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496. 
Врз основа на член 45 алинеја 2 од Зако

нансирање на единиците на локална с
(�Службен весник на Република Македонија
и 96/04), Владата на Република Македонија,
цата одржана на 25.04.2005 година, донесе 

 
 

У Р Е Д Б А 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА
МЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ЈАВН
НОВИ ЗА ДЕЦА-ДЕТСКИ ГРАДИНКИ ПО ОП

 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува методол
распределба на наменските дотации за локал
установи за деца-детски градинки по општин
С О Д Р Ж И Н
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Член 2 
Согласно Буџетот на Република Македонија за 2005 

година за периодот од 01 јули - 31 декември, во Раздел 
15010 -Општествена заштита на деца, Програма А, 
Потпрограма А2 - Пренесување на надлежностите  на 
ЕЛС, на ставката 442 е предвидена наменска дотација 
од 66.050.000,00 денари. 

нот за фи-
амоуправа 
� бр. 61/04 
 на седни-

 
Член 3 

Распределбата на наменските дотации по општини 
за згрижување и воспитание на деца за општините во 
кои има локални јавни установи за згрижување и вос-
питание на деца се врши според следните критериу-
ми: 

 НА НА-
И УСТА-
ШТИНИ  

-средствата  определени како наменски дотации ќе 
се користат  за покривање на расходите за комунални 
услуги, греење, комуникација и транспорт; други мате-
ријали и алат за поправка; тековно одржување; дого-
ворни услуги и други оперативни расходи.  

огијата за 
ните јавни 
и. 
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Скопје ќе се насочуваат по општини каде што е седи-
штето на установата од Буџетот на Република Македо-
нија преку Министерството за труд и социјална  полити-
ка, месечно или во динамика договорена со Министерс-
твото за финансии.  

Член 4 
Министерството за труд и социјална политика вр-

ши распределба на дотациите по општини  и општини-
те на Градот Скопје, за локалните  јавни установи за 
згрижување и воспитание на деца- детски градинки 
согласно обезбедените средства во Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2005 година, како што е дадено во 
Прегледот за распределба на наменските дотации за 
детска заштита, што е составен дел на оваа уредба. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се применува со отпочнувањето на 
примената на  Законот за финансирање на единиците 
на локална самоуправа , а  до 31.12.2005 година. 

 
Член 5 

                            Средствата за наменски  дотации наменети за  ло-
калните установи за згрижување и воспитание на деца - 
детски градинки  по општини и  општините на Градот  

Бр. 19-1548/1         Претседател на Владата 
25 април 2005 година          на Република Македонија, 

     Скопје                       д-р Владо Бучковски, с.р.   
  
  
  
  

  
  
     

  
  
  
  
       

  
  
  

  
  
  
       

  
  

  
  
  
  
     

  
  
  

  
  
  
  
     

  
  
  

  
  
  
       

  
  
  



6 мај 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 30 - Стр. 3 

 497. 
 Врз основа на член 45, став 2, алинеjа 2 од Законот 

за финансирање на единиците на локална самоуправа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 61/04 
и 96/04), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25.04.2005 година, донесе 

 
 
         
 
  
 У Р Е Д Б А 
   ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕН-

СКИТЕ ДОТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СО-
ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА 
КОИ ЌЕ РАБОТАТ КАКО ЈАВНИ УСТАНОВИ ЗА СО-
ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ОСНОВАНИ ОД ОПШТИНАТА  

 
 
 
 
                      И ОД ГРАДОТ  СКОПЈЕ 

  
Член 1  

Со оваа уредба се пропишува методологијата за 
распределба на наменските дотации од Буџетот на Ре-
публика  Македонија за 2005 година за јавните уста-
нови за социјална заштита - домови за стари лица кои 
ќе продолжат да работат како јавни установи за соци-
јална заштита основани од општината, односно Градот 
Скопје, според седиштето на установата. 

 
 
 
 
 
 
  
 Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2005 
година во Раздел 15020 - Социјална заштита, Програма 
А, Потпрограма А2 Пренесување на надлежностите на 
ЕЛС, на ставката 442 е предвидена наменска дотација  
во износ од 10.500.000,00 денари. 

 
 
 
 
   Член 3 
 Распределбата на наменските дотации се врши спо-

ред следните критериуми:  
 - општини во кои има јавни установи за социјална 

заштита - домови за стари лица;  
- средства кои ќе се користат за покривање на рас-

ходите за комунални услуги, греење, комуникации и 
транспортни трошоци, потоа за прехранбени произво-
ди, санитетски материјали и лекарства, за други мате-
ријали и алати, за поправки и тековно одржување, како 
и за договорни услуги поврзани со реализирање на 
згрижувачката функција. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
 Член 4 

Министерството за труд и социјална политика вр-
ши распределба на дотациите по општини, односно 
Градот Скопје, за јавните установи за социјална зашти-
та - домови за стари лица, согласно обезбедените 
средства во Буџетот на Република Македонија за 2005 
година како што е дадено во Прегледот за распределба 
на наменските дотации за социјална заштита, што е со-
ставен дел на оваа уредба. 

 
 
 
 
 
 
 
                   

Член 5  
Средствата за наменски дотации наменети за јавни-

те установи за социјална заштита - домови за стари ли-
ца, ќе се насочуваат во општините, односно Градот 
Скопје, каде што е седиштето на установата, од Буџе-
тот на Република Македонија преку Министерството за 
труд и социјална политика, месечно или во динамика 
договорена со Министерството за финансии. 

 
 
 
 
 
 
  
 Член 6 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се применува со отпочнувањето на 
примената на Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа, а до 31.12.2005 година. 

 
 
 
 
         Бр. 19-1442/1                       Претседател на Владата 
 25 април 2005 година             на Република Македонија, 
      Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 
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498. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија ("Службен весник на РМ" 
бр. 59/00, 12/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25.04.2005 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИ ГРУПИ ЗА ПОД-
ГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА 
УСВОЈУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА 
УНИЈА И ПОДГОТОВКА НА ПРЕГОВАРАЧКИТЕ ПО-
ЗИЦИИ ЗА ПРЕГОВОРИ СО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
 

Член 1 
Во рамките на процесот на усогласувањето на зако-

нодавството на Република Македонија со законодав-
ството на Европската унија (во натамошниот текст: ЕУ), 
како и процесот на пристапување на Република Македо-
нија во ЕУ, се формираат работни групи. 

 
Член 2 

За утврдување на надлежноста на министерствата и 
другите органи на државната управа за секој одделен 
правен акт на ЕУ, усогласување на поглавјата во рам-
ките на Национална програма за усвојување на правото 
на ЕУ, подготовка и учество во процесот на проверка 
на усогласеноста на националното право со правото на 
ЕУ (screening), како и подготовка на преговарачки по-
зиции на Република Македонија во процесот на прего-
варање со ЕУ се формираат триесет Работни групи 
по следните области: 

 
1. Слободно движење на стоки 
(1) Раководител � Министерство за економија (МЕ) 
(2) Членови  
- Министерство за здравство (МЗ) 
- Министерство за финансии (МФ) 
- Министерство за култура (МК) 
- Министерство за транспорт и врски (МТВ) 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство (МЗШВ) 
- МЕ - Државен пазарен инспекторат (ДПИ) 
- Комисија за заштита на конкуренција (КЗК) 
- МЗ - Биро за лекови (БЛ) 
- МЗ - Дирекција за храна (ДХ) 
- МФ - Царинска Управа (ЦУ) 
- Институт за стандардизација (ИС) 
- МЕ - Државен инспекторат за техничка инспекци-

ја (ДИТИ) 
- Институт за акредитација (ИА) 
- МЕ - Биро за метрологија (БМ) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
2. Слобода на движење на лица 
(1) Раководител - Министерство за труд и социјална 

