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398. 
Врз основа на член 34 став 2 од Законот за Полициската академија (�Службен весник на Република Македони-

ја� бр. 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.04.2004 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА БРОЈОТ НА РЕДОВНИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПОЛИЦИСКАТА 

АКАДЕМИЈА - СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 2004/2005 ГОДИНА, ЗА СТЕКНУВАЊЕ ВИСОКО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
1. На Полициската академија - Скопје, во учебната 2004/2005 година, во I-ва година на студии за стекнување

високо образование, ќе се запишат 100 редовни и 100 вонредни студенти. 
2. Во Конкурсот за запишување на студии на Полициската академија - Скопје, ќе се пропишат критериуми за

соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-

кедонија�. 
 

      Бр. 23-1175/1                      Заменик на претседателот 
5 април 2004 година                        на Владата на Република 
          Скопје                    Македонија, 
                       Јован Манасијевски, с.р. 
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399. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), a во врска со член 4 од 
Одлуката за основање Јавно претпријатие за водосто-
панисување со Хидросистемот �Дојранско Езеро�-Стар 
Дојран (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 15/02), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 5 април 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈА ДИРЕКТОР НА 
ЈПВ ХС �ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО�-СТАР ДОЈРАН  
1. Филип Дончовски се разрешува од функција 

директор на Јавното претпријатие за водостопанисува-
ње со Хидросистемот �Дојранско Езеро�-Стар Дојран. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
      Бр. 17-1315/1                    Заменик на претседателот  
5 април 2004 година                на Владата на Република  
          Скопје    Македонија, 
       Јован Манaсијевски, с.р. 

___________ 
400. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), a во врска со член 4 од 
Одлуката за основање Јавно претпријатие за водосто-
панисување со Хидросистемот �Дојранско Езеро�-Стар 
Дојран (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 15/02), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 5 април 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈПВ ХС 
�ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО�-СТАР ДОЈРАН  

1. За директор на Јавното претпријатие за  водосто-
панисување со Хидросистемот �Дојранско Езеро�-Стар 
Дојран се именува Цанко Шалески, дипл. земјоделски 
инженер. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
      Бр. 17-1316/1                    Заменик на претседателот  
5 април 2004 година                на Владата на Република  
          Скопје    Македонија, 
       Јован Манaсијевски, с.р. 

___________ 
401. 
Врз основа на член 4 став 1 точка 2 и став 2 од Зако-

нот за пропишување на техничките барања за произво-
дите и оцена на сообразноста (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 55/2002), министерот за еконо-
миј   донесе а 

П  Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА  КВАЛИТЕТОТ НА ТЕЧНИТЕ  ГОРИВА  

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на течните горива  

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 72/2003 
и 85/2003) во членот 16, став 1, алинеја 1 се брише. 
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
�До 13.05.2004 година може да се пуштат во промет 

затечените залихи во земјата на моторен бензин произ-
веден според стандардот МКС.Б.Х2.220;1973�.  

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�.  
Бр. 12-2289/2                       Министер за економија, 

6 април 2004 година                Стевчо Јакимовски, с.р. 
     Скопје 

402. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), сог-
ласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, 
донесена на седницата одржана на 3.03.2004 година, 
Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ  
Н А ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. На КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија 

АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгороч-
ни хартии од вредност - трета емисија на 25.000.000 
обични акции во вредност од 25.000.000 евра или во 
денарска противвредност од 1.532.267.500 денари, сог-
ласно Одлуката за зголемување на основниот капитал 
на друштвото преку емисија на нови акции од 
18.12.2003 година и Одлуката за трета емисија на ак-
ции на друштвото од 18.12.2003 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точката 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и одлуките за нивно издавање. 

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

4. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
       Бр. 07-37/5          Комисија за хартии од вредност 
3 март 2004 година    Претседател, 
          Скопје          проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
403. 
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 31 март  2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинуваат член 88 став 2, поднасловот �Дис-
циплински мерки�, член 89, поднасловот �1. Јавна опо-
мена�, член 90, поднасловот �2. Парична казна� и члено-
вите 91 и 92 од Колективниот договор за шумарството и 
дрвната индустрија на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 46/1994). 

