2007), во по-
стапка на измена на одобрената Референтната понуда 
за интерконекција од 14-ти Ноември 2005 година вер-
зија 1.1 на АД Македонски телекомуникации-Скопје, 
в.д. директорот на Агенцијата за електронски комуни-
кации на ден 13.12.2007 донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
I 

СЕ ОДОБРУВА измена на Референтната понуда за 
интерконекција од 14-ти Ноември 2005 година верзија 
1.1 на АД Македонски телекомуникации-Скопје во 
точка II.2.1.1, точка IV. 1.3, точка V.2.1.2, точка 
V.3.2.1.2 б) и точка VII.5.1.1 од Главниот текст; точка 
2.15.9 од Прилог 1; табела 2.А.4.1 (основни зони на 
мрежата на МТ во Скопје) од Прилог 2.А.4, точка 4.3 
од Прилог 3.А-1; точка 5.2 од Прилог 3.Б-1; точка 4.2 
од Прилог  3Б-2; точка 1.1 од Прилог  3В-1, точка 4.2 
од Прилог 3В-2; точка 5 и точка 7 од Прилог 8.А 
(Принципи за наплата); точка 2.1.4 и точка 2.1.5.2 од 
Прилог 8.Б (Надоместоци); точка 1.2.3, точка 1.2.4 и 
точка 1.2.4 а) од Прилог 8В (Пресметување на надоме-
стоци за услуги) и тоа: 

- Точка II.2.1.1 од Главниот текст се менува и гласи: 
“МАТЕРИО стапува во сила на датумот кога МТ ќе 

ја прими конечната одлука на АЕК за одобрување на 
МАТЕРИО и е валидна во својата сегашна форма се до 
датумот кога измените и дополнувањата подоцна одо-
брени од АЕК стапуваат на сила. Цените се применува-
ат од првиот календарски ден од месецот кој следи по 
датумот на прием на одобрението од АЕК за измени и 
дополнување на МАТЕРИО.” 

- Точка IV.1.3 од Главен текст се менува и гласи: 
˝Основните зони на партнерот се идентични со ну-

мерациските подрачја (нумерациски географски по-
драчја) дефинирани во Планот за нумерација.  Регио-
налните зони на партнерот нема да се разликуваат со 
Регионалните зони на МТ, доколку партнерот не поба-
ра поинаку. 

- Во точка V.2.1.2 од Главен текст, бројот “8” се за-
менува со бројот “4”, а зборот во заградата “осум” се 
заменува со зборот “четири”. 

- Точка V.3.2.1.2 б) од Главен текст се менува и гласи: 
“ако претплатникот го има прекршено важечкиот 

претплатнички договор склучен со Телефонскиот мре-
жен оператор кој обезбедува пристап на претплатник: 
или” 

- Точка VII.5.1.1 од Главниот текст се менува и гласи: 
“Доколку МТ ја измени и дополни МАТЕРИО-со 

одобрение на АЕК и измените и дополнувањата влија-
ат на претходно склучен Договор за интерконекција, 
МТ ќе го достави до партнерот изменетиот и дополне-
тиот Договор за интерконекција во рок од 15 (петнае-
сет) календарски дена од денот на објавувањето на сво-
јата веб страница. Одредбите од изменетата и дополне-
тата МАТЕРИО имплицитно ќе станат дел од Догово-
рот за интерконекција. Доколку партнерот не сака да 
ги прифати измените и дополнувањата на претходно 
склучениот Договор за интерконекција, партнерот ќе 
побара раскинување на Договорот во рок од 15 (петна-
есет) календарски дена од приемот на измените и до-
полнувањата.” 

- Во точка 2.15.9 од Прилог 1 “заградата” и зборо-
вите во заградата “време на задржување” се бришат. 

- Во табелата 2.А.4.1 од Прилог 2.А.4 се дава теков-
на состојба на доделени броеви и серии на броеви на 
АД МТ за географско нумерациско подрачје за Скопје; 

- Во точка 4.3 од Прилог 3.А-1 зборовите “За Прва-
та Страна Барател” се бришат. 