политика (МТСП) 
(2) Членови 
- Министерство за образование и наука (МОН) 
- Министерство за здравство (МЗ) 
- Министерство за правда (МП) 
- Министерство за внатрешни работи (МВР) 
- Министерство за надворешни работи (МВР) 
- Министерство за транспорт и врски (МТВ) 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство (МЗШВ) 
- Министерство за финансии (МФ) 
- Државен завод за статистика (ДЗС) 
- Агенција за вработување (АВ) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 

3. Слобода на добивање услуги 
(1) Раководител - Министерство за финансии (МФ) 
(2) Членови 
- Министерство за транспорт и врски (МТВ) 
- Министерство за образование и наука (МОН) 
- Министерство за економија (МЕ) 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство (МЗШВ)          
- Министерство за здравство (МЗ)  
- Министерство за труд и социјална политика 

(МТСП)                 
- Министерство за правда (МП) 
- Народна банка на Република Македонија (НБРМ) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
4. Слободно движење на капиталот 
(1) Раководител - Министерство за финансии (МФ) 
(2) Членови 
- Министерство за економија (МЕ) 
- Министерство за правда (МП) 
- Народна Банка на Република Македонија (НБРМ) 
- Комисија за хартии за вредност (КХВ) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
5. Право на трговски друштва 
(1) Раководител - Министерство за економија (МЕ) 
(2) Членови 
- Министерство за финансии (МФ) 
- Министерство за култура (МК) 
- Министерство за правда (МП) 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство (МЗШВ) 
- Државен завод за индустриска сопственост 

(ДЗИС) 
- МЕ- Државен пазарен инспекторат (ДПИ) 
- МЗШВ - Управа за ветеринарство (УВ) 
- МЗШВ- Управа за заштита на растенијата (УЗР) 
- Државен завод за статистика (ДЗС) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
6. Политика на конкуренција 
(1) Раководител - Министерство за економија (МЕ) 
(2) Членови  
- Министерство за финансии (МФ) 
- Министерство за транспорт и врски (МТВ) 
- Комисија за заштита на конкуренцијата (КЗК) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
7. Земјоделство 
(1) Раководител - Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство (МЗШВ) 
(2) Членови 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање (МЖСПП) 
- Министерство за финансии (МФ) 
- Министерство за здравство (МЗ) 
- Министерство за економија (МЕ) 
- Министерство за транспорт и врски (МТВ) 
- Министерство за труд и социјална политика 

(МТСП) 
- МЗШВ - Управа за ветеринарство (ВУ) 
- МЗШВ - Управа за хидрометеоролошки работи 

(УХМР) 
- МЗШВ - Управа за водостопанство (УВ) 
- МЗШВ - Управа за семе и семенски материјал 

(УССМ) 
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- МЗШВ - Државен инспекторат за земјоделство 
(ДИЗ) 

- МЗШВ - Државен инспекторат за шумарство и 
ловство (ДИШЛ) 

- МЗШВ - Управа за заштита на растенијата (УЗР) 
- МЗ - Дирекција за храна (ДХ) 
- Државен завод за статистика (ДЗС) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
8. Рибарство 
(1) Раководител - Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство (МЗШВ) 
(2) Членови 
- Министерство за здравство (МЗ) 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање (МЖСПП) 
- Министерство за транспорт и врски (МТВ) 
- Министерство за економија (МЕ) 
- МТВ - Капетанија  на пристаништа (КП) 
- МЗШВ - Ветеринарна управа (ВУ) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
9. Сообраќајна политика 
(1) Раководител - Министерство за транспорт и вр-

ски (МТВ) 
(2) Членови 
- Министерство за економија (МЕ) 
- Министерство за внатрешни работи (МВР) 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање (МЖСПП) 
- Министерство за финансии (МФ) 
- МТВ - Државен инспекторат за транспорт (ДИТ) 
- МТВ - Управа за цивилна воздушна пловидба 

(УЦВП) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
10. Оданочување 
(1) Раководител - Министерство за финансии (МФ) 
(2) Членови 
- Министерство за локална самоуправа (МЛС) 
- МФ - Управа за јавни приходи (УЈП) 
- МФ - Царинска управа (ЦУ)  
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
11. Монетарна унија 
(1) Раководител - Министерство за финансии (МФ) 
(2) Членови 
- Министерство за економија (МЕ) 
- Народна Банка на Република Македонија (НБРМ) 
- Државен завод за статистика (ДЗС) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
12. Статистика 
(1) Раководител - Државен завод за статистика 

(ДЗС) 
(2) Членови 
- Министерство за финансии (МФ) 
- Министерство за економија (МЕ) 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство (МЗШВ)  
- Министерство за труд и социјална политика 

(МТСП) 
- Министерство за здравство (МЗ) 
- Министерство за внатрешни работи (МВР) 

- Народна Банка на Република Македонија (НБРМ) 
- МФ - Царинска управа (ЦУ) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
13. Социјална политика 
(1) Раководител - Министерство за труд и социјална 

политика (МТСП) 
(2) Членови 
- Министерство за здравство (МЗ) 
- Министерство за образование и наука (МОН) 
- Министерство за правда (МП) 
- Министерство за внатрешни работи (МВР) 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство (МЗШВ) 
- Министерство за финансии (МФ) 
- МТСП - Државен инспекторат за труд (ТИ) 
- МЗ - Државен санитарен и здравствен инспекто-

рат (ДСЗИ) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
  
14. Енергија 
(1) Раководител - Министерство за економија (МЕ) 
(2) Членови 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство (МЗШВ) 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање (МЖСПП) 
- Министерство за транспорт и врски (МТВ) 
- Министерство за финансии (МФ) 
- МФ - Биро за стокови резерви (БСР) 
- Регулаторна комисија (РК) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
15. Индустриска политика 
(1) Раководител - Министерство за економија (МЕ) 
(2) Членови 
- Министерство за образовани и наука (МОН) 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање (МЖСПП) 
- Министерство за труд и социјална политика 

(МТСП) 
- Министерство за локална самоуправа (МЛС) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
16. Мали и средни претпријатија 
(1) Раководител -  Министерство за економија (МЕ) 
(2) Членови 
- Министерство за финансии (МФ) 
- Министерство за труд и социјална политика 

(МТСП) 
- Министерство за локална самоуправа (МЛС) 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство (МЗШВ) 
- Агенција за поддршка на претприемништво 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
17. Наука и истражување 
(1) Раководител - Министерство за образование и 

наука (МОН) 
(2) Членови 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
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18. Образование, обука и млади 
(1) Раководител - Министерство за образование и 

наука (МОН) 
(2) Членови 
- Агенција за млади и спорт (АМС) 
- Агенција за вработување (АВ) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
19. Телекомуникации и информатичка техноло-

гија 
(1) Раководител - Министерство за транспорт за вр-

ски (МТВ) 
(2) Членови 
- Министерство за образование и наука (МОН) 
- Министерство за правда (МП) 
- Министерство за внатрешни работи (МВР) 
- Комисија за заштита на конкуренцијата (КЗК) 
- Генерален секретаријат - Комисија за информа-

тичка технологија  (КИТ) 
- МТВ - Управа за телекомуникации (УТ) 
- Совет за радиодифузија (СР) 
- Државен завод за статистика (ДЗС) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
20. Култура и аудио-визуелна политика 
(1) Раководител -  Министерство за култура (МК) 
(2) Членови 
- Министерство за транспорт и врски (МТВ) 
- Совет за радиодифузија (СР) 
- Државен завод за индустриска сопственост 