 2. Оваа одлука произведува правно дејство од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по под-
несена иницијатива од Стамен Филипов од Скопје, со 
решение У. бр. 62/2003 од 18 февруари 2004 година по-
веде постапка за оценување на уставноста и законито-
ста на одредбите од Колективниот договор означени во 
точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се поста-
ви прашањето за нивната согласност со Уставот и со 
Законот за работните односи. 

4. Судот на седницата утврди дека во Колективниот 
договор за шумарството и дрвната индустрија, оспорени-
те поднаслови и членови се утврдени во рамките на делот 
IX насловен како �Општи обврски на работниците�. 
Поднасловот �Одговорност за повреда на работните 

обврски� го опфаќа членот 88 во чиј став 1 е утврдено 
дека неодговорното однесување повлекува и одговор-
ност на работникот за сторената повреда на работните 
обврски утврдени со закон, колективен договор и коле-
ктивен договор на ниво на работодавец. Во ставот 2 на 
овој член е утврдено дека дисциплинската одговорност 
на работникот се утврдува со овој колективен договор 
и колективниот договор на ниво на работодавец. 
Поднасловот �Дисциплински мерки� ги опфаќа 

членовите 89, 90, 91 и 92. Во членот 89 е предвидено 
дека за повреда на работните и други обврски на работ-
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никот може да му се изрече една  од следните дисцип-
лински мерки: јавна опомена, парична казна и преста-
нок на работен однос. Мерките од став 1 на овој член 
може да му се изречат на секој работник без оглед на 
посебните овластувања или одговорности што ги има 
тој работник,  освен за генералниот директор. 
Во членот 91 кој се однесува на јавната опомена, 

како една од можните дисциплински мерки предвиде-
ни  во членот 89, е утврдено дека оваа мерка може да 
се изрече за лесни повреди на работните обврски утвр-
дени со колективниот договор на ниво на претпријатие. 
Заклучок за објавување на конечната одлука донесува 
органот кој ја изрекол мерката јавна опомена. 
Според членот 91, паричната казна може да се изре-

че за секоја повреда на работните обврски. Според чле-
нот 92 став 1 паричната казна може да се изрече најм-
ногу во висина од 15% од аконтацијата на месечната 
плата на работникот во траење од еден до шест месеци. 
Според ставот 2 на овој член аконтацијата на платата 
на работникот остварена во месецот во кој е изречена 
одлуката се зема како основа за утврдување на висина-
та на паричната казна. 

5. Во член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, како една од 
темелните вредности на уставниот  поредок на Република 
Македонија е утврдено начелото-владеење на правото. 
Според член 32 став 5 од Уставот, остварувањето 

на правата на работниците и нивната положба се 
уредуваат со закон и со колективни договори. 
Согласно изреченото уставно овластување содржано 

во наведениот член од Уставот, со Законот за работните 
односи (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
80/1993, 14/1995, 53/1997, 21/1998, 25/2000, 3/2001, 
50/2001, 25/2003 и 40/2003), на општ начин е уредено ос-
тварувањето на правата, обврските и одговорностите на 
работникот и работодавецот од работен однос. 
Според членот 4 од овој закон работникот е должен 

да ги исполнува обврските што произлегуваат од ра-
ботниот однос, а за повреда на работните обврски и 
причинетата штета работникот одговара лично според 
одредбите на закон и колективен договор. 
Во членовите од 106 до 133 од Законот се утврдуваат 

основите и условите за престанок на работниот однос, 
меѓу кои е утврден и престанок на работниот однос со 
отказ од страна на работодавецот. Така, според членот 
111 од Законот, работниот однос на работникот со отказ 
од страна на работодавецот престанува ако работникот е 
неспособен да ги извршува работните задачи утврдени 
со закон, колективен договор и договор за работа или 
ако ја крши работната дисциплина и работниот ред. 
Притоа, во Законот за работните односи не се содр-

