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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

1009. 
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П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
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Во Правилникот за приправничкиот стаж и за 
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и више образование (“Службен весник на  Република 
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Македонија” бр. 65/04) во насловот и во член 1 зборо-
вите: “и више образование“ се заменуваат со запирка и 
зборовите: “више и високо стручно образование во тра-
ење од три години”. 

 
Член 2 

По член 3 се додава нов член 3-а кој гласи: 
 

“Член 3-а 
Приправничкиот стаж на здравстените работници 

со високо стручно образование во траење од три годи-
ни кој трае десет месеци се изведува според следниот 
план: 

1. Образовен профил- медицинска сестра техничар-
општа насока, занимање-дипломирана медицинска се-
стра: 

Број 80        Год. LXIII Вторник, 26 јуни 2007   Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk  contact@slvesnik.com.mk
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-интерна медицина            90 дена 
-хирургија                                                          60 дена 
-педијатрија                                                       60 дена 
-примарна здравствена заштита во: 
                                     општа амбуланта         30 дена 
                                     патронажна служба     30 дена 
                                     домашно лекување      15 дена 
                                     геријатрија                   15 дена 
 
2. Образовен профил-медицинско лаборантски ана-

литичар, занимање-дипломиран медицинско лаборант-
ски аналитичар 

 -биохемиска лабораторија:       120 дена 
- хематологија             60 дена 
-микробиологија со паразитологија       60 дена 
-санитарна хемија              30 дена 
-трансфузиологија                                           30 дена 
 
3. Образовен профил- акушерка, занимање -дипло-

мирана акушерка 
-гинекологија:                                                  90 дена 
-акушерство                                                   150 дена 
-диспанзер за жени со патронажа          45 дена 
-неонатологија                                                 15 дена 
 
4.Образовен профил-физиотерапевт, занимање дип-

ломиран физиотерапевт: 
  -физикална терапија        135 дена 
  -рехабилитација                                             90 дена 
  -балнеотерапија                                             45 дена 
  -спортска медицина          30 дена 
 
5. Образовен профил-логопед, занимање-дипломи-

ран логопед: 
-дијагностика на патологијата на говор,  
 глас и јазик                  90 дена 
-дијагностика на патологијата на слух          30 дена 
- рехабилитација на говор, глас и јазик       150 дена 
- рехабилитација на слух со аудиопротетика    30 дена 
 
6.Образовен профил-радиографер, занимање -дип-

ломиран радиолошки технолог: 
  -рентген техника           135 дена 
  -рентген дијагностика                 30 дена 
 - радиотерапија             90 дена 
  - радионуклидни техники           30 дена   
  -заштита од јонизирачки зрачења       15 дена                                                                 
                                                                                                            
7.Образовен профил и  занимање-стручен забен 

техничар:  
-општ стаж во стоматолошките служби       30 дена 
-стоматолошка техника со технологија      30 дена 
-фиксна стоматолошка протетика           90 дена 
-мобилна стоматолошка протетика          90 дена 
-ортопедија на заби и вилици            30 дена 
-превентива на орални заболувања           15 дена 
-максилофацијална-реконструктивна  
 протетика                  15 дена 
 
8.Образовен профил и занимање-стручна стомато-

лошка сестра: 
-орална хигиена                30 дена 
-орална медицина и патологија           30 дена 
-орална хирургија и стерилизација на  
  инструменти                30 дена 
-ургентни состојби со анестезија  
и реанимација                              30 дена 
-дентална патологија              30 дена 
-ортодонција                                                     30 дена 
-стоматолошка протетика             30 дена 
-детска стоматологија              30 дена 
-парадонтологија и пародонтална хирургија 30 дена 
-максилофацијална хирургија            30 дена 

Член 3 
Во член 5 став 1 броевите: “2 и 3” се заменуваат со 

броевите:”2, 3 и 3а” 
Во став 2 и 3 зборовите “или више образование“ се 

заменуваат со запирка и зборовите: “више и високо 
стручно образование во траење од три години”. 

 
Член 4 

Во член 6 став 4 зборовите: “од диплома или увере-
ние за завршено више образование односно свидетелс-
тво за завршено средно образование” се заменуваат со 
зборовите: “свидетелство, уверение или диплома за за-
вршено средно, више или високо образование во трае-
ње од три години”. 

 
Член 5 

Во член 10 став 1 зборовите: “или више образова-
ние од соодветната област на медицината, стоматоло-
гијата односно фармацијата, во зависност од занимање-
то на здравствениот работник” се заменуваат со запир-
ка и зборовите: “више или високо стручно образование 
во траење од три години од областа на медицината, од-
носно стоматологијата, односно со средно или више 
образование од областа на фармацијата, во зависност 
од занимањето на здравствените работници кои полага-
ат стручен испит”. 

Став 3 се менува и гласи: 
“Стручните и административно техничките работи 

на Комисијата ги води лице-дипломиран правник со 
најмалку три години работно искуство во областа на 
здравствената заштита и здравственото осигурување”.  

 
Член 6 

Во член 11 став 2 зборовите: “диплома или свиде-
телство” се заменуваат со зборовите: “ свидетелство, 
уверение или диплома”. 

 
Член 7 

Во Образец број 1 зборовите: “И ВИШЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ” се заменуваат со запирка и зборовите”ВИШЕ 
И ВИСОКО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ТРАЕЊЕ 
ОД ТРИ ГОДИНИ”. 