(ДЗИС) 
- МК - Управа за заштита на културно наследство 

(УЗКН) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
21. Регионална политика и координација на 

структурни инструменти 
(1) Раководител - Министерство за локална самоу-

права (МЛС) 
(2) Членови  
- Министерство за финансии (МФ) 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство (МЗШВ) 
- Министерство за труд и социјална политика 

(МТСП) 
- Министерство за економија (МЕ) 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање (МЖСПП) 
- Министерство за транспорт и врски (МТВ) 
- Државен завод за статистика (ДЗС) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
22. Животна средина 
(1) Раководител - Министерство за животна среди-

на и просторно планирање (МЖСПП) 
(2) Членови 
- Министерство за транспорт и врски (МТВ) 
- Министерство за здравство (МЗ) 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство (МЗШВ) 
- Министерство за економија (МЕ) 
- Министерство за одбрана (МО)  
- Министерство за локална самоуправа (МЛС) 
- Министерство за труд и социјална политика 

(МТСП) 
- МЖСПП - Служба за животна средина (СЖС) 

- МЖСПП - Служба за просторен и информативен 
систем (СПИС) 

- МЖСПП - Управа за катастар и регистрација на 
недвижности (УКРН) 

- МЖСПП - Државен инспекторат за животна сре-
дина (ДИЖС) 

- МЕ - Државен пазарен инспекторат (ДПИ) 
- МЗ - Државен санитарен и здравствен инспекто-

рат (ДСЗИ) 
- Државен завод за статистика (ДЗС) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
23. Потрошувачи и здравствена заштита 
(1) Раководител - Министерство за економија (МЕ) 
(2) Членови 
- Министерство за здравство (МЗ) 
- Министерство за финансии (МФ) 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство (МЗШВ) 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање (МЖСПП) 
- Министерство за правда (МП) 
- МЗ - Државен санитарен и здравствен инспекто-

рат (ДСЗИ) 
- МТВ - Државен инспекторат за градежништво и 

урбанизам (ДИГУ) 
- Совет за заштита на потрошувачите (СЗП) 
- МЗ- Дирекција за храна (ДХ) 
- МФ - Царинска управа (ЦУ) 
- МЕ - Државен пазарен инспекторат (ДПИ) 
- МЗШВ - Ветеринарна управа (ВУ) 
- МЖСПП - Државен инспекторат за животна сре-

дина (ДИЖС) 
- Институт за стандардизација (ИС) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
24. Правда и внатрешни работи 
(1) Раководител - Министерство за внатрешни рабо-

ти (МВР) 
(2) Членови 
- Министерство за правда (МП) 
- Министерство за надворешни работи (МНР) 
- Министерство за труд и социјална политика (МТСП) 
- МФ - Царинска управа (ЦУ) 
- Меѓуресорска државна комисија за борба против 

илегалното производство, трговија и злоупотреба на 
дрогата 

- МФ - Дирекција за спречување на перење на пари 
(ДСПП) 

- МФ - Финансиска полиција (ФП)                
- Државна Комисија за спречување на корупцијата 

(ДКСК) 
- Државен завод за статистика (ДЗС) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
25. Царинска унија 
(1) Раководител - Министерство за финансии (МФ) 
(2) Членови  
- Министерство за економија (МЕ) 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство (МЗШВ) 
- МФ - Царинска управа (ЦУ) 
- Комисија за заштита на конкуренцијата (КЗК)   
- Државен завод за статистика (ДЗС) 
- Државен завод за интелектуална сопственост (ДЗИС) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
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26. Надворешни односи 
(1) Раководител - Министерство за економија (МЕ) 
(2) Членови 
- Министерство за надворешни работи (МНР) 
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство (МЗШВ) 
- Министерство за финансии (МФ) 
- МФ - Царинска управа (ЦУ) 
- Министерство за транспорт и врски (МТВ) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
 
27. Заедничка надворешна безбедносна политика 
(1) Раководител - Министерство за надворешни ра-

боти (МНР) 
(2) Членови  
- Министерство за одбрана (МО) 
- Министерство за внатрешни работи (МВР) 
- Министерство за економија (МЕ) 
- Министерство за правда (МП) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
28. Финансиска контрола 
(1) Раководител - Министерство за финансии (МФ) 
(2) Членови 
- МФ - Финансиска полиција (ФП) 
- Државен завод за ревизија (ДЗС) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
29. Финансиски и буџетски одредби 
(1) Раководител - Министерство за финансии (МФ)  
(2) Членови 
- Државен завод за статистика (ДЗС) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
- Генерален секретаријат - Сектор за европска инте-

грација (СЕИ) 
 
30. Институции 
(1) Раководител - Генерален секретаријат - Сектор 

за европска интеграција (СЕИ) 
(2) Членови 
- Министерство за правда (МП) 
- Министерство за надворешни работи (МНР) 
- Министерство за финансии (МФ) 
- Министерство за локална самоуправа (МЛС) 
- Министерство за образование и наука (МОН) 
- Министерство за труд и социјална политика 

(МТСП) 
- Министерство за внатрешни работи (МВР) 
- Генерален секретаријат (ГС) 
- Агенција за државни службеници (АДС) 
- Секретаријат за законодавство (СЗ) 
                 

Член 3 
Министерството коешто раководи со работна група 

определува раководител на работна група, заменик ра-
ководител на работна група, секретар на работна група 
и заменик секретар на работна група, од своето мини-
стерство. 
Заменик раководителот на работната група го заме-

нува раководителот на работната група во случај на не-
гово отсуство или спреченост. 
Заменик секретарот на работната група го заменува 

секретарот на работната група во случај на негово 
отсуство или спреченост. 
Раководителот на работната група се определува од 

редот на: државен секретар, државен советник и рако-
водител на сектор. 

Член 4 
Министерството кое раководи со работна група 

и министерствата, другите државни органи на др-
жавната управа, други државни органи, стручни 
служби на Владата на Република Македонија и 
други институции, кои учествуваат во работната 
група определуваат учесници за работа во работ-
ната група. 
Учесниците од став 1 од овој член ќе се определат 

од стручни и компетентни лица за областа во која рабо-
тат, односно да го познаваат македонскиот и европски-
от правен поредок. 

 
Член 5 

За потребите на работната група раководителот 
може да вклучи и други органи и институции, кои не се 
членови на односната работна група.  
Органите и институции од став 1 од овој член мора-

ат да се вклучат во работата на работната група.  
За потребите на работната група, раководителот 

може да побара вклучување и на други стручни лица 
надвор од државната управа. 
За потребите на работната група може да учеству-

ваат и претставниците на Мисијата на Република Ма-
кедонија при Европските заедници - Брисел. 

 
Член 6 

Учесниците од член 3 став 1 и член 4 став 1 од оваа 
одлука ќе се определат во рок од три дена од денот на 
влегување во сила на оваа одлука. 

 
Член 7 

Со денот на влегување во сила на оваа одлука, пре-
станува да важи Одлуката за формирање на Работни 
групи за усогласување на законодавството на Републи-
ка Македонија со acquis communautaire (�Службен вес-
ник на РМ" бр.25/03). 

 
Член 8 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 
     
        Бр. 19-1592/1                     Претседател на Владата  
25 април 2005 година             на Република Македонија,  
             Скопје              д-р Владо Бучковски, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
499. 
Врз основа на член 92 став 2 од Законот за здрав-

ствената заштита (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 38/91, 46/93, 55/96 и 10/04), министерот 
за здравство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ ПРОСТОРНИ УС-
ЛОВИ, ОПРЕМАТА И КАДРИТЕ ЗА ОСНОВАЊЕ И 
РАБОТЕЊЕ  НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за поблиските просторни услови, 
опремата и кадрите за основање и работење на здрав-
ствените организации (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 11/92, 25/96 и 48/02) во членот 1 
став 2 по зборот �заштита� запирката се заменува со 
точка, а зборовите: �како и за здравствен работник 
што врши здравствена дејност самостојно со личен 
труд� се бришат. 

