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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1319. 

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

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА  

И РЕПУБЛИКА МОЛДОВА 
 

I 
Г-дин Абдираман Алити, се отповикува од должно-

ста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Република Бугарија и Република Мол-
дова, со седиште во Софија. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
Указ број 14                     Претседател 

16 јуни 2008 година               на Република Македонија, 
          Скопје                    Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1320. 

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високо-
то образование („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 35/08), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 11.06.2008  година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА БРОЈОТ  НА СТУДЕНТИ  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 
ВО ПРВА ГОДИНА НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРА-
ЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. 
КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕ-
ТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ВО БИТОЛА, 
УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, ВО ШТИП И 
НА ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, ВО  

УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА 
 
 1. Бројот на студенти за запишување во прва годи-

на на јавните високообразовни установи во состав на 
,,Универзитетот Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 
учебната 2008/2009 година, чие образование се финан-
сира од Буџетот на Република Македонија, да изнесува 
соодветно на бројот на студентите предложен во Кон-
курсот за запишување студенти во прва година на Уни-
верзитетот ,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје во учебна-
та 2008/09 година, освен на следните факултети, каде 
бројот на студенти за запишување во државната квота 
изнесува: 

1. Факултет за електротехника и информациски 
технологии во Скопје: 

- компјутерско системско инженерство и автомати-
ка - 60 студенти; 

- информатика и компјутерско инжењерство - 100 
студенти; 

- професионални студии по информатика - 40 сту-
денти; 

- телекомуникации наместо - 80 студенти; 
со горе наведените промени вкупниот број на студен-

ти кои се запишани во државна квота е  460 студенти. 
2. Машински факултет во Скопје: 
- производно инжењерство-35 студенти; 
- материјали, заварување и конструктивно инже-

њерство - 35 студенти; 
- индустриско инжењерство и менаџмент - 50 сту-

денти; 
- моторни возила - 40 студенти; 
- производна информатика - 30 студенти; 
- индустриски дизајн - 40 студенти; 
-мехатроника - 50 студенти; 
со горе наведените промени вкупниот број на студен-

ти кои се запишани во државна квота е  460 студенти. 
3. Технолошко металуршки факултет во Скопје: 
- прехранбена технологија и биотехнологија - 40 

студенти; 
- хемиско процесно инжењерство - 35 студенти; 
- наука за материјали - 35 студенти; 
со горе наведените промени вкупниот број на студен-

ти кои се запишани во државна квота е 350 студенти. 
4. Природно математички факултет во Скопје: 
- физика и компјутерски науки - 30 студенти; 
- географија - 20 студенти; 
- етнологија и антропологија - 20 студенти; 
- информатика - 200 студенти; 
- информатички технологии (6 семестри) - 150 сту-

денти; 
со горе наведените промени вкупниот број на сту-

денти кои се запишани во државна квота е  834. 
5. Економски факултет во Скопје: 
- економија - 50 студенти; 
- менаџмент - 44 студенти; 
- маркетинг - 44 студенти; 
- финансиски менаџмент - 50 студенти; 
- сметководство и ревизија - 44 студенти; 
- надворешна трговија - 44 студенти; 
- Е- бизнис - 34 студенти; 
со горе наведените промени вкупниот број на студен-

ти кои се запишани во државна квота е 310 студенти. 
6. Правен факултет во Скопје: 
- правни студии - 220 студенти; 
- политички студии - 30 студенти; 
- новинарство - 30 студенти; 
со горе наведените промени вкупниот број на сту-

денти кои се запишани во државна квота е 280. 
7. Филозовски факултет во Скопје: 
- социологија - 20 студенти; 
- историја со архивистика наместо 20 студенти  да 

не се запишат студенти; 
- одбрамбени и мировни студии -  20 студенти; 
- социјална работа и социјална политка - 20 студенти; 
со горе наведените промени вкупниот број на сту-

денти кои се запишани во државна квота е  240. 
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8. Филолошки факултет ,,Блаже Коневски“ во 
Скопје: 