 
Член 8 

Во Образец број 3 над зборовите “Република Маке-
донија” стои грбот на Република Македонија. 

 
Член 9 

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

 
       Бр. 8775/1   
11 јуни 2007 година                            Министер, 

  Скопје                                 д-р Имер Селмани, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

1010. 
Врз основа на член 28 став 7 од Законот за Државен 

пазарен инспекторат ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 24/07), министерот за економија донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ЗАПИСНИКОТ ЗА ИЗВРШЕН ИНСПЕКЦИ-

СКИ НАДЗОР 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на записник за извршен инспекци-
ски надзор. 

Образецот на записникот за извршен инспекциски 
надзор е составен дел на овој правилник. 

 
Член 2 

Образецот на записникот за извршен инспекциски 
надзор е даден во форма на А4 формат на бела хартија.   
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Член 3 
Записникот содржи: во левиот горен агол грб на Ре-

публика Македонија, назив на органот што го врши 
инспекцискиот надзор-„МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКО-
НОМИЈА – ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ„, а 
во десниот горен агол содржи даночен број, влошка од 
уписот, ЕМБС, жиро сметка, депонент и телефон и 
факс на субјектот на кој се врши инспекциски надзор.  
Делот на  записникот под насловот „ЗАПИСНИК„ со-
држи место за впишување на часот кога се врши инс-
пекцискиот надзор, деловното седиште на субјектот во 
кој се врши инспекцискиот надзор, податоци за држав-
ните пазарни инспектори кои го извршиле инспекци-
скиот надзор и за лицата кои биле присутни, како и по-
датоци за одговорното лице на субјектот во кој се врши 
инспекцискиот надзор и тоа: име и презиме, работно 
место, место и дата на раѓање, адреса и место на живе-
ење, ЕМБГ, број на лична карта и органот кој ја издал, 
државата на која е државјанин и занимање. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Под ова записникот го содржи следниов текст: Над-
зорот е вршен врз основа на Законот за државниот па-
зарен инспекторат (“Службен весник на РМ“ бр.24/07) 
и треба точно и кратко да се изложи  текстот и содржи-
ната на извршениот инспекцискиот надзор и на даде-
ните изјави во постапката. 

На долниот десен агол, записникот содржи место за 
потпис на државните пазарни инспектори. 

На долниот лев агол записникот содржи место за 
потпис на присутните. 

 
Член 4 

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

 
    Бр.15-3087/3 
8 мај 2007 година                       Министер за економија, 
         Скопје                                 Вера Рафајловска, с.р. 
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1011. 

Врз основа на член 21 став 5 од Законот за Држа-
вен пазарен инспекторат ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 24/07), министерот за економија 
донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕ-
ЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕ-
МАЊЕ И ЧУВАЊЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДОКУ-
МЕНТИ ОД СТРАНА НА ДРЖАВЕН  ПАЗАРЕН  

ИНСПЕКТОР 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на потврдата за привремено одзе-
мање и чување производи или документи од страна на 
државен пазарен инспектор.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Образецот на потврдата за привремено одземање и 

чување на производи или документи (во натамошниот 
текст:  потврда)  во горниот лев агол го содржи  грбот 
на Република Македонија, името на органот што ја из-
дава потврдата – Државен пазарен инспекторат, како и 
место за внесување на податоци за архивскиот број на 
потврдата и датум кога е издаден потврдата. 

 Во преамбулата на потврдата е наведен законскиот 
основ за издавање на потврдата, потоа следи целосниот 
назив на потврдата, а по него место за впишување на 
податоци за  субјектот над кој се врши надзорот и гра-
фички прикажана табела со следната содржина: реден 
број, назив на производите или документацијата, коли-
чина на производите или документацијата, цена на 
производите и вредност на производите. 

Последниот ред од графички прикажаната табела 
од став 2 на овој член ги содржи зборовите „ВКУП-
НО„, а под него „заклучно со реден број_____„.  
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Во долниот лев агол од потврдата стојат зборовите 
„ПРЕДАЛ – СТРАНКА„  и место за потпис, а во десниот 
агол „ПРИМИЛ ИНСПЕКТОР„  и место за потпис и печат.  

 
Член 3 

Образецот на потврдата за привремено одземање и 
чување производи  или документи од страна на држав-
ниот пазарен инспектор е даден во прилог на овој пра-
вилник и е негов составен дел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија" . 

 
    Бр. 15-3087/3   
8 мај 2007 година                       Министер за економија, 

   Скопје                                 Вера Рафајловска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
1012. 

Врз основа  на член 57 став 6 од Законот за превоз 
во патниот сообраќај („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 68/04 и 127/06), министерот за транс-
порт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОТРЕБНАТА ОПРЕМА И НАЧИНОТ НА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КАТЕГОРИЈАТА НА 

АВТОБУСКИТЕ СТАНИЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува потребната опре-

ма и начинот на определување  на категоријата  на 
автобуските станици. 

 
I.  ПОТРЕБНА ОПРЕМА 

 
Член 2 

Секоја автобуска станица  како  јавен објект кој 
служи  за прифаќање и отпремање на автобусите и пат-
ниците во внатрешниот и меѓународниот патен сообра-
ќај треба да располага со соодветна инфраструктурна 
опрема и соодветни сообраќајни површини заради вр-
шење на дејноста. 