 
Член 2 

Во насловот на глава III пред зборот �вршење� се 
додава зборот �за�, а зборовите: �СО ЛИЧЕН ТРУД� се 
бришат. 



Стр. 8 - Бр. 30 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 мај 2005 
 

Член 3 
Во членот 7 по зборот �пожари� се додаваат зборо-

вите: �и за одлагање на медицинскиот отпад�, а по збо-
рот �заштита� точката се брише и се додаваат зборови-
те: �односно отпадот�. 

 
Член 4 

Во членот 8 точка В) по зборот �испит� точката се 
брише и се додаваат зборовите: �и со соодветна лицен-
ца и здравствен работник со средно или вишо образо-
вание од областа на медицината со положен стручен 
испит�. 

Член 5 
Во членот 9 точка В) по зборот �медицината� точ-

ката се брише и се додаваат зборовите: �со соодветна 
лиценца и здравствен работник со средно или вишо 
образование од областа на медицината со положен 
стручен испит�. 

Член 6 
Во членот 9-а точка Б) зборовите: �спектрофотоме-

тар со ултравиолетово и видно подрачје со термо про-
точна кивета и компјутеризиран фотометар� се замену-
ваат со зборовите: �фотометар со ултравиолетово и 
видно подрачје и со термостат�, а во точка В) алинеја 
четири по зборовите во заградата се додаваат зборови-
те: �или насока аналитичка биохемија�. 

 
Член 7 

Во членот 10 точка В) по зборот �испит� точката се 
брише и се додаваат зборовите: �и со соодветна лицен-
ца и здравствен работник со средно или више образо-
вание од областа на стоматологијата или медицината 
со положен стручен испит�. 

 
Член 8 

Во членот 11 точка В) по зборот �стоматологија� 
точката се брише и се додаваат зборовите: �со соодвет-
на лиценца и здравствен работник со средно или више 
образование од областа на стоматологијата или меди-
цината со положен стручен испит�. 

 
Член 9 

Во членот 12 потточка В) по зборот �стоматологи-
јата� точката се брише и се додаваат зборовите: �со со-
одветна лиценца и здравствен работник со средно или 
више образование од областа на медицината или сто-
матологијата со положен стручен испит�. 

 
Член 10 

Насловот по членот 12 �ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ� се брише. 

Член 11 
По членот 12 се додаваат пет нови поднаслови и 

пет нови члена 12-а, 12-б, 12-в, 12-г и 12-д, кои гласат: 
 
�6. Поликлиника 

Член 12-а 
Поликлиниката врши здравствена дејност ако има 

најмалку услови по однос на простор, опрема и стру-
чен кадар за работа на две или повеќе ординации од 
примарната здравствена заштита пропишани во члено-
вите 8, 9 и 10 на овој правилник или на две или повеќе 
ординации од специјалистичко консултативната здрав-
ствена заштита пропишани во членовите 9, 9-а и 11 на 
овој правилник. 

 
7. Дијагностичка лабораторија 

Член 12-б 
Дијагностичка лабораторија може да врши здрав-

ствена дејност ако има услови по однос на простор, 
опрема и стручен кадар за вршење на биохемиско ла-
бораториска дејност, или за микробиолошка дејност, 
или за биохемиско лабораториска и микробиолошка 
дејност и тоа за: 

3) Биохемиска лабораторија: 
А) Просторни услови 
- просторија за прием на пациенти и земање на ма-

теријал со довод на топла и ладна вода од 9 м2; 
- просторија со работна лабораториска аналитичка 

површина со довод на топла и ладна вода од 16 м2; 
- чекална од 9 м2; 
- магацин од 4 м2; 
- мокар јазол со топла и ладна вода за пациенти и 
- мокар јазол со топла и ладна вода за вработени. 
 
Б) Опрема 
Лабораториски маси, лабораториски столици, лег-

ло-кушетка, корпи за инфективен материјал и контеј-
нер за собирање на лабораториски отпаден материјал, 
ладилник со простор за длабоко ладење, центрифуга, 
бројач на хематолошки елементи, микроскоп, комплет 
автоматски пипетори, фотометар со ултравиолетово и 
видно подрачје со термостат и вага со две децимали. 

 
В) Стручен кадар 
- еден доктор на медицина, специјалист по меди-

цинска биохемија и соодветна лиценца, или  
- еден дипломиран фармацевт, специјалист по ме-

дицинска биохемија и соодветна лиценца и 
- еден медицински лаборант - техничар со положен 

стручен испит. 
 
4) Микробиолошка лабораторија: 
А) Просторни услови 
- просторија за земање на примероци за микробио-

лошко испитување со мокар јазол и довод на топла и 
ладна вода од 9 м2; 

- просторија за изработка на микробиолошките анали-
зи со мокар јазол и довод на топла и ладна вода од 20 м2; 

- просторија за деконтаминација на материјалите од 
работата на микробиолошката лабораторија од 2 м2; 

- бокс за припрема на реагенси и подлоги од 4 м2 и 
- магацински простор за чување на медицински по-

магала (фармацевтски производи) од 6 м2. 
Доколку во микробиолошката лабораторија се вр-

шат и паразитолошки анализи треба да има и: 
- простор за вршење на паразитолошки анализи од 6 м2. 
 
Ц) Опрема 
Лабораториски маси, лабораториски столици, лег-

ло, корпи за собирање на инфективен материјал, кон-
тејнер за собирање на лабораториски отпаден матери-
јал, ладилник со простор за замрзнување на - 200Ц, 
центрифуга, термостат, микроскоп со имерзија, комп-
лет автоматски пипетори, анаеробни лонци, компјутер 
со штампач, бренер, комплет опрема за боење на ми-
кроскопски препарати, лабораториска стакларија, др-
жач за епрувети, водена бања и стерилизатор. 

 
В) Стручен кадар 
- еден доктор на медицина, специјалист по меди-

цинска микробиологија со соодветна лиценца и 
- еден медицински лаборант - техничар со положен 

стручен испит. 
 
8. Заботехничка лабораторија 

Член 12-в 
Заботехничка лабораторија врши заботехничко ла-

бораториска дејност ако има најмалку: 
Ц) Просторни услови 
- гипс сала со обезбедена проточна топла и ладна 

вода од 10 м2; 
- просторија за моделирање и обработка на метал 

од 15 м2 со најмногу три работни места, а за секое до-
полнително работно место уште по 4 м2 и со обезбеде-
на вентилација; 

- просторија за фасетирање од 10 м2 и 
- санитарен јазол. 
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Д) Опрема 
Апарат за леење, пескара, печка за жарење, компре-

сор, заботехничка маса со аспиратор, помошна маса, 
гипс маса, мотор за обработка, дигестор, гипс тример, 
силос за гипс, полир мотор, вибратор и апарат за ва-
кумско мешање. 

 
В) Стручен кадар 
- еден забен техничар или виш стоматопротетски 

техничар со положен стручен испит. 
 
 
9. Центар за итна медицинска помош 
 

Член 12-г 
Центарот за итна медицинска помош врши здрав-

ствена дејност ако има најмалку: 
А) Просторни услови 
- просторија за сместување на диспечерска служба; 
- ординација за ургентни состојби од 20 м2; 
- просторија за стерилизација; 
- чекална од 9 м2; 
- соба за одмор; 
- простор за чување на лекови и медицински помагала; 
- два санитарни јазли; 
- гаража за сместување на возилата за укажување на 

итна медицинска помош со дел за хигиенско одржува-
ње на возилата. 
Б) Опрема 
- За диспечерскиот центар: 
Телефонски апарат со идентификатор со линија за 

прием на повици за итна медицинска помош поврзан 
со регистрофон и диспечерски запис, телефон апарат 
со линија за влез и излез, радиостаница за поврзување 
со мобилната екипа, надлежните служби и ургентните 
центри. 