- руски јазик и книжевност-  15 студенти; 
- полски јазик и книжевност - 15 студенти 
- англиски јазик и книжевност -  80 студенти; 
- општа и компаративна книжевност - 20 студенти; 
- преведување и толкување - 110 студенти и тоа: 
- англиски јазик - 60 студенти; 
- француски јазик - 30 студенти; 
со горе наведените промени вкупниот број на сту-

денти кои се запишани во државна квота е 530. 
9. Педагошки факултет во Скопје: 
- одделенска настава - 140 студенти; 
- наставници во паралелки на македонски јазик - 50 

студенти; 
- наставници во паралелки на албански јазик - 70 

студенти; 
- наставници во паралелки на турски јазик - 20 сту-

денти; 
- предучилишно воспитување - 85 студенти; 
- воспитувачи во група на македонски јазик - 30 

студенти; 
- воспитувачи во група на албански јазик - 40 сту-

денти; 
- воспитувачи во група на турски јазик - 15 студенти; 
со горе наведените промени вкупниот број на сту-

денти кои се запишани во државна квота е 225. 
10. Медицински факултет во Скопје: 
- општа медицина - 70 студенти; 
- радиолошки технолози (6 семестри) - 10 студенти; 
со горе наведените промени вкупниот број на студен-

ти кои се запишани во државна квота е  95 студенти. 
11. Фармацевтски факултет во Скопје - 35 студенти; 
12. Стоматолошки факултет во Скопје - 40 студенти; 
2. Бројот на студенти за запишување во прва година 

на јавните високообразовни установи во состав на 
„Универзитетот Св. Климент Охридски“ во Битола во 
учебната 2008/2009 година, чие образование се финан-
сира од Буџетот на Република Македонија, да изнесува 
соодветно на бројот на студентите предложен во Кон-
курсот за запишување студенти во прва година на Уни-
верзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола во учеб-
ната 2008/09 годинао, освен на: 

1. Технички факултет во Битола: 
- Студиска програма за патен сообраќај и транспорт 

во Велес не се запишуваат студенти (бидејки немаат 
решение за почеток со работа); 

- Отсек информатика и компјутерска техника - 100 
студенти; 

со горе наведените промени вкупниот број на студен-
ти кои се запишани во државна квота е  490 студенти. 

2. Факултет за туризам и угостителство во Охрид:  
- студиска програма туризам - 35 студенти; 
- студиска програма осигурување - 35 студенти; 
- студиска програма царина и шпедиција - 20 сту-

денти; 
- студиска програма за безбедност и финансиска 

контрола - 30 студенти; 
со горе наведените промени вкупниот број на студен-

ти кои се запишани во државна квота е  160 студенти. 

3. Педагошки факултет во Битола: 
- студиска програма за учители - 40 студенти; 
- студиска програма за воспитувачи - 20 студенти; 
со горе наведените промени вкупниот број на сту-

денти кои се запишани во државна квота е 60 студенти. 
4. Факултет за администрација и менаџмент на ин-

формациски системи во Битола: 
- студиска програма за јавна администрација - 20 

студенти; 
- студиска програма за менаџмент со информациски 

системи - 130 студенти; 
со горе наведените промени вкупниот број на студен-

ти кои се запишани во државна квота е 150 студенти. 
5. Висока медицинска школа во Битола: 
- студиска програма за профилот општа медицин-

ска сестра - 30 студенти; 
- студиска програма за профилот медицинско лаба-

раториски аналитичар - 25 студенти; 
- студиска програма за профилот акушерка - 10 сту-

денти; 
со горе наведените промени вкупниот број на студен-

ти кои се запишани во државна квота е   85 студенти. 
6. Полициска академија во Битола: 
- студиска програма за профилот криминалист - 20 

студенти; 
- студиска програма за безбедност и финансиска 

контрола - 20 студенти; 
со горе наведените промени вкупниот број на сту-

денти кои се запишани во државна квота е 40 студенти. 
3. Бројот на студенти за запишување во прва година 