- Во точка 5.2 од Прилог 3.Б-1, во точка 4.2 од При-
лог  3Б-2  и во точка и во точка 4.2 од Прилог 3В-2 збо-
ровите “времето на задржување” се заменуваат со збо-
рот “Времетраењето”. 

- Точка 1.1 од Прилог  3В-1 се брише. 
- Точка 5 од Прилог 8.А “Принципи за наплата” се 

менува и гласи: 
„Месечниот надомест за колокација за партнери 

кои веќе имаат склучено договор за интерконекција со 
МТ и кои избрале надоместокот за инсталирање на ко-
локација да го плаќаат преку месечни надоместоци ут-
врдени на комерцијална основа се фактурира на месеч-
на основа за секоја колокациска просторија на партне-
рот. Доколку договорот склучен помеѓу партнерот и 
давателот на услуги се раскине во однос на колокаци-
ската просторија пред истекот на периодот од 3 (три) 
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години, поради причина која е под контрола на пар-
тнерот, тогаш Партнерот ќе ги плати месечните надо-
местоци за колокација за преостанатиот период од пе-
риодот од 3 (три) години еднократно.“ 

- Точка 7 од Прилог 8.А “Принципи за наплата” се 
брише. 

- Во точка 2.1.4  од Прилог 8.Б (Надоместоци) во 
став 2 зборот “страни” се заменува со зборот “Страни-
те”, зборот “индивидуален” се заменува со зборот “ин-
дивидуалниот”, а во став 3 по зборот “Еднократниот” 
се додава зборот “Индивидуален”. 

- Во точка 2.1.5.2 од Прилог 8.Б ˝Надоместоци˝ се 
додава нов став кој гласи: 

„Секој нареден партнер во колокациската простори-
ја треба да го подмири прво својот дел од еднократни-
от надоместок за инсталирање на колокација кон први-
от партнер. Првиот партнер, за извршеното плаќање, 
на секој нареден партнер му издава потврда за плаќање 
на еднократниот надоместок за инсталирање на коло-
кација. МТ ќе го изврши примо -предавањето на коло-
кациската просторија само по добивање на потврда од 
страна на секој нареден партнер за извршено плаќање 
на еднократниот надоместок.“   

- Точка 1.2.3 од Прилог 8В (Пресметување на надо-
местоци за услуги) се менува и гласи: 

“Во случај кога деталните записи за повиците содр-
жат времетраења на повик кои го надминуваат перио-
дот за пресметка на надоместот за сообраќај, вкупното 
времетраење на повикот ќе биде пресметано во месе-
цот кога повикот бил оригиниран.” 

- Точка 1.2.4 од Прилог 8В (Пресметување на надо-
местоци за услуги) се менува и гласи: 

“Во случај кога деталните записи за повиците содр-
жат времетраења на повик кои ги преклопоуваат тариф-
ните периоди, ќе се применува следната процедура”. 

- Во точка 1.2.4 а) од Прилог 8В (Пресметување на 
надоместоци за услуги) “времето на задржување” се за-
менуваат со зборовите “времетраењето на повик”. 

 
II 

НЕ СЕ ОДОБРУВА измена на Референтната понуда 
за интерконекција од 14-ти Ноември 2005 година вер-
зија 1.1 на АД Македонски телекомуникации-Скопје во 
точка II.2.3 од Главниот текст. 

 
III 

Се задолжува АД Македонски телекомуникации-
Скопје, во рок од  5 (пет) дена од денот на приемот на 
ова решение да ја објави измената на Референтната 
понуда за интерконекција од 14-ти Ноември 2005 годи-
на верзија 1.1, како што е утврдена во точка I од ова 
решение. 