- За ординацијата за ургентни состојби: 
Опремата од член 8 на овој правилник и: дефи-

брилатор, ЕКГ апарат, куфери со опрема за реани-
мација за возрасни и деца во кои е содржано: само-
растеглив балон со резервоар и соодветна валвула 
со маска, инхалатор (небулајзер) орофагијални ту-
буси, назофаригијални тубуси, опрема и прибор за 
ендотрахијална интубација, аспиратор, меглиева 
клешта, пеан, инфузии и систем за дозирање на ин-
фузии, електричен аспиратор, боца со кислород и 
прибор, хемо глукометар, колари од сите величини, 
средства за времена имобилизација и сет за породу-
вање. 

- Во просторијата за стерилизација со довод и од-
вод на проточна топла и ладна вода: 
Потребен број на апарати за стерилизација. 
- Во просторот за чување на лекови и медицински 

помагала: 
Рафтови и фрижидер за чување на фармацевтски 

производи со посебен режим на чување. 
- Возило - Тип: комбе со посебен болнички про-

стор изработен од материјал кој може да се чисти и 
дезинфицира, со големина од 2,50 м х 1,70 м х 1,80 
м и со странична и задна врата опремено со: посеб-
но осветлување и греење, главна носилка со прек-
лопни нозе со тркала и дополнителни носилки на 
расклопување, кардиолошки стол, седиште поставе-
но во продолжение на надолжната оска на носилото 
над главата на пациентот, странични дополнителни 
седишта покрај носилката како и простор за сме-
стување на медицинската опрема. Во возилото тре-
ба да има вградено звучна сигнализација на возило-
то-сирена, светлосна сигнализација-ротациони 
светла и радиоврска. 
Возилото треба да биде обезбедено со потребна 

медицинска опрема и тоа: подвижен дефибрилатор, 
подвижен ЕКГ апарат, куфери со опрема за реани-
мација на возрасни и деца, аспиратор, боца со кис-

лород и прибор, хемо глукометар, колари од сите 
величини, средства за времена имобилизација, сет 
за породување и пластични кеси и покривачи. 
В) Стручен кадар 
За диспечерската служба и за ординацијата за ур-

гентни состојби за едно работно време потребни се нај-
малку по: 

- еден д-р на медицина со положен стручен испит и 
соодветна лиценца, оспособен за укажување на итна 
медицинска помош и реанимација; 

- еден медицински техничар со положен стручен 
испит, оспособен за укажување на итна медицинска по-
мош и реанимација. 
За тимот од возилото за едно работно време потреб-

ни се: 
- доктор на медицина со положен стручен испит и 

соодветна лиценца, оспособен за укажување на итна 
медицинска помош и реанимација; 

- медицински техничар со положен стручен испит, 
оспособен за укажување на итна медицинска помош и 
реанимација; 

- возач со Ц категорија оспособен за основно жи-
вотно одржување. 
Кадарот од тимот од возилото треба да носи работ-

на облека означена со меѓународниот знак за итна ме-
дицинска помош. 

 
10. Клиничка болница 
 

Член 12-д 
Клиничката болница врши здравствена дејност 

ако има најмалку просторни услови, медицинска 
опрема и стручен кадар пропишани за работа на оп-
штата болница, како и услови за вршење на дејно-
стите: урологија, неврохирургија, онкологија и нео-
натологија и тоа: 
А) Просторни услови 
1) за специјалистичко-консултативна здравствена 

заштита: 
- урологија - ординација од 16 м2, просторија за 

ехосонографски преглед (цистоскопија), чекална од 20 
м2, санитарен јазол за болни и вработени; 

- неврохирургија - ординација од 16 м2, просторија 
за медицински интервенции од 16 м2, чекална од 20 м2, 
санитарен јазол за болни и вработени; 

- онкологија - ординација од 16 м2, просторија за 
цитолошка дијагностика од 16 м2, чекална од 20 м2, са-
нитарен јазол за болни и вработени; 

- неонатологија - ординација од 16 м2, просторија за 
медицински интервенции од 16 м2, чекална од 20 м2, 
санитарен јазол за болни и вработени. 
Б) Медицинска опрема 
Медицинска опрема потребна за работа на ордина-

циите од член 8 и 9 на овој правилник и специфичната 
опрема за соодветната специјалност. 
В) Стручен кадар 
1) урологија - на секои 15 болнички легла 1 специ-

јалист по урологија со соодветна лиценца и 3 здрав-
ствени работници со средно образование од медицин-
ска насока или 3 специјалисти на едно одделение со со-
одветна лиценца и 9 здравствени работници со средно 
образование; 

2) неврохирургија - на секои 15 болнички легла 1 
специјалист неврохирург со соодветна лиценца и 3 
здравствени работници со средно образование од меди-
цинска насока или 3 специјалисти со соодветна лицен-
ца на едно одделение и 9 здравствени работници со 
средно образование; 

3) онкологија - на секои 15 болнички легла по 1 
специјалист по радиотерапија со соодветна лиценца и 3 
здравствени работници со средно образование од меди-
цинска насока или 3 специјалисти со соодветна лицен-
ца на едно одделение и 9 здравствени работници со 
средно образование и 
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4) неонатологија - еден доктор на медицина, 
супспецијалист по неонатологија и на секои 15 бол-
нички легла на новородени по 1 специјалист по пе-
дијатрија со соодветна лиценца и 3 здравствени ра-
ботници со средно образование од медицинска насо-
ка или 3 специјалисти со соодветна лиценца на едно 
одделение и 9 здравствени работници со средно 
образование. 
Клиничката болница организира по правило нај-

малку по една болничка единица за стандардна нега 
во одделенија и тоа за внатрешни болести, детски 
болести, општа хирургија, ортопедија и траумато-
логија, урологија, неурохирургија, анестезија и реа-
нимација, гинекологија и акушерство, неонатологи-
ја, заразни болести, неврологија, психијатрија, оч-
ни болести, оториноларингологија, кожни и вене-
рични болести, медицинска рехабилитација и онко-
логија�. 

 
Член 12 

Во член 19, став 2, по точката б) се додава нова точ-
ка б-1) која гласи: �б-1) психијатрија: ординација од 16 
м2, просторија за медицински интервенции 16 м2, че-
кална од 20 м2 и санитарен јазол за болни и вработени, 
а доколку се врши превенција и третман на злоупотре-
ба на дроги и: ординација по општа медицина од 16 м2, 
специјалистичка ординација по психијатрија од 16 м2, 
просторија за давање терапија со непробоен шалтер од 
10 м2, чекална од 9 м2 и санитарен јазол�. 
Во точката 6) во подточката б) точка 1 зборот �16 

м2 � се заменува со зборот �6 м2 �, во ставот 3 зборови-
те �соба за лекар од 16 м2 и соба за медицински сестри 
од 16 м2 � се заменуваат со зборовите �просторија за 
медицински персонал�, а во точката в) зборовите �две 
болнички единици� се заменуваат со зборовите �една 
болничка единица�. 

 
Член 13 

Во членот 30, точка 1.б) алинеја 3 по зборот �специ-
јалности� точката се заменува со две точки и се додава-
ат зборовите: �метален сеф за чување терапија и фри-
жидер�. 