на јавните високообразовни установи во состав на 
Универзитетот ,,Гоце Делчев“ во Штип во учебната 
2008/2009 година, чие образование се финансира од 
Буџетот на Република Македонија, да изнесува соод-
ветно на бројот на студентите предложен во Конкурсот 
за запишување студенти во прва година на Универзите-
тот ,,Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2008/09 годи-
нао, освен на: 

1. Правен факултет: 
- правни студии - 250 студенти; 
2.Факултет за музичка уметност - 65 студенти; 
3.Факултет за информатика - 300 студенти; 
4. Висока здравствена школа: 
- медицински сестри - 80 студенти; 
- физиотерапевти - 40 студенти; 
- лаборантни - 30 студенти; 
со горе наведените промени вкупниот број на студен-

ти кои се запишани во државна квота е  150 студенти. 
4. Бројот на студенти за запишување во прва година 

на јавните високообразовни установи во состав на Др-
жавниот универзитет во Тетово во учебната 2008/2009 
година, чие образование се финансира од Буџетот на 
Република Македонија, изнесува соодветно на бројот 
на студентите предложен во конкурсите на овој уни-
верзитет за запишување студенти во прва година на 
студии во учебната 2008/2009 година освен на: 

1. Природно математички факултет: 
- биологија - 30 студенти; 
- информатика - 120 студенти; 



Стр. 4 - Бр. 74 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 јуни 2008 
 

- географија - 20 студенти; 
- екологија - 30 студенти; 
со горе наведените промени вкупниот број на сту-

денти кои се запишани во државна квота е 370. 
2. Факултет за хуманистички науки и уметност: 
- педагогија - 90 студенти; 
- психологија - 50 студенти; 
- македонски јазик и литература - 35 студенти; 
со горе наведените промени вкупниот број на студен-

ти кои се запишани во државна квота е  563 студенти. 
5. Бројот на студенти за запишување во прва година 

на јавните високообразовни установи во состав на уни-
верзитетите чие образование е со кофинансирање може 
да изнесува до максимум 1:1 во однос на бројот на сту-
денти чие образование се финансира од Буџетот на Ре-
публика Македонија.  

6. Бројот на студенти припадници на безбедносните 
сили и другите категории на лица утврдени со Законот 
за посебните права на припадниците на безбедносните 
сили на Република Македонија и на членовите на нив-
ните семејства (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 2/02), кои се запишуваат во посебна квота 
на јавните високообразовни установи во состав на уни-
верзитетите од точка 1, 3,4 и 5 на оваа одлука (без под-
несување на трошоците за студирање), може да изнесу-
ва најмногу до 10% од вкупниот број студенти на ниво 
на студиска програма. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето  во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.19-2783/1                       Претседател на Владата 

11 јуни 2008 година               на Република  Mакедонија, 
   Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1321. 

Врз основа на член 110 став 5 од Законот за високо-
то образование („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 35/08), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 11.06.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ  КВОТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 
СТУДЕНТИ ПРИПАДНИЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА, ВО ПРВА ГОДИНА НА ЈАВНИТЕ ВИ-
СОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИ-
ТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ, 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
ВО БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 
ВО ШТИП И НА ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО 

ТЕТОВО ВО УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА 
 
1. За обезбедување правична и соодветна застапе-

ност на студентите припадници на заедниците кои не 
се мнозинство во Република Македонија, високообра-
зовните установи во состав на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје, Универзитетот „Св. 
Климент Охридски” во Битола, Универзитетот „Гоце 

Делчев,, во Штип и на Државниот универзитет во 
Тетово, во учебната 2008/2009 година, дополнително 
ќе се  запишат студенти припадници на овие заед-
ници, чиј број да не е повисок од 10 % од вкупниот 
број студенти кои се запишуваат во прва година на 
ниво на факултет. При тоа, во рамките на овој про-
цент, соодветно да бидат застапени припадниците на 
сите заедници, до процентот со кој соодветната за-
едница е застапена во вкупното население на Репуб-
лика Македонија.  