 
Член 3 

Инфраструктурната опременост на автобуската ста-
ница ги опфаќа следните содржини: 

- шалтери за продажба  на возни билети. Во зависно-
ст од опременоста на шалтерите продажбата на возните 
билети може да биде: компјутерска, машинска и  рачна. 

- чекална за прафаќање на патниците што доаѓаат и 
поаѓаат од автобуската станица. Чекалната треба да би-
де осветлена и да има поставено клупи за седење на 
патниците,  да има обезбедено греење, вентилација  а 
по можност и климатизација, 

- систем за информирање на патниците. Системот  
за информирање може да биде обезбеден по пат на 
разгласна станица, паноа, видео монитор, телефон или 
усмено од службено лице. 

- јавна телефонска говорница во исправна состојба, 
- гардероба за прифаќање на багаж и 
- санитарни простории кои се осветлени и опремени 

со нужна опрема  за одржување на хигиената. 
- перони за прифаќање и отпремање на автобусите. 

Пероните треба да бидат обележени со арапски броеви 
видливи за патниците и возачите на автобусот. На перо-
ните можат да бидат поставени и семафори со црвено и 
зелено светло или дисплеј за регулирање на доаѓањето, 
задржувањето и поаѓањето на автобусот. Семафорите  и 
дисплејот треба да бидат  поставени на место лесно вид-
ливо за  патниците и возачите. Пероните ноќе и дење 
при намалена видливост треба да бидат осветлени. 

 
Член 4 

Покрај пероните за прифаќање и отпремање на 
автобусите од член 3 алинеа 7 на овој правилник, авто-
буската станица може да располага и со уреден про-
стор наменет за паркирање на автобусите кои ги кори-
стат услугите на автобуската станица и за паркирање 
на патнички возила. 

 
Член 5 

Автобуската станица покрај критериумите од член 
3 и 4 на овој правилник за извршување на дејноста мо-
же да располага и со други пратечки содржини и тоа: 
угостителски објекти (ресторани, кафетерии, слаткар-
ници и сл.), простории наменети за услужни дејности 
(туристичка агенција, менувачница, пошта, банка, ам-
буланта, продажба на печат) за разни занатски услуги 
(фризер, бербер, цвеќара, часовничар,  оптичар), за тр-
говска дејност (продажба  на  прехрамбени  производи, 
текстил и сл.). 

Член 6 
Исполнувањето на критериумите од член 3 и 4 од 

овој правилник се задолжителни за секоја автобуска 
станица додека пратечките содржини наведени во член 
5 од овој правилник се изборни. 

 
II. НАЧИН НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КАТЕГОРИЈА 

НА  АВТОБУСКА СТАНИЦА 
       

Член 7 
Категоризацијата на автобуската станица се врши 

поединечно во зависност од опремата утврдена во член 
3 од овој правилник, располагањето на сообраќајните 
површини, пратечките содржини  наведени во член 5 
од овој правилник и работното време. 

 
Член 8 

При определувањето на категоријата на автобуски-
те станици критериум е и работното време, кое во за-
висност од потребите за опслужување на патниците и 
превозниците кои ги користат услугите на автобуската 
станица, може да биде: 

 
Од 00,00 до  24,00 часот 
Од 05,00 до  22,00 часот 
Од 05,00 до  20,00 часот 
 

Член 9 
Категоризација на аватобуската станица се врши 

врз основа на писмено барање за утврдување на катего-
ријата. 

Правното или физичкото лице кое управува со 
автобуската станица или на кое му е доверено управу-
вањето со автобуската станица, барањето за утврдува-
ње на категоријата на автобуската станица го доставува 
до Министерството за транспорт и врски. 

Во барањето треба да бидат наведени податоци за 
сите содржини потребни за утврдување на категоријата 
пропишани  со овој правилник. 

 
Член 10 

Постапката за определување на категоријата на 
автобуската станица ја спроведува Комисија. 

Комисијата се состои од 3 члена: 
Два постојани члена се преставници од Министерс-

твото за транспорт и врски  и еден повремен кој го 
предлага општината односно градот Скопје. 

Комисијата од став 1 на овој член во својата работа 
може по потреба да користи и услуги на други стручни 
правни и физички лица. 

 
Член 11 

Врз основа на предлогот на Комисијата, Мини-
стерството за транспорт и врски донесува решение за 
определување на категоријата на автобуската станица 
согласно член 57 став 4 од Законот за превоз во патни-
от сообраќај. 

 
Член 12 

Категоријата на автобуската станица се утврдува 
врз основа на основната опрема која е неопходна за 
нејзиното функционирање и работното време. 

Доколку покрај основната опрема автобуската ста-
ница располага и со дополнителни пратенички содржи-
ни истата се рангира една категорија повисоко. 

 
Член 13 

Пропишаната опрема, уредите и работното време 
на автобуската станица се бодираат. Вкупниот минима-
лен број на бодови по категории на автобуски станици 
утврден е во табела која е составен дел на овој  правил-
ник. 
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III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за категоризација на 
автобуските станици, нивната опременост и висината 
на надоместокот за нивно користење („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/05). 