 
Член 14 

Во членот 31, по став 2 се додава нов став 3 кој гла-
си: �За вршење на дејноста превенција и третман на 
злоупотреба на дроги во рамките на психијатриската 
специјалистичко консултативна дејност потребни се: 1 
доктор на медицина со положен стручен испит и соод-
ветна лиценца, 1 доктор на медицина - специјалист по 
психијатрија и соодветна лиценца и 1 здравствен ра-
ботник со средно или више образование од медицинска 
насока со положен стручен испит�. 

 
Член 15 

Во член 33 во алинеја 2 зборовите �нервните и ду-
шевните заболувања� се заменуваат со зборовите �не-
вролошките и психијатриски заболувања�, а по алинеја 
3 се додава нова алинеја 4 која гласи: �- за физикалната 
медицина и рехабилитација на 20 болнички легла 1 
специјалист од соодветната гранка на медицината и 3 
здравствени работници со средно образование од меди-
цинска насока�. 

Член 16 
Во член 34 по зборот �услови� сврзникот �и� се за-

менува со запирка, а по зборот �опрема� се додаваат 
зборовите �и стручниот кадар�. 

 
Член 17 

Членот 35 се брише. 
 

Член 18 
Поднасловите пред членовите 36 и 46 и членовите 

36 и 46 се бришат. 
 

Член 19 
Во членот 45 точка В) став 1 по зборот �фарма-

цевт� точката се брише и се додаваат зборовите �со 
положен стручен испит и лиценца за работа и еден 
здравствен работник со средно или више образова-
ние од областа на фармацијата со положен стручен 
испит�. 
Во став 2 по зборовите �технологија� и �лекови� за-

пирката и точката се бришат и се додаваат зборовите 
�и еден здравствен работник со средно или више обра-
зование од областа на фармацијата со положен стручен 
испит�. 

 
Член 20 

Во насловот и во целиот текст на овој правилник 
зборовите: �здравствената организација� и �здравстве-
ните организации� се заменуваат со зборовите: �здрав-
ствената установа� и �здравствените установи�, а збо-
ровите �вршење на здравствена дејност самостојно со 
личен труд� се бришат. 

 
Член 21 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
        Бр. 09-4603                   Министер за здравство, 
22 април 2005 година   проф.д-р Владимир Димов, с.р. 
            Скопје 

 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
500. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
членовите 27 и 71 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр.70/1992) на седницата одржана на 27 
април 2005 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на 

уставноста на членот 55 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за средното образование 
(�Службен весник на Република Македонија� 
бр.67/2004). 

2. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на 
уставноста на членот 29 од Законот означен во точката 
1 од ова решение. 
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3. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на устав-
носта и законитоста на:  

- Правилникот за начинот на полагањето и оценување-
то на резултатите на учениците на испитите во училишната 
матура во гимназиското образование (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 8/2005) и  

- Правилникот за начинот на полагањето и оценува-
њето на резултатите на учениците на испитите во 
завршниот испит во средното стручно образование 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 8/2005). 

4. СЕ ЗАПИРА извршувањето на актите и дејстви-
јата донесени односно преземени врз основа на членот 
55 од Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за средното образование (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр.67/2004) и врз основа на оспо-
рените правилници означени во точката 3 од ова 
решение.  

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

6. Слаѓана Ананиевска од Скопје на Уставниот суд 
на Република Македонија му поднесе иницијатива за 
поведување постапка за оценување на уставноста на 
членовите 29 и 55 од законот означен во точката 1 од 
ова решение и за оценување на уставноста и законито-
ста на правилниците означени во точката 3 од ова 
решение.  
Во иницијативата се наведува дека со оспорениот 

член 29 од Законот се уредувал начинот на полагање и 
оценување на резултатите на учениците на испитите во 
државната матура, училишната матура и завршниот ис-
пит во средните училишта и дека тоа се уредувало со 
Концепција за матура и завршен испит што ја донесу-
вал министерот на предлог на Државниот матурски од-
бор и со посебен пропис што го донесувал министерот. 
Ваква концепција до моментот на поднесување на ини-
цијативата не била донесена, ниту пак бил формиран 
државен матурски одбор. Поради тоа, овој член не бил 
во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. 
Понатаму во член 55 од истиот закон било утврдено 
дека одредбите што се однесуваат на полагање на 
државна матура, училишна матура и завршен испит ќе 
се применуваат по влегувањето во сила на новите пла-
нови и програми. Нови планови и програми согласно 
овој закон се уште не биле донесени, поради што и овој 
член бил спротивен на член 8 став 1 алинеја 3 од Уста-
вот. Двата оспорени члена од Законот не биле во сог-
ласност и со член 52 став 4 од Уставот на Република 
Македонија, каде било забрането ретроактивно дејство 
на законите. 
Оспорените правилници не биле во согласност со 

член 55 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за средното образование, бидејќи биле донесе-
ни без претходно да бидат влезени во сила новите пла-
нови и програми. Правилниците не биле во согласност 
и со членовите 26 и 27 од истиот закон, бидејќи созда-
вале облигација за полагање на училишна матура во 
гимназиското образование, односно завршен испит во 
средното стручно образование, а наведените членови 
од Законот утврдувале право на учениците на избор: 
државна матура или училишна матура во гимназиско 
образование, односно државна матура или завршен ис-
пит во средните стручни училишта. 

Според подносителот на иницијативата, доколку се 
дозволело матурантите од учебната 2004/2005 година 
да полагаат матура по наведените прописи, тоа кај 
учениците ќе создадело страшна психолошка бариера. 
Тие за полагањето матурски испит по новиот закон 
дознале 3 месеци пред матурирањето, постапката се 
уште не им била јасна, а термините за полагање на ма-
турата биле утврдени во периодот кога тие требало да 
поднесуваат документи за упис на факултет и да подго-
твуваат приемни испити. 

7. Судот на седницата утврди дека со членот 29 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
средното образование, членот 38 се менува и гласи: 

�Испитните програми за полагање на испитите во 
државна матура, училишна матура, завршен испит и 
меѓународна матура ги донесува министерот, на пред-
лог на Бирото за развој на образованието. 
Начинот на полагањето и оценувањето на резулта-

тите на учениците на испитите во државната матура, 
училишната матура и завршниот испит од ставот 1 на 
овој член се уредуваат со Концепцијата за матура и 
завршен испит во јавното средно образование и со по-
себен пропис што го донесува министерот.  
Концепцијата за матура и завршен испит во јавното 

средно образование, на предлог на Државниот матур-
ски одбор, ја донесува министерот.  
Државниот матурски одбор кој се состои од 15 чле-

на го формира министерот од редот на стручни и ком-
петентни лица.  
Мандатот на Државниот матурски одбор е четири 

години�. 
Со членот 55 од Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за средното образование, членот 114 
се менува и гласи: 

�Одредбите од членовите 26 став 2, 27, 28, 29 ставо-
ви 1, 2 и 3 и 30 став 2 на овој закон, кои се однесуваат 
на државната матура, училишната матура и завршниот 
испит ќе се применуваат од влегувањето во сила на но-
вите планови и програми�. 

8. Судот исто така утврди дека врз основа на член 
38 став 2 од Законот за средното образование, министе-
рот за образование ги донел оспорените правилници, 
со кои се уредува начинот на полагањето и оценување-
то на резултатите на учениците на испитите во 
училишната матура во гимназиското образование од-
носно начинот на полагањето и оценувањето на резул-
татите на учениците на испитите во завршниот испит 
во средното стручно образование во траење од четири, 
односно од три години. 