2. На високообразовните установи во состав на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, 
Универзитетот „Св. Климент Охридски” во Битола и 
на Универзитетот „Гоце Делчев“, во Штип каде пос-
тојат студиски програми кои се застапени и на Др-
жавниот универзитет во Тетово, припадниците на ал-
банската заедница ќе се запишуваат само во редов-
ните квоти.  

Процентот на студентите припадници на овие заед-
ници заедно во државната и во дополнителната квота, 
треба да биде до процентот на застапеноста на соодвет-
ната заедница во вкупното население на Република Ма-
кедонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 19-2784/1                       Претседател на Владата 

11 јуни 2008 година                на Република Македонија, 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1322. 

По извршеното срамнување со изворниот текст утвр-
дено е дека во Правилникот за посебните податоци по-
требни за системот на државната евиденција и за формата 
и содржината на образецот за државната евиденција 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2008), 
направена е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ПОДАТО-
ЦИ ПОТРЕБНИ ЗА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА 
ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 
НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДРЖАВНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

ЗА НЕПРОФИТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Во образецот „ДЕ“ во „Посебни податоци за држав-

ната евиденција за непрофитни организации“, во пози-
цијата Збир на ред.бр. (1+2+3+4+5+6) наместо ознаката 
АОП 070 треба да стои ознаката АОП 061 и во редните 
броеви 7 и 8 наместо ознаката „(< или = АОП 217)“ 
треба да стои ознаката „(< или = АОП 219)“. 

 
    Бр. 12-22992/1  
6 јуни 2008 година                             Министер, 
         Скопје                      д-р Трајко Славески, с.р. 



18 јуни 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 74 - Стр. 5 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
1323. 

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот 
и постапката при распределба на стоките во рамките на 
царинските квоти („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 101/2007), Министерството за економија 
објавува  

 
Л И С Т А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА СТОКИ НА 
ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ДОГОВОР ЗА ПРИСТА-
ПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТО 

 
Во Листата на стоки на царински квоти по договор 

за пристапување на Република Македонија во СТО 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
106/2007), во колоната „рок на увоз до“, датумот: 
„01.06.2008“ се заменува со датумот: „20.06.2008“. 

 
      Бр. 10-4474/4                                   
18 јуни 2008 година                   Министер за економија, 
          Скопје                                Вера Рафајловска, с.р. 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1324. 

Врз основа на член 107 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), а во врска со член 222 
од Законот за општата управна постапка („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 38/2005), претсе-
дателот на Комисијата за хартии од вредност на ден 
05.06.2008 година, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Во образложението на Решението бр. 07-1230/7 

од 07.05.2008 година со кое се дава дозвола за работе-
ње на брокерската куќа Нови Триглав АД Скопје, со 
седиште на ул. „Партизански одреди“ бр. 62 зграда 1 
влез 002 стан 009 во Скопје, Република Македонија 
бројот „14.250“ се заменува со бројот „19.000“, и бро-
јот „750“ се заменува со бројот „1.000“. 

2. Во образложението на решението од точка 1 на 
овој заклучок, зборот Биљана се заменува со зборот 
Билјана. 

3. Овој заклучок произведува правно дејство од де-
нот од кој произведува правно дејство Решението бр. 
07-1230/7 од 07.05.2008 година на Комисијата за хар-
тии од вредност со кое се дава дозвола за работење на 
брокерската куќа Нови Триглав АД Скопје. 

4. Овој заклучок ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

 
    Бр. 07-1230/10           Комисија за хартии од вредност 
5 јуни 2008 година                      Претседател, 
          Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1325. 
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 
11 јуни 2008 година, донесе  

О Д Л У К А 
 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за поделба на Јавна-

та здравствена установа Универзитетски клинички 
центар - Скопје, број 19-3888/1 од 26 јуни 2007 година, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
102/2007), донесена од Владата на Република Македо-
нија. 