 
Член 15 

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

 
       Бр. 01-7914  
19 јуни 2007 година                               Министер, 

    Скопје                           Миле Јанакиески, с.р. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1013. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
членoви 28 алинеја 1 и 71 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.70/1992), на седницата одржа-
на на 6 јуни 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на устав-

носта на: 
- членот 4 во деловите: "и се мнозинство во таа еди-

ница на локална самоуправа" и "постојано"; 
- членот 5 во деловите: "и се мнозинство во таа еди-

ница на локална самоуправа", "државните органи, јав-
ните служби и правните лица основани од државата" и 
"и други инфраструктурни објекти" 

алинеја 3 на членот 5 во делот: "и други"; 
алинеја 4 и 5 на членот 5; 
- членот 6 став 1 во делот: "и се мнозинство во таа 

единица на локална самоуправа"; 
алинејата 1 во ставот 1 на членот 6 во деловите: 

“при меѓународни средби” и “политички”; 
алинејата 2 во ставот 1 на членот 6 во делот: “поли-

тички,” и 
- членот 8 во делот: “а се мнозинство во таа едини-

ца на локална самоуправа,” од Закон за употреба на 
знамињата на заедниците во Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2005). 

2. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на 
уставноста на целината на Законот означен во точката 
1 од ова решение, целината на член 4, член 5, член 6 и 
член 8 и посебно оспорените член 1, член 2 и член 3 од 
истиот закон. 

3. СЕ ОТФРЛА иницијативата на Македонска На-
родна партија во делот со кој се бара поведување на 
постапка за оценување на меѓусебната согласност на 
Законот означен во точката 1 од ова решение со Зако-
нот за грбот, знамето и химната на Република Македо-
нија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
32/1997).  

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

5. Томе Тодоровски од Свети Николе, Ѓорѓи Нау-
мов од Скопје, ВМРО-Народна партија, Лига за демо-
кратија и Македонска народна партија на Уставниот 
суд на Република Македонија му поднесоа иницијати-
ви за поведување постапка за оценување на уставноста 
на Законот и одделни одредби од Законот, означени во 
точката 1 на ова решение.  

- Според наводите од иницијативата на Томе Тодо-
ровски од Свети Николе, оспорениот Закон бил во сп-
ротивност со член 1 и 5 од Уставот на Република Маке-
донија. Имено, според подносителот на иницијативата 
суверенитетот претставувал највисока јавна власт на 
одредена територија која не дозволувала конкуренција 
на било која друга власт. Суверенитетот претставувал 
неограничена власт на сите субјекти кои постојат на 
одредена територија, а тоа било битно својство на др-
жавата. Оттаму, со истакнувањето на туѓо знаме на те-
риторијата на Република Македонија (на соседна или 
било која држава) значело дека Република Македонија 
го дели суверенитетот со друга држава, со што се вове-
дувал паралелен суверенитет на друга држава на тери-
торијата на Република Македонија. 

Инаку, според подносителот на иницијативата, зна-
мето претставувало државен симбол со кој се изразува-
ла припадноста на Република Македонија, па оттаму со 
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секое веење на друго знаме се одбележувала припад-
ност на друга држава на територијата на Република 
Македонија. Тоа претставувало еден вид владеење на 
определена територија од страна на друга држава во 
Република Македонија, бидејќи меѓу другото историја-
та јасно покажала дека при освојување на друга држава 
освојувачот веднаш го користел своето знаме и воспо-
ставувал своја власт, додека знамето на поразената др-
жава се тргало. 

Понатаму во иницијативата се наведува дека од со-
држината на членот 5 од Уставот, јасно произлегувало 
дека во Република Македонија можело да постои само 
едно знаме, а знаме на друга држава не можело да биде 
државен симбол и да ја изразува припадноста на Ре-
публика Македонија.  

Имено, во оспорениот Закон не било јасно дефини-
рано што е државен симбол, а што е знаме на припад-
ници на заедница, истиот опфаќал материја за недефи-
нирани, неодредени и непознати знамиња што ги нема-
ло во Уставот, што го правело Законот апсурден, полн 
со парадокси и спротивен на Уставот. Ваков Закон не 
можел да претставува акт на операционализација на 
Уставот бидејќи задолжително воведувал нови знами-
ња на други држави, а во Уставот немало одредби дека 
државен симбол на Република Македонија можело да 
биде и знаме на друга држава, кое можело слободно да 
се користи на нејзината територија. 

Во иницијативата, подносителот на иницијативата 
поставува неколку прашања: 

Дали со оспорениот Закон се загрозува територи-
јалниот суверенитет на државата кој согласно Уставот 
требал да биде неделив, неотуѓив и непренослив? 

Дали со истакнување и употреба на туѓо знаме на 
територијата на Република Македонија се врши прене-
сување на дел од суверенитетот на Република Македо-
нија на државата чие знаме се употребува? 

Дали објектите на државните органи и локалната 
самоуправа припаѓаат на Република Македонија или на 
државата чие знаме се употребува? 

На крај подносителот на иницијативата наведува 
дека сега оспорениот Закон бил ист, односно сличен со 
Законот за употреба на знамињата преку кои припад-
ниците на националностите во Република Македонија 
го изразуваат својот идентитет и националните особе-
ности, кој бил поништен од страна на Уставниот суд и 
врз основа на веќе воспоставената судска практика 
предлага оспорениот Закон да биде поништен. 