 
IV 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

 
Во согласност со член 45 став 7 од Законот за еле-

ктронските комуникации, директорот на Агенцијата за 
електронски комуникации донесе Решение број 02-14/1 
од 24.07.2007 година со кое го задолжи АД Македон-
ски телекомуникации-Скопје да изврши измена на Ре-

ферентна понуда за интерконекција од 14-ти Ноември 
2005 година во точка IV.1.3 од Главен текст, точка 5 и 
точка 7 од Прилог 8.А (Принципи за наплата) и точка 
2.1.5.2 од Прилог 8.Б (Надоместоци). 

АД Македонски телекомуникации-Скопје со допис 
бр. 08-244/1-07 од 14.11.2007 година и со допис бр. 09-
244/2-07 од 29.11.2007 година достави измена на Рефе-
рентна понуда за интерконекција од 14-ти Ноември 
2005 година во која е имплементирана измената побара-
на од страна на Агенцијата за електронски комуникации,  
а воедно и достави предлог за измена на Референтна 
понуда за интерконекција, по сопствена иницијатива и 
тоа во: точка II.2.1.1, точка II.2.3, точка V.2.1.2, точка 
V.3.2.1.2 б) и точка VII.5.1.1 Главен текст; точка 2.15.9 
од Прилог 1; табела 2.А.4.1 (основни зони на мрежата на 
МТ во Скопје) од Прилог 2.А.4; точка 4.3 од Прилог 
3.А-1; точка 5.2 од Прилог 3.Б-1; точка 4.2 од Прилог 
3.Б-2; точка 1.1 од Прилог 3.В-1; точка 4.2 од Прилог 
3.В-2; точка 2.1.4 од Прилог 8.Б (Надоместоци); точка 
1.2.3, точка 1.2.4 и точка 1.2.4 а) од Прилог 8.В 
(Пресметување на надоместоци за услуги). 

Во постапката на одобрување на доставената изме-
на на Референтната понуда за интерконекција од 14-ти 
Ноември 2005 година верзија 1.1 на АД Македонски 
телекомуникации-Скопје, Агенцијата за електронски 
комуникации утврди дека измената на Референтната 
понуда за интерконекција е направена во согласност со 
задолжението дадено во Решението бр. 02-14/1 од 
24.07.2007 година на директорот на Агенцијата за 
електронски комуникации и дека измената извршена 
по сопствена иницијатива на АД Македонски телеко-
муникации-Скопје во точка II.2.1.1, точка V.2.1.2, точ-
ка V.3.2.1.2 б) и точка VII.5.1.1 Главен текст; точка 
2.15.9 од Прилог 1; табела 2.А.4.1 (основни зони на 
мрежата на МТ во Скопје) од Прилог 2.А.4; точка 4.3 
од Прилог 3.А-1; точка 5.2 од Прилог 3.Б-1; точка 4.2 
од Прилог 3.Б-2; точка 1.1 од Прилог 3.В-1; точка 4.2 
од Прилог 3.В-2; точка 2.1.4 од Прилог 8.Б (Надоме-
стоци); точка 1.2.3, точка 1.2.4 и точка 1.2.4 а) од При-
лог 8.В (Пресметување на надоместоци за услуги) точ-
ка 5 од Прилог 8.А (Принципи за наплата) е само во на-
сока на подобрување и појаснување на текстот на Ре-
ферентната понуда за интерконекција. 

Измената на Референтната понуда за интерконекци-
ја побарана по сопствена иницијатива на АД Македон-
ски телекомуникации во точка II.2.3 од Главен текст не 
се одобрува, од причина што се цени дека истата не 
служи за промовирање на ефикасна и одржлива конку-
ренција. 

Со оглед на ова, а во согласност со член 45 став 4 и 
7 од Законот за електронските комуникации, в.д. ди-
ректорот на Агенцијата за електронски комуникации 
донесе решение како во диспозитивот. 

Правна поука: Против ова решение може да се подне-
се жалба до Комисијата на Агенцијата за електронски 
комуникации во рок од 15 дена од денот на приемот.  

 
в.д. Директор, 

      Лилјана Денковска, с.р. 



Стр. 32 - Бр. 3 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 8 јануари 2008 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 

БР. 3