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 поднесени иницијативи од Петре Илиевски, адво-
кат од Скопје, Стамен Филипов од Скопје, проф. д-р 
Зоран Караџов и проф. д-р Ѓорѓи Оровчанец од Скопје, 
со Решение У.бр.241/2007 од 5 март 2008 година, пове-
де постапка за оценување на уставноста на Одлуката 
означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што осно-
вано се постави прашањето за нејзината согласност со 
Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека врз основа на 
членот 91 став 2 од Законот за здравствена заштита, а 
во врска со членот 34 ставовите 1 и 2 од Законот за 
установите, Владата на Република Македонија, донела 
Одлука за поделба на Јавната здравствена установа 
Универзитетски клинички центар - Скопје број 19-
3888/1 од 26 јуни 2007 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.102/2007). 

Со членот 1 од оваа одлука, Јавната здравствена 
установа Универзитетски клинички центар – Скопје, се 
дели на 30 јавни здравствени установи кои се пооддел-
но набројани.  

Со членовите 2 - 31 од оваа одлука, се уредува поо-
делно дека секој дел од единствената Јавна здравствена 
установа Универзитетски клинички центар – Скопје, 
како организациона единица институт или клиника за 
болничките дејности, понатаму продолжува да работи 
како посебна јавна здравствена установа за секоја бол-
ничка дејност, како и дека продолжува во секоја од нив 
да се изведува образовната дејност и научно-истражу-
вачката дејност. Воедно, се определуваат и лицата вр-
шители на должноста во одделните јавни здравствени 
установи.  

Во членот 32 од оваа одлука, посебно е уредено де-
ка се организира и продолжува да работи како посебна 
Јавна установа за заеднички работи, од претходно по-
стојните делови од Јавната здравствена установа Уни-
верзитетски клинички центар – Скопје, Организациона 
единица - заеднички служби и делот од Организацио-
ната единица - заеднички служби на хируршките кли-
ники кој ја опфаќа централната стерилизација и општо-
техничките работи. 

Според членот 33 од оваа одлука, уписот во Цен-
тралниот регистар на Република Македонија на јавните 
здравствени установи од членот 1 и јавната установа од 
членот 32 од оваа одлука, ќе се изврши во рок од 30 де-
на од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Со 
денот на уписот, тие ги преземаат вработените, просто-
рот, опремата, средствата за работа и објектите во кои 
организационите единици ги вршат дејностите.  

Со членот 34 од оваа одлука, е определено дека во 
рок од 3 месеци од денот на уписот во Централниот ре-
гистар на Република Македонија, ќе се изврши донесу-
вањето на статутот, изборот на членовите на органот 
на управувањето и именувањето на директорите на јав-
ните здравствени установи. 
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Според членот 35 од оваа одлука, средствата за ра-
бота на јавните здравствени установи од членот 1 и јав-
ната установа од членот 32 на оваа одлука, ќе се обез-
бедуваат од Фондот за здравственото осигурување на 
Македонија врз основа на склучување на договор, како 
и од сопствени приходи.  

Според членот 36, актите на Јавната здравствена 
установа Универзитетски клинички центар - Скопје, 
продолжуваат да се применуваат најдоцна до шест ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

Со членот 37 е определено дека јавните здравстве-
ни установи ќе склучат договори за уредување на меѓу-
себните односи со јавната установа од членот 32 на 
оваа одлука.  

Според членот 38 од оваа одлука, со денот на упи-
сот во Централниот регистар на Република Македонија 
јавната установа од членот 32 од оваа одлука ги презе-
ма побарувањата и долговите настанати до денот на 
уписот на јавните здравствени установи во Централни-
от регистар на Република Македонија.  

Побарувањата и долговите од Јавната здравствена 
установа Универзитетски клинички центар – Скопје 
настанати по денот на уписот на јавните здравствени 
установи и јавната установа, ги преземаат јавните 
здравствени установи, и јавната установа од член 32. 