- Според наводите од иницијативата поднесена од 
Ѓорѓи Наумов од Скопје, оспорениот Закон не бил во 
согласност со член 1 став 1 и 2, член 5 став 1, член 8 
став 1 алинеја 11, член 48 став 1 и член 51 став 1 од 
Уставот на Република Македонија, најнапред од при-
чина што Законот бил неприменлив.  

Имено, членот 2 од оспорениот Закон бил иденти-
чен со членот 2 од Законот за употреба на знамињата 
преку кои припадниците на националностите во Репуб-
лика Македонија го изразуваат својот идентитет и на-
ционалните особености и оваа одредба заедно со цели-
ната на наведениот Закон биле укинати од страна на 
Уставниот суд. 

Понатаму, подносителот на иницијативата тргну-
вајќи од содржината на членот 5 од Уставот, наведува 
дека не можел да се донесе Закон со кој припадниците 
на етничките заедници кои живеат на територијата на 
Република Македонија, а чии матични делови, по пра-
вило, живееле во други земји да го изразуваат својот 
суверенитет со државни симболи (знамиња) на матич-
ната земја. Имено, етничките заедници наведени во 
преамбулата на Уставот немале право да избираат и 
употребуваат државно знаме на друга држава за изра-
зување на својот идентитет и особености, бидејќи во 
тој случај се повредувал член 1 од Уставот. 

Со употребата на државни симболи (знамиња) на 
други држави на територијата на Република Македони-
ја се нарушувал унитарниот карактер на државата и со 
тоа симболично се манифестирал поделен суверенитет 
на Република Македонија со државите чии државни 
симболи се употребувале на нејзината територија. 

Понатаму, подносителот на иницијативата наведува 
дека Законот не бил во согласност со член 8 став 1 али-
неја 11 од Уставот. Имено, по цитирање на членот 21 
од Рамковната конвенција за заштита на правата на 
малцинствата, подносителот на иницијативата наведу-
ва дека бил неспорен фактот за непостоење меѓунаро-
ден стандард кој во корпусот на правата на етничките 
заедници предвидувал вакво право, од каде се влече 
заклучокот дека истите и немале право да го изразува-
ат својот идентитет преку државните знамиња на ма-
тичните земји.  

Несогласноста на оспорениот Закон со членот 48 од 
Уставот, подоцна изменет со амандман, подносителот 
на иницијативата ја гледа во тоа што најнапред требало 
да се донесе закон за симболите на етничките заедници 
во Република Македонија, за да можела да се опе-
рационализира наведената уставна одредба. Во тој за-
кон би требало да се уреди кои симболи можат да ги 
имаат припадниците на заедниците, дали покрај знаме 
можат да имаат и грб и химна, иако според меѓународ-
ните стандарди припадниците на заедниците не може-
ле да имаат вакви симболи, бидејќи тие биле белег на 
државата, а не на етничките заедници.  

Понатаму, според подносителот на иницијативата 
знамето можело да се употребува само во случај кога 
имало со закон определена форма и содржина, а во 
спротивно употребата можела да биде злоупотребена. 
Исто така, со закон требало да биде уреден и начинот 
на кој заедниците можеле да го изберат знамето што 
сакаат да го употребуваат, бидејќи истите немале орга-
ни, институции и други тела. Во тој закон требало да 
биде уредено кои знамиња не можеле да ги избираат и 
употребуваат припадниците на заедниците, како што 
било пропишано во членот 10 став 3 од Законот за ло-
калната самоуправа. Оттука, оспорениот закон бил не-
применлив без да се донесе посебен закон за симболи-
те на заедниците во Република Македонија. 

Во иницијативата посебно се посочува на член 2 од 
оспорениот закон и по однос на оваа одредба се наве-
дува дека е нејасна, недоволно дефинирана и неопреде-
лива со што се надминувале рамките и интенциите на 
членот 48 став 1 од Уставот. 

Врз основа на наведеното, подносителот на иници-
јативата предлага Судот да го укине оспорениот Закон. 

Со оглед на околноста што подносителот на иници-
јатива, напишана на меморандум од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ, не достави овластување од наве-
дената партија за поднесување на иницијатива, ниту 
пак ја завери со печат на партијата, Судот истата ја тре-
тираше како иницијатива поднесена од граѓанин. 

- Во иницијативата на ВМРО-Народна партија се 
наведува дека точката 1 на Амандманот 8 на Уставот 
бил правна основа за донесување на оспорениот закон. 
Меѓутоа, Рамковната конвенција за заштита на правата 
на националните малцинства (член 5 и 21) не утврдува-
ле меѓународен стандард со кој националните малцинс-
тва би го изразувале, негувале и развивале идентитетот 
и националните особености преку правото на избор и 
на употреба на свои знамиња на територијата на др-
жавата чии државјани се, затоа што тоа би било спро-
тивно на основните принципи на меѓународното право 
и посебно на суверената еднаквост, територијалниот 
интегритет и политичката независност на државите.  

Според подносителот на иницијативата спорното 
прашање што се поставувало во конретниот случај би-
ло: Дали заедниците имаат апсолутно право самостојно 
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да одлучуваат во утврдувањето на формата и содржи-
ната (описот) на своите знамиња заради изразување на 
својот идентитет и особености, вклучувајќи го и право-
то за свое знаме да изберат знаме на друга држава (ма-
тичната држава, како што предвидувал посебно оспо-
рениот член 2 став 2 од Законот), или тоа право на за-
едниците било ограничено со членовите 1, 3 и 5 и со 
темелната вредност од членот 8 став 1 алинеја 11 од 
Уставот на Република Македонија? 