9. Согласно член 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уста-
вот, темелни вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија се владеењето на правото и по-
делбата на државната власт на законодавна, извршна 
и судска.  
Со Законот за средното образование се уредува ор-

ганизацијата, функционирањето и управувањето во 
средното образование, како дел од системот на воспи-
танието и образованието. 
Во делот IV од овој закон, се одредбите од членови-

те 33, 35, 37, 38 и 39 кои се однесуват на државна мату-
ра, училишна матура, завршен испит и меѓународна 
матура. 
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Според членот 33 од овој закон, во гимназиското 
образование се запишуваат редовни ученици кои 
завршиле основно образование. Во гимназиско образо-
вание, во втора, трета и четврта година на образование, 
може да се запише и вонреден ученик од оправдани 
причини утврдени во статутот на училиштето. Учени-
ците во гимназиското образование полагаат државна 
матура или училишна матура. Во гимназиското образо-
вание може да се реализира и програма за меѓународна 
матура за што согласност дава министерот. Програмата 
за меѓународна матура е со иста важност како и гимна-
зиското образование.  
Согласно членот 35 од овој закон, по завршувањето 

на последната година на јавното стручно образование 
се полага државна матура или завршен испит. По 
завршувањето на јавното стручно образование со чети-
ригодишно траење учениците полагаат државна матура 
или завршен испит. По завршувањето на јавното 
стручно образование со тригодишно траење учениците 
полагаат завршен испит.  
Членот 37 од овој закон утврдува дека учениците 

кои ја завршиле последната година во јавното умет-
ничко образование полагаат училишна матура според 
утврдени програми.  
Согласно членот 39 од овој закон, во средното 

образование за ученици со посебни образовни потреби 
се образуваат ученици според сообразени програми за 
соодветни занимања односно образовни профили или 
за работно оспособување. Во зависност од следењето 
на сообразените програми за соодветни занимања, од-
носно образовни профили учениците со посебни обра-
зовни потреби можат да полагаат државна матура или 
завршен испит. 
Од наведените законски одредби произлегува дека 

учениците во гимназиското образование полагаат 
државна матура или училишна матура, учениците во 
јавното стручно образование со четиригодишно траење 
полагаат државна матура или завршен испит, а учени-
ците во јавното стручно образование со тригодишно 
траење полагаат завршен испит. 
Со членот 55 од Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за средното образование, членот 114 
се менува и гласи: �Одредбите од членовите 26 став 2, 
27, 28, 29 ставови 1, 2 и 3 и 30 став 2 на овој закон, кои 
се однесуваат на државната матура, училишната мату-
ра и завршниот испит ќе се применуваат од влегување-
то во сила на новите планови и програми�.  
Членовите 26 став 2, 27, 28, 29 ставови 1, 2 и 3 и 30 

став 2 на кој се однесува оспорениот член се одредби 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
средното образование со кои всушност во членот 33 се 
додава нов став 2, а постојниот став 2 се менува; чле-
нот 35 се менува во целина; во членот 37 пред зборот 
�матура� се додава зборот �училишна�; членот 38 се 
менува во целина; во членот 39 по зборот �занимања� 
се додаваат зборовите �односно образовни профили� и 
се додава нов став 2.  
Очигледно е дека од правно технички аспект, оспо-

рениот член е нејасен и создава дилеми за кои одредби 
од Законот всушност станува збор што создава правна 
несигурност спротивно на уставниот принцип за владе-
ење на правото.  

Исто така, оспорениот член ја условува примената 
на одредбите кои се однесуваат на државната матура, 
училишната матура и завршниот испит од влегувањето 
во сила на новите планови и програми, што значи дека 
нивното донесување зависи од волјата на министерот, 
така што и примената на законот во овој дел зависи од 
волјата на извршната власт. Со други зборови ова би 
значело дека времето на почетокот на примената на За-
конот зависи од волјата на извршната власт односно од 
кога таа ќе донесе нови планови и програми. 
Притоа, според Судот останува нејасно што подраз-

бира законодавецот под поимот �нови планови и про-
грами�, односно дали под поимот нови планови и про-
грами се мисли на наставни планови и програми по кои 
учениците ќе ја започнат и ќе ја следат наставата во 
средното образование или пак се мисли на планови и 
програми за полагање на завршниот испит (матура), 
дотолку повеќе што законот употребува термини: на-
ставни планови, наставни предмети, програми, испит-
ни програми и слично. 
Имајќи ја предвид содржината на оспорениот член и 

дилемите што произлегуваат од нејзината непрецизност, 
Судот оцени дека целиот член создава правна несигур-
ност и дека основано може да се постави прашањето за 
неговата согласност со уставниот принцип за владеење на 
правото, како и со уставниот принцип на поделба на вла-
ста на законодавна, извршна и судска. 

10. Според членот 38 од Законот за средното образо-
вание (оспорен член 29 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за средното образование �Службен 
весник на Република Македонија� бр. 67/2004), испитните 
програми за полагање на испитите во државна матура, 
училишна матура, завршен испит и меѓународна матура 
ги донесува министерот, на предлог на Бирото за развој 
на образованието. Начинот на полагањето и оценувањето 
на резултатите на учениците на испитите во државната 
матура, училишната матура и завршниот испит од ставот 
1 на овој член се уредува со Концепцијата за матура и 
завршен испит во јавното средно образование и со посе-
бен пропис што го донесува министерот. Концепцијата за 
матура и завршен испит во јавното средно образование, 
на предлог на Државниот матурски одбор, ја донесува ми-
нистерот. Државниот матурски одбор кој се состои од 15 
члена го формира министерот од редот на стручни и ком-
петентни лица. Мандатот на Државниот матурски одбор е 
четири години. 
Тргнувајќи од содржината на овој член од Законот 

очигледно е дека тој е упатувачка норма според која 
испитните програми за полагање на испитите во 
државна матура, училишна матура, завршен испит и 
меѓународна матура ги донесува министерот на пред-
лог на Бирото за развој на образованието, а начинот на 
полагањето и оценувањето на учениците се уредува со 
концепција за матура и завршен испит што ја донесува 
министерот на предлог на Државниот матурски одбор, 
како и со посебен пропис што го донесува министерот. 
Оттука, Судот оцени дека со овој оспорен член од 

Законот како упатувачка норма не се доведува во 
прашање уставниот принцип за владеење на правото, 
поради што не може основано да се постави прашање-
то за неговата согласност со членот 8 став 1 алинеја 3 
од Уставот.  
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11. По однос на оспорените правилници Судот оцени 
дека тие се донесени пред донесувањето на новите плано-
ви и програми, пред донесувањето на испитните програ-
ми и пред донесувањето на новата Концепција за матура 
и завршен испит во јавното средно образование.  
Исто така, оспорените правилници се однесуваат 

само на училишна матура односно завршен испит, а За-
конот предвидува полагање на државна матура или 
училишна матура, односно државна матура или 
завршен испит. Тоа значи дека акт со кој ќе се уреди 
начинот на полагањето и оценувањето на резултатите 
на учениците на испитите во државната матура во-
општо не постои, иако согласно законот учениците 
можат да избираат дали ќе полагаат државна матура 
или училишна матура, односно државна матура или 
завршен испит.  
Оттука Судот оцени дека оспорените правилници 

се донесени пред да влезат во сила новите планови и 
програми, дека се однесуваат на матурскиот испит на 
учениците од учебната 2004/2005 година кои ја следеле 
наставата според други планови и програми и дека не-
ма одредби за полагање на државна матура со што на 
учениците им се ускратува законски даденото право на 
избор, поради што основано може да се постави 
прашањето за нивната согласност со Законот за сред-
ното образование. 
Понатаму, според оспорените правилници, училиш-

ната матура во гимназиското образование се состои од 
три дела и тоа: писмена работа од јазикот и литерату-
рата на кој ученикот ја следел наставата, устен испит 
по еден задолжителен или изборен наставен предмет за 
кој ученикот се определил и индивидуална матурска 
работа.  
Завршниот испит во средното стручно образование 