Со членот 39 од Одлуката е определено дека со де-
нот на влегување во сила на оваа одлука престанува да 
важи Одлуката за основање на Клинички центар - 
Скопје ("Службен весник на Република Македонија" 
број 20/1996) која е донесена од Собранието на Репуб-
лика Македонија.  

Според членот 40 оваа одлука влегува во сила на-
редниот ден од денот на објавувањето во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Одлуката е објавена во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 102/2007 на 22 август 2007 
година и влегла во сила на 23 август 2007 година. 

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

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

Согласно членот 61 од Уставот, Собранието на Ре-
публика Македонија е претставнички орган на граѓани-
те и носител на законодавната власт на Републиката, а 
согласно членот 88 од Уставот, Владата на Република 
Македонија е носител на извршната власт, а своите 
права и должности ги врши врз основа и во рамките на 
Уставот и законите.  

Законот за здравствена заштита во периодот од не-
говото донесување во 1991 година до измените и до-
полнувањата на овој закон во 2004 година, со членот 
91 став 1 предвидел дека здравствена организација мо-
жат да основаат Републиката, правните и физичките 
лица, а во ставот 2 предвидел дека јавна здравствена 
организација може да основа Собранието на Република 
Македонија.  

Со Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за здравствената заштита ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.10/2004), во членот 91 став 2 
зборот "Собранието" се заменува со зборот "Владата". 

Со наведената законска измена е допуштено по вле-
гувањето во сила на Законот, 15 март 2004 година, Вла-
дата на Република Македонија да основа јавна здрав-
ствена установа. Измените и дополнувањата на Зако-

нот за здравствена заштита од 2004 година важат за ид-
ни односи, меѓутоа не е уреден нов правен или преоден 
режим за основачот (Собранието) на претходно осно-
вана јавна здравствена организација и нема норми во 
Законот за статусни промени на правниот субјективи-
тет на јавната здравствена установа чиј основач било 
Собранието. 

Воедно, со членот 49 од овој закон, зборовите 
"здравствена организација" во текстот на Законот се за-
менуваат со зборовите "здравствена установа", а кли-
ничкиот центар како вид на здравствена установа сог-
ласно членот 95 од Законот, е дополнет како „Универ-
зитетски клинички центар“. 

Со Законот за установите („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.32/2005 и 120/2005) кој како 
lex generalis има супсидиерна примена и се применува 
доколку со друг закон поинаку не е уредено, во членот 
14 став 1 е предвидено дека јавна установа основа Со-
бранието на Република Македонија со закон, односно 
Владата на Република Македонија со одлука. Меѓутоа, 
и во овој закон нема регулатива за нов правен режим 
на веќе основаните јавни установи пред неговото доне-
сување, и Законот важи за идни односи. 

Судот утврди дека во Законот за здравствена за-
штита не се содржани одредби со кои се уредува ста-
тусна промена на правниот субјективитет на јавната 
здравствена установа која веќе била основана од Со-
бранието на Република Македонија, туку е дозволено 
по влегувањето во сила на наведените измени и допол-
нувања на Законот да се основаат јавни здравствени 
установи од страна на Владата на Република Македо-
нија. 

Со оглед на тоа не е спорно дека со закон не е регу-
лирано прашањето за нови статусни промени на прав-
ниот субјективитет на јавната здравствена установа чиј 
основач било Собранието. Имено, законодавецот допу-
штил во правниот поредок да постојат Собранието на 
Република Македонија и Владата на Република Маке-
донија како основачи на јавни здравствени установи, 
соодветно дали е тоа пред или по 2004 година. 

Врз основа на членот 91 став 2 од Законот за здрав-
ствената заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/1991, 46/1993 и 55/1995), Собранието 
на Република Македонија донело Одлука за основање 
на Клинички центар - Скопје, број 08-1402/1 од 17 
април 1996 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.20/1996). 