Имено, наведените одредби создавале обврска заед-
ниците при изборот на своите знамиња да го вградат и 
знамето на Република Македонија, раководејќи се од 
принципот за неделивост на суверенитетот, негова нео-
туѓивост и непреносливост. Наведените одредби биле 
основа, рамка и насока за изборот на знамињата на при-
падниците на заедниците во Република Македонија. 

Врз основа на изнесеното, подносителот на иници-
јативата смета дека правото на припадниците на заед-
ниците да изберат свое знаме заради изразување на 
својот идентитет не било апсолутно слободно, туку би-
ло ограничено и во нивните знамиња морало да има ап-
ликација на знамето на Република Македонија, како 
потврда на унитарниот карактер на државата и држав-
ниот суверенитет кој е неделив, неотуѓив и не-
пренослив. Ова било во согласност со членовите 5 и 21 
од Рамковната конвенција за заштита на правата на на-
ционалните малцинства. 

Во поткрепа на наводите од иницијативата се посо-
чува на донесената Одлука на Уставниот суд У.бр. 
141/1997 и У.бр.146/1997 од 18 ноември 1998 година со 
која беа укинати Законот за употреба на знамињата пре-
ку кои припадниците на националностите во Република 
Македонија го изразуваат својот идентитет и национал-
ните особености и Указот за прогласување на наведени-
от закон. Притоа, посебно се нагласува дека во тој случај 
се оспорувало правото на употреба на знамињата на на-
ционалностите, а во овој случај се оспорува формата и 
содржината (описот) на знамињата на заедниците.  

Во иницијативата е содржан и посебен предлог за 
донесување на решение за запирање на извршувањето 
на поединечните акти или дејствија што се преземаат 
врз основа на оспорениот Закон, како и предлог Судот 
да донесе Одлука за поништување на Законот. 

- Според наводите од иницијативата на Лигата за 
демократија, оспорениот Закон бил во спротивност со 
членот 5 став 1 од Уставот на Република Македонија. 

Имено, ако можело да се прифати дека припадни-
ците на заедниците имале право заради изразување на 
својот идентитет да користат посебни симболи, како 
што предвидувале член 1, 2 и 3 од Законот, "никако" не 
можело да се прифати дека тие посебни симболи може-
ле да бидат идентични со симболите на нивната матич-
на земја. Подносителот на иницијативата бара да биде 
преиспитано вака наведеното законско решение, затоа 
што знамињата за кои се определиле албанската и 
турската заедница всушност биле знамињата на Репуб-
лика Албанија и Република Турција.  

Понатаму, подносителот на иницијативата наведува 
дека знамето е симбол на државата според кој истата се 
разликува од другите држави на меѓународната сцена, 
со кој симбол се означувал просторот на кој се протега 
суверенитетот на државата, па истакнувањето на зна-
миња на туѓи држави на територијата на Република 
Македонија секого го доведувало во недоумица за чија 
територија станувало збор.  

Со посочување на Одлуката на Судот У.бр.141/1997 
и У.бр. 146/1997 од 18 ноември 1998 година се предлага 
конкретниот случај да се третира како res iudicata, а сега 
оспорениот закон да биде прогласен како повторување 
на стариот укинат Закон, односно да се смета како зао-
биколување на членот 112 став 3 од Уставот, според кој 
одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни. 

- Македонска народна партија во иницијативата на-
ведува дека оспорениот Закон во целина и посебно чле-
новите 1, 2, 3, 4, 5 и 6 биле спротивни на член 1, член 3 
и член 5 од Уставот на Република Македонија. 

Имено, со оспорениот Закон се давала можност на 
заедниците да изберат и употребуваат знаме на друга 
држава пред објекти на државни органи со што тие зна-
миња добивале статус на државни симболи, што било 
спротивно на членот 5 од Уставот. На овој начин се вр-
шела и делба на суверенитетот на Република Македо-
нија, спротивно на членот 1 од Уставот, бидејќи знаме-
то го одразувало суверенитетот на државата на целата 
нејзина територија, за што Уставниот суд веќе еднаш 
се произнел со своја одлука. 

Понатаму во иницијативата се наведува дека одред-
бите од оспорениот Закон биле во спротивност со Зако-
нот за употреба на грбот, знамето и химната на Репуб-
лика Македонија. Ова од причина што со грбот, знаме-
то и химната на Република Македонија се изразувала 
припадноста на Република Македонија (член 2 од наве-
дениот закон). Воедно, постоела и спротивност со чле-
новите 16 и 17 од Законот, каде бил уреден начинот на 
кој се истакнува знамето на Република Македонија. 

Врз основа на наведеното, подносителот на иници-
јативата предлага поништување на целиот Закон или 
пак на делови од Законот што биле во директна спро-
тивност со Уставот. 

6. Судот на седницата утврди дека според содржи-
ната на член 1 од Законот за употреба на знамињата на 
заедниците во Република Македонија, со овој закон се 
уредуваат правото и начинот на употреба на знамињата 
преку кои заедниците во Република Македонија го 
изразуваат својот идентитет и особеностите. 