жани посебни одредби за тоа кој орган во име на рабо-
тодавецот и во која постапка ќе ја утврди неспособно-
ста, односно неисполнувањето на работните обврски 
на работникот и кршењето на работната дисциплина и 
работниот ред, какви што се на пример, во член 99, за 
утврдувањето на штетата што работникот по своја вина 
ја направил на работодавецот, за која е утврдена мате-
ријална одговорност. 
Во оваа смисла, Законот за работните односи единс-

твено содржи решение дека одлуката за престанок на ра-
ботниот однос на раководни работници со отказ, на 
предлог на работоводниот орган донесува органот на 
управување, односно работодавецот (член 118) и дека за 
престанок на работниот однос со отказ на работник со 
над 25 години работен стаж или со најмалку 20 години 
непрекината работа кај ист работодавец одлучува орга-
нот на управување. 
За разлика од Законот, Општиот колективен дого-

вор за стопанството на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 29/1994 и 
87/2001) содржи поконкретни одредби за наведените 
прашања. Имено, според членот 61 став 1 од овој коле-
ктивен договор, работниот однос на работникот може 
да му престане со отказ поради кршење на работната 
дисциплина или поради неисполнување на обврските 
од работата доколку кршењето на работната дисципли-

на или неисполнувањето на обврските од работа е 
утврдено од страна на работодавецот, односно работо-
водниот орган или од него определено лице. Според 
ставот 2 на овој член, на работникот му се овозможува 
да се изјасни за наводите изнесени како причина за 
престанок на работниот однос. Освен тоа, во членовите 
63 и 64 од овој колективен договор, се утврдени и ро-
ковите во кои работодавецот може да ја донесе одлука-
та за престанок на работниот однос, што, исто така, не 
е уредено со Законот за работните односи. 
Од сето напред наведено, меѓу другото, може да се 

констатира дека одговорноста на работникот за повре-
да на работните обврски што произлегуваат од работ-
ниот однос начелно е утврдена во членот 4 од Законот 
за работните односи, а во другите одредби се утврдува 
дека поради неисполнување на овие обврски на работ-
никот може да му престане работниот однос со отказ 
од страна на работодавецот под условите утврдени со 
закон и колективен договор. Случаите на кршење на 
работните обврски, како и кршењето на работната дис-
циплина и работниот ред, поради кои на работникот 
може да му престане работниот однос со отказ на рабо-
тодавецот, освен оние што се утврдени во Законот за 
работните односи, согласно овој закон може да се утвр-
дуваат и со друг закон  и со колективен договор. 
Разгледувајќи го членот 88 став 2 од Колективниот 

договор во контекст на изнесеното, Судот оцени дека тој 
не е во согласност со Уставот и со Законот за работните 
односи и формално и суштински. Формално, затоа што 
во Законот за работните односи личната одговорност на 
работникот за повреда на работните обврски не е утвр-
дена, односно дефинирана како �дисциплинска�, а су-
штински, затоа што во овој став на член 88 се упатува 
дека оваа одговорност на работникот се утврдува со овој 
колективен договор и колективниот договор на ниво на 
работодавецот, а не и со закон и колективен договор на 
ниво на Републиката, како што произлегува од Уставот 
и Законот за работните односи во кој е разработена 
уставната определба за колективните договори. 
Во однос на членовите 89 до 92 од Колективниот 

договор во кои се утврдуваат дисциплинските мерки 
јавна опомена, парична казна и престанок на работниот 
однос, кои што можат да му се изречат на работникот 
за повреда на работните и други обврски, Судот утврди 
дека истите не се во функција на доуредување на пра-
шањето за одговорноста на работниците согласно Зако-
нот за работните односи, кој што, за разлика од прет-
ходниот Закон за работните односи, не познава систем 
на дисциплински мерки за повреда на работната дис-
циплина. Имено, според концепцијата на Законот за ра-
ботните односи, одговорноста на работникот за крше-
ње на работната дисциплина или за неисполнување на 
обврските утврдени со закон, колективен договор и до-
говор за работа се �санкционира� само со престанок на 
работниот однос со отказ од страна на работодавецот 
(кој согласно член 116 од Законот отказот може да го 
замени со парична казна), а не и со изрекување на дис-
циплински мерки, како што се утврдува во овие члено-
ви од Колективниот договор. 
Од тие причини Судот оцени дека членовите 89, 90, 

91 и 92, како и поднасловите �Дисциплински мерки�, 
�1. Јавна опомена� и �2. Парична казна� од овој коле-
ктивен договор не се во согласност со Уставот и Зако-
нот за работните односи. 