Во време на донесување на оваа одлука, Собрание-
то на Република Македонија било единствено овласте-
но со членот 91 став 2 од Законот за здравствена за-
штита да биде основач на јавна здравствена установа, и 
врз основа на овој законски основ и преодната регула-
тива од одредбите на овој закон, Собранието на Репуб-
лика Македонија со Одлуката од 1996 година станало 
основач на конкретната јавна здравствена организација 
- Клинички центар со седиште во Скопје на основата 
од ООЗТ Клиники. 

По влегувањето во сила на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за здравствена заштита во 
2004 година е предвидено основач на јавна здравствена 
установа да биде Владата на Република Македонија, и 
е даден законски основ во идните односи како основач 
да биде Владата на Република Македонија. Меѓутоа, со 
оспорената Одлука за поделба на јавната здравствена 
установа Универзитетски клинички центар – Скопје, 
Владата на Република Македонија се појавува во својс-
тво на основач на нови јавни здравствени установи и 
својство на правен субјект кој укинува постоење на јав-
на здравствена установа на друг основач (Собранието). 
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Судот утврди дека правниот основ на кој се заснова 
оспорената Одлука се членот 91 став 2 од Законот за 
здравствена заштита, кој се однесува на правото Влада-
та да биде основач, и членот 34 ставови 1 и 2 од Зако-
нот за установите, кои го уредуваат правото основачот 
да одлучува установата да се пропои кон друга устано-
ва, две или повеќе установи да се спојат во една уста-
нова или установата да се подели на две или повеќе 
установи, како и основачот да може да одлучи дел од 
установата (организациона единица) да се припои кон 
друга установа или да се организира како самостојна 
установа.  

Со членот 34 од Законот за установите за идните 
односи е утврдено тоа право на основачот на установа-
та, а во ставот 3 е определено дека само со закон и ста-
тут на установата може да се уреди начинот на донесу-
вањето на одлуката за статусни промени.  

Во случајов врз основа на Одлуката од 1996 година 
Собранието е основач на Клиничкиот центар - Скопје, 
а со членот 39 од оспорената Одлука Владата утврдила 
дека со денот на влегување во сила на оваа одлука пре-
станала да важи Одлуката за основање на Клинички 
центар – Скопје донесена од Собранието на Република 
Македонија. 

Оваа Одлука не се заснова на закон за уредување на 
статусните промени односно укинување на јавната 
здравствена установа основана во поранешен период, и 
Одлуката не е донесена од основачот на установата, 
односно од Собранието на Република Македонија. 

Оттука, Судот утврди дека Владата спротивно на 
уставно утврдените принципи пристапила кон донесу-
вање и ја донела оспорената Одлука, со која го укинала 
постоењето на порано основаната јавна здравствена 
установа на која таа не била оснивач и на нејзината ма-
теријална база одлучила да биде основач на нови јавни 
здравствени установи. Ваквите дејствија Владата ги 
спровела со подзаконски акт и без законски правен или 
преоден режим на уредување на односите кои настана-
ле и постоеле од претходниот период. Поради тоа, Од-
луката на Владата на Република Македонија уредува 
права и односи кои се законска, а не подзаконска мате-
рија и е акт на одлучување кој не е донесен од основа-
чот на установата, ниту пак има конкретно овластува-
ње од Собранието како основач на таквата установа. 

Судот утврди дека со оспорената одлука Владата на 
Република Македонија како носител на извршната 
власт одлучувала за права и обврски кои се однесуваат 
на Собранието на Република Македонија а кои се непо-
средно поврзани со укинувањето на јавната здравстве-
на установа основана од Собранието на Република Ма-
кедонија, таа ја дерогирала односно отстранила од 
правниот поредок Одлуката на Собранието на Репуб-
лика Македонија, и со тоа дирекно ги повредила устав-
ните принципи на владеењето на правото и поделбата 
на власта, со мешање на извршната во законодавната 
власт спротивно на одредбите од членот 8 став 1 али-
неи 3 и 4 од Уставот.  

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите Лилјана Ингилизова-Ристо-
ва, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и 
д-р Зоран Сулејманов. 