Според член 2 од Законот, заедниците во Република 
Македонија заради изразување на својот идентитет и 
особености имаат право да употребуваат знаме (став 
1). Под знаме во смисла на ставот 1 од овој член, се по-
дразбира знаме што заедниците го избрале и го употре-
буваат како знаме за изразување на својот идентитет и 
особености (став 2). 

Според член 3 од Законот, заедниците во Република 
Македонија, знамето со кое го изразуваат својот иден-
титет и особеностите, го употребуваат во јавниот, 
службениот и приватниот живот на начин утврден со 
овој закон. 

Според член 4 од Законот, во единиците на локал-
ната самоуправа, во која живеат граѓани припадници 
на заедницата и се мнозинство во таа единица на ло-
кална самоуправа, согласно со член 2 од овој закон, 
пред и во објектите на органите на единиците на локал-
ната самоуправа постојано се истакнати знамето на Ре-
публика Македонија и знамето на таа заедница. 

Според член 5 од Законот, во единицата на локал-
ната самоуправа во која живеат граѓани припадници на 
заедницата и се мнозинство во таа единица на локална 
самоуправа, согласно со членот 2 на овој закон, пред и 
во објектите на државните органи, јавните служби и 
правните лица основани од државата, јавните служби и 
правните лица основани од единиците на локалната са-
моуправа, на улиците, на плоштадите и други инфра-
структурни објекти, покрај знамето на Република Ма-
кедонија се истакнува и знамето на таа заедница: 

- во денови на државни и други празници на Репуб-
лика Македонија утврдени со закон; 

- во денови на празници на заедниците; 
- во денови на општински и други празници утврде-

ни со одлука на советот на единицата на локалната са-
моуправа; 

- при пречек и испраќање на претседателот на Ре-
публика Македонија, претседателот на Собранието на 
Република Македонија и претседателот и членови на 
Владата на Република Македонија и 
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- при официјално доаѓање на претседател или пре-
миер на странска држава, како и на суверен или висок 
претставник на меѓународна заедница. 

Според член 6 став 1 од Законот, во единицата на 
локалната самоуправа во која живеат граѓани припад-
ници на заедницата и се мнозинство во таа единица на 
локалната самоуправа, согласно со членот 2 на овој за-
кон, доколку се истакне знамето на таа заедница, се 
истакнува и знамето на Република Македонија: 

- при меѓународни средби, натпревари и други со-
бири (политички, научни, културно-уметнички, спорт-
ски и други) на кои единицата на локалната самоупра-
ва е организатор, учествува или е презентирана, во сог-
ласност со правилата и практиката на одржувањето на 
тие собири и  

- при прослави, свечености и други политички, кул-
турни, спортски и слични манифестации кои се од зна-
чење за единицата на локалната самоуправа. 

Според став 2 од истата одредба, во случаите од 
ставот 1 на овој член, знамињата се истакнуваат исто-
времено пред и во објектите во кои се одржуваат сред-
би, натпревари, собири, прослави, свечености и мани-
фестации. 

Според член 7 од Законот, припадниците на заедни-
ците во Република Македонија знамето преку кое го 
изразуваат својот идентитет и особеностите имаат пра-
во да го употребуваат во приватниот живот и при одр-
жувањето на културни, спортски и други приредби што 
ги организираат припадниците на заедниците во Репуб-
лика Македонија. 

Според член 8 од Законот, во единиците на локалната 
самоуправа во која живеат граѓани припадници на заедни-
ците, а се мнозинство во таа единица на локална самоу-
права, знамето на Република Македонија и знамето на таа 
заедница се истакнуваат на следниов начин кога: 

- знамето на Република Македонија е истакнато за-
едно со знамето на заедницата и знамето на единицата 
на локалната самоуправа, знамето на Република Маке-
донија се истакнува во средината, додека знамето на 
заедницата е два метра надесно, гледано однапред, а 
знамето на единицата на локалната самоуправа е два 
метра налево од државното знаме; 

- знамето на Република Македонија е истакнато за-
едно со знамето на заедницата, знамето на заедницата е 
надесно, гледано однапред, од знамето на Република 
Македонија и  

- се истакнати повеќе од три знамиња, знамето на 
Република Македонија ќе биде прво во редот. 

Според член 9 од Законот, Советот на локалната са-
моуправа донесува одлука со која го определува над-
лежниот субјект за истакнување на знамињата соглас-
но со членовите 5 и 6 на овој закон. 

Во членовите 10, 11 и 12 од Законот се содржани 
казнените одредби, во кои е определена висината на 
паричната казна за случаите кога правното лице или 
одговорното лице во правното лице направиле прекр-
шок со постапување спротивно на членовите 4, 5, 6 или 
8 од овој закон. 

Во членот 13 од Законот, како завршна одредба 
предвидено е овој закон да влезе во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

7. Според член 1 од Уставот, Република Македони-
ја е суверена, самостојна, демократска и социјална др-
жава (став 1). Суверенитетот на Република Македонија 
е неделив, неотуѓив и непренослив (став 2). 

Според член 2 став 1 од Уставот, во Република Ма-
кедонија суверенитетот произлегува од граѓаните и им 
припаѓа на граѓаните. 

Според член 3 од Уставот, територијата на Репуб-
лика Македонија е неделива и неотуѓива (став 1). По-
стојната граница на Република Македонија е неповред-
лива (став 2). 