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 Лилјана Ингилизова - Ристова и судии-
те: д-р  Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирјана 
Лазарова Трајковска, Вера Маркова, д-р Бајрам Положа-
ни, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр. 62/2003             Претседател 

31 март 2004 година     на Уставниот суд на Република 
   Скопје              Македонија, 
                  Лилјана Ингилизова - Ристова, с.р 
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404. инвалидското осигурување на Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 50/94, 34/95, 
46/99, 10/02 и 5/04), Управниот одбор на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја, на седницата одржана на 20.02.2004 година, донесе 

Врз основа на член 15 став 2 и член 64 точка 2 од 
Законот за Народна банка на Република Македонија 
(�Службен весник на РМ� бр. 3/2002, 51/2003 и 
85/2003), Советот на Народна банка на Република Ма-
кедонија на 8.04.2004 година, ја донесе следната 

 
 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ 
НА ПЕНЗИСКОТО  И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДАЖБА, ЦИРКУЛАЦИ-
ЈА И ИСПЛАТА НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Статутот на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија (�Сл. весник на РМ� 
бр. 50/94, 34/95, 46/99, 10/02 и 5/04) во член 13-а став 4 
алинеја 1 по зборот �спрема�, зборовите: �од правна 
или економска насока� се бришат. 

 
1. Во Одлуката за издавање, продажба, циркулација 

и исплата на благајнички записи на Народна банка на 
Република Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 
53/2002 и 58/2003) се вршат следните измени: 

Во алинеја 2, по зборот �искуство�, зборовите: �по 
дипломирањето� се бришат

а) Потточките 1.7 став 2, 1.8 и 3.4 се бришат; 
.  б) Во потточката 1.9 став 1 после зборот �пазар� се 

додаваат зборовите: �помеѓу банки�; Член 2 в) Во потточката 2.23 зборовите: �во свое име и за 
своја сметка� се бришат; Оваа статутарна одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во �Службен весник на 
Република Македонија�, а ќе се објави по добивањето 
согласност од Владата на Република Македонија. 

г) Во потточка 5.2 зборовите: �точките 3.3 и 3.4� се 
заменуваат со зборовите: �точката 3.3�. 

 2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вање во �Службен весник на Република Македонија�.     Бр. 02-1018/1                Претседател 

20 февруари 2004 година            на Управен одбор, 3. Се задолжува Дирекцијата за правни, организа-
ционо кадровски и публикациски работи да изготви 
пре истен текст на Одлуката. 

        Скопје                       Ленка Балаловска, с.р. 
_______________________________________________ ч

  
О. бр. 02-15/1-2004               Претседател О Б Ј А В И 
8 април 2004 година          на Советот на Народна банка   
         Скопје     на Република Македонија Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија (�Службен весник 
на РМ� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02 и 46/02),  
Ми истерството за труд и социјална политика 

               Гувернер, 
        Љубе Трпески, с.р. 

_______________________________________________ н  
АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ О Б Ј А В У В А   

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 1. Tрошоците на живот за месец март 2004 година, во 
однос на месец февруари 2004 година, се пониски за 0,1%. ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

15. 2. Исплатата на платите за месец март 2004 година, 
во однос на месец февруари 2004 година, работодавци-
те од членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото 
утврдено за претходниот месец. 

Врз основа на член 163 точка 1 од Законот за пензи-
ското и инвалидското осигурување (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 80/93, 14/95, 71/96, 
32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01 и 85/03), а во врска со 
член 77 став 6 од Статутот на Фондот на пензиското и  

                                                          Министер, 
                                            Јован Манасијевски, с.р. 
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