во траење од четири години се состои од три дела и 
тоа: писмена работа од јазикот и литературата на кој 
ученикот ја следел наставата, устен испит по еден на-
ставен предмет од посебно стручните предмети однос-
но од предметите карактеристични за образовниот про-
фил и практична работа.  
Завршниот испит во средното стручно образование 

во траење од три години се состои од писмена работа 
од јазикот и литературата на кој ученикот ја следел на-
ставата и практична работа. 
Овие факти според мислењето на Судот се битни со 

оглед на тоа што според Правилникот кој престанал да 
важи со оспорените правилници, завршниот испит во 
стручното образование се состои од писмена работа по 
македонски јазик и литература, односно јазик на кој 
ученикот ја следел наставата и литературата и пра-
ктична работа,а завршниот испит во гимназиското 
образование се состои од писмена работа по македон-
ски јазик и литература, односно јазикот на кој учени-
кот ја следел наставата и литературата и усни испити 
по два општообразовни или изборни предмети за кои 
ученикот се определил. 
Од изнесеното произлегува дека со оспорените 

правилници за учениците во средното стручно 
образование во траење од четири години покрај 
другото се воведува и устен испит по еден наставен 
предмет, а за учениците во гимназиското образова-
ние покрај другото се воведува индивидуална ма-
турска работа. 

Имајќи ја предвид содржината на оспорените пра-
вилници, како и фактот што тие се донесени во фе-
вруари 2005 година, така што учениците спротивно на 
нивните легитимни очекувања дознале за промените 
три месеци пред полагањето на матурските испити, 
Судот оцени дека основано може да се постави 
прашањето за нивната согласност со Уставот во однос 
на правната сигурност како елемент на принципот на 
владеење на правото, како и во однос на уставната за-
брана за повратното дејство на законите и другите 
прописи.  

12. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точките 1, 2 и 3 од ова решение.  

13. Со оглед на тоа што со реализирање на оспоре-
ните акти можат да настанат тешко отстранливи после-
дици, Судот одлучи како во точката 4 од ова решение. 

14. Ова решение Судот го донесе во состав од прет-
седателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и су-
диите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мир-
јана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Нау-
моски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зо-
ран Сулејманов. 

 
      У. бр. 31/2005             Претседател 
27 април 2005 година        на Уставниот суд 
          Скопје                   на Република Македонија, 

 Лилјана Ингилизова - Ристова, с.р. 
 

     
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

501. 
Врз основа  на член 37, член 38 и член 41 од  Зако-

нот за хартии од вредност (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 
31/03, 85/03 и 96/04), Комисијата за хартии од вредност 
на седницата, одржана на ден 24.03.2005 година, го до-
несе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
1. На Фруктал Мак Акционерско друштво за 

производство, преработка и конзервирање на 
овошје и зеленчук Скопје, с. Моране Скопје се дава 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од 
вредност - втора емисија на 196.751 обични акции 
во вредност од 1.005.397,61 евра односно 
61.778.667 денари по среден курс на НБРМ на 
денот пред донесувањето на  одлуката за 
зголемување на основната главнина. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност  од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање 
бр. 03-63 од 08.11.2004 година. 

 3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од 
истекот на рокот за реализација на емисијата да го при-
јави за упис зголемувањето на основната главнина во 
Трговскиот регистар на надлежниот суд. 
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4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на 
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 
регистар на надлежниот суд да поднесе барање до Цен-
тралниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје 
за регистрација на акциите. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точ-
ка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од регистра-
цијата на акциите во Централниот Депозитар за хартии од 
вредност АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност 
да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

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

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

 
 Бр. 07-64/10           Комисија за хартии од вредност 

28 март 2005 година                      Претседател, 
      Скопје               проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
502. 
Врз основа на член 110 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 
96/04) и член 7 од Правилникот на Комисијата за начи-
нот и постапката за давање согласност за именување на 
директор на брокерска куќа (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 40/02 и 87/2004), Комисијата 
за хартии од вредност, на седницата одржана на 
24.03.2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се одбива барањето од Одборот на директори на 

брокерската куќа Бро Дил АД Скопје, заведено во Ко-
мисијата за хартии од вредност под деловоден број 07-
158/1 од 31.01.2005 година, за продолжување на време-
ната согласност за именување на Јелена Манчевска, со 
завршено средно гимназиско образование, за Извршен 
директор на Брокерската куќа Бро-Дил АД Скопје, со 
седиште во Скопје, на бул. �Партизански одреди� бр. 3.  

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

 
     Бр. 08-158/6               Комисија за хартии од вредност 
24 март 2005 година                           Претседател, 

     Скопје                   проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
___________ 

503.      
Врз основа на член 110 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 
96/04), Комисијата за хартии од вредност, на седницата 
одржана на 24.03.2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на Лидија Трај-

ковиќ, дипломиран економист од Скопје, ул. �Исаија 
Мажовски� бр. 11/16, со ЕМБГ 1811966455111 за дире-
ктор на Брокерската куќа Фершпед Брокер АД Скопје, 
со седиште на ул. �Маршал Тито� бр. 11а, Скопје.  

2. Согласноста за именување на Лидија Трајковиќ за 
директор на Брокерската куќа Фершпед Брокер АД 
Скопје се дава за период од 6 (шест) години, согласно 

утврдениот мандат во Одлука на Одбор на директори на 
Фершпед Брокер АД Скопје, бр. 02-12/3 од 26.01.2005 
година. 

3.  Согласноста за именување на Лидија Трајковиќ за 
директор на Брокерската куќа Фершпед Брокер АД Скопје 
престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точ-
ка 2 на ова решение, доколку лицето од точка 1 на ова ре-
шение биде разрешено од функцијата директор на Брокер-
ската куќа Фершпед Брокер АД Скопје.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
     Бр. 08-423/5               Комисија за хартии од вредност 
24 март 2005 година                          Претседател, 

     Скопје                   проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
___________ 

504. 
Врз основа на член 110 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 
96/04), Комисијата за хартии од вредност, на седницата 
одржана на 24.03.2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на Младен Да-

мев, дипломиран економист од Скопје, ул. �Кеј 13-ти 
Ноември� бр. 20/27, со ЕМБГ 2203972450001 за дире-
ктор на Брокерската куќа Фершпед Брокер АД Скопје, 
со седиште на ул. �Маршал Тито� бр. 11а, Скопје.  

2. Согласноста за именување на Младен Дамев за ди-
ректор на Брокерската куќа Фершпед Брокер АД Скопје 
се дава за период од 6 (шест) години, согласно утврдени-
от мандат во Одлука на Одбор на директори на Ферш-
пед Брокер АД Скопје, бр. 02-12/3 од 26-01-2005 година. 

3.  Согласноста за именување на Младен Дамев за дире-
ктор на Брокерската куќа Фершпед Брокер АД Скопје пре-
станува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 
на ова решение, доколку лицето од точка 1 на ова решение 
биде разрешено од функцијата директор на Брокерската ку-
ќа Фершпед Брокер АД Скопје.  

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

 
     Бр. 08-423/6                Комисија за хартии од вредност 
24 март 2005 година                          Претседател, 

     Скопје                   проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
_______________________________________________ 

 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА  

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002 и 51/2003), Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2005  

ГОДИНА 
 
Движењето на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-април 2005 година во однос на 
просечните цени на мало во 2004 година изнесува 1,1%.  

                                               Директор, 
Катерина Костадинова Даскаловска, с.р. 
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 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860,  +389-2-3298-769.   
Телефакс: +389-2-3112-267.   
 
Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 