 
    У.бр.241/2007                       Претседател  
11 јуни 2008 година       на Уставниот суд на Република  

    Скопје                             Македонија, 
                                    д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1326. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 42 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 31 став 1 алинеја 4 и член 46 од Зако-
нот за Судски совет на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), 
Судскиот совет на Република Македонија, на редовна-
та 39-та седница одржана на ден 12.06.2008 година, ја 
донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА  
АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР 

 
За судии поротници на Апелационен суд Гостивар 

се избрани: 
1. Стојанка Андон Ќипреска, 
2. Снежана Боривоје Спироска, 
3. Марјан Борис Иваноски, 
4. Елизабета Антоние Јосифоска,  
5. Ѓоре Китан Брајкоски, 
6. Фехин Хамза Дурмиши, 
7. Десанка Љубе Групчева, 
8. Тефик Реџепи, 
9. Исен Фејзулаи, 
10. Илбаш Емин Зибери, 
11. Рилинд Арифи, 
12. Ријад Исмаили, 
13. Гази Исмаили, 
14. Фатон Мемети. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
      Бр. 07-1363/1                          Судски совет 
16 јуни 2008 година                 на Република Македонија 
         Скопје                                Претседател, 
                                          Беќир Исени, с.р. 

___________ 
1327. 

Судскиот совет на Република Македонија, врз осно-
ва на член 73 од Законот за судовите и член 47 од Зако-
нот за Судскиот совет на Република Македонија, на ре-
довната 39-та седница одржана на ден 12.06.2008 годи-
на, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

судијата Златко Линин, судија во Основен суд Скопје I 
Скопје, поради настанатата смрт на ден 29.05.2008 го-
дина. 

Со денот на престанокот на судиската функција на 
судијата му престанува правото на плата. 

Решението влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на РМ“. 

 
Бр. 07-1361/1                            Судски совет 

16 јуни 2008 година                 на Република Македонија 
         Скопје                                  Претседател, 
                                            Беќир Исени, с.р. 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
1328. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, ка-
тастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 
и 70/06), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР  

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Бела Црква, вонградежен реон – Општина 
Кривогаштани. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Бела Црква, 
вонградежен реон, установен според Законот за премер 
и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ 
бр. 34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-8674/1 
12 јуни 2008 година                            Директор,         
          Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1329. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, ка-
тастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 
и 70/06), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Бела Црква, гра-
дежен реон – Општина Кривогаштани. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Бела Црква, 
градежен реон, установен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-8675/1 
12 јуни 2008 година                            Директор,         
         Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1330. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-

СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР  
НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Студеничани, вонградежен реон – Општина 
Студеничани. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Студеничани, 
вонградежен реон, установен според Законот за премер 
и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ 
бр. 34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-8679/1 
16 јуни 2008 година                            Директор, 
          Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
1331. 

По извршеното срамнување со изворниот текст ут-
врдено е дека во Листата на категоризирани спортисти 
во Република Македонија за периодот јуни 2004 – јуни 
2005 година („Сл. весник на РМ” бр. 8/06), направена е 
техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ЛИСТА НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 

ЈУНИ 2004 – ЈУНИ 2005 ГОДИНА 
 
Во точката под реден број 20, во колоната - Стекна-

та спортска категорија наместо зборовите: „спортист 
од меѓународна категорија”, треба да стојат зборовите: 
„спортист од светска категорија”; 

и во колоната - Остварен резултат на официјални 
меѓународни натпревари кои се во календарот на 
европските и светските асоцијации и државни првенс-
тва, наместо зборовите: „куглање-за освоено 3-то место 
во игра на парови на СП за сениори во Брашов-Рома-
нија, одржано во периодот од 15-22.05.2004 година“, 
треба да стојат зборовите: „куглање-за освоено 1-во 
место во поединечна и екипна конкуренција на СП за 
сениори во Брашов-Романија, одржано во периодот од 
15-22.05.2004 година”. 

 
Бр.  08-12/6 

10 јуни 2008 година                            Директор, 
          Скопје                             Ивица Георгиевски, с.р. 
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