Со точката 1 на Амандманот I на Уставот ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.1/1992), се 
дополнува членот 3 од Уставот, а со точката 2 се заме-
нува ставот 3 на членот 3 на Уставот кои гласат: 

Република Македонија нема територијални претен-
зии кон соседните држави. 

Границите на Република Македонија може да се ме-
нуваат само во согласност со Уставот, а врз принципот 
на доброволност и во согласност со општоприфатените 
меѓународни норми. 

Според член 5 од Уставот, државни симболи на Ре-
публика Македонија се: грб, знаме и химна (став 1). 

Грбот, знамето и химната на Република Македонија 
се уредуваат со закон кој се донесува со двотретинско 
мнозинство гласови од вкупниот број пратеници (став 
2). 

Според член 8 став 1 алинеја 3 и 11 од Уставот, вла-
деењето на правото и почитувањето на општоприфате-
ните норми на меѓународното право се темелни вред-
ности на уставниот поредок на Република Македонија. 

Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република 
Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 

Со Амандманот VIII на Уставот ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.91/2001) членот 48 од 
Уставот се заменува и гласи: 

Припадниците на заедниците имаат право слободно 
да го изразуваат, негуваат и развиваат својот идентитет 
и особеностите на своите заедници и да ги употребува-
ат симболите на својата заедница (став 1). 

Републиката им ја гарантира заштитата на етнички-
от, културниот, јазичниот и верскиот идентитет на сите 
заедници (став 2). 

Припадниците на заедниците имаат право да осно-
ваат културни, уметнички, образовни институции, како 
и научни и други здруженија заради изразување, негу-
вање и развивање на својот идентитет (став 3). 

Припадниците на заедниците имаат право на наста-
ва на својот јазик во основното и средното образование 
на начин утврден со закон. Во училиштата во кои обра-
зованието се одвива на друг јазик се изучува и маке-
донскиот јазик (став 4). 

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија 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. 

Според точката 2 на Амандманот X на Уставот, за 
закони кои директно ги засегаат културата, употребата 
на јазиците, образованието, личните документи и упо-
требата на симболите, Собранието одлучува со мно-
зинство гласови од присутните пратеници, при што мо-
ра да има мнозинство гласови од присутните пратени-
ци кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство 
во Република Македонија. Спорот во врска со приме-
ната на оваа одредба го решава Комитетот за односи 
меѓу заедниците.  

Според член 112 став 3 од Уставот, одлуките на 
Уставниот суд се конечни и извршни. 

Според член 118 од Уставот, меѓународните дого-
вори што се ратификувани во согласност со Уставот се 
дел од внатрешниот поредок на Република Македонија 
и не можат да се менуваат со закон. 

Законот за ратификација на Рамковната конвенција 
за заштита на националните малцинства е објавен во 
"Службен весник на Република Македонија" бр. 1/1997. 

Според член 5 став 1 од Рамковната конвенција, 
странките се обврзуваат да ги унапредуваат условите 
за да им овозможат на припадниците на националните 
малцинства да ја сочуваат и развиваат својата култура, 
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како и да ги сочуваат суштинските елементи на нивни-
от идентитет, нивната вера, нивниот јазик, нивните 
традиции и нивното културно наследство. 

Според член 20 од Рамковната конвенција, во врше-
њето на правата и слободите што произлегуваат од 
принципите наведени во оваа Рамковна конвенција, 
припадниците на националните малцинства ги почиту-
ваат националното законодавство и правата на другите, 
посебно правата на припадниците на мнозинството или 
на другите национални малцинства. 

Според член 21 од Рамковната конвенција, ништо 
во оваа конвенција нема да биде толкувано како да да-
ва право да се преземат активности или да се постапува 
спротивно на основните принципи на меѓународното 
право и посебно на суверената еднаквост, терито-
ријалниот интегритет и политичка назависност на др-
жавите.  

Тргнувајќи од содржината на точката 1 на Аманд-
манот VIII од Уставот, произлегува дека припадниците 
на заедниците имаат право заради изразување, негува-
ње и развивање на својот идентитет и особеностите на 
своите заедници да ги употребуваат симболите на сво-
ите заедници. 

Меѓутоа, наведениот Амандман не го разработува 
понатаму прашањето за видовите на симболи, нивниот 
опис, видот на актот во кој треба да биде уредено ова 
право, како и начинот на употреба на симболите на 
припадниците на заедниците.  

Во отсуство на елементи за определување на видот 
на актот со кој се уредува употребата на симболите на 
припадниците на заедниците, како и воопшто видот на 
симболите, неминовно беше да се воспостави релација 
на Амандманот VIII на Уставот со Амандманот X на 
Уставот кој ја уредува материјата за потребниот кво-
рум за одлучување на Собранието во случај кога се но-
си закон кој директно ја засега употребата на симболи-
те, во кој случај Собранието одлучува со мнозинство 
гласови од присутните пратеници, при што мора да 
има мнозинство гласови од присутните пратеници кои 
припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Ре-
публика Македонија 

Од вака поставената релација меѓу двата Амандмани 
на Уставот произлегува дека оспорениот Закон всуш-
ност е операционализација на овие уставни одредби. 

Што се однесува до прашањето за отсуството на 
елементи во Амандманот VIII на Уставот, преку кои 
поконкретно ќе се определи описот на симболите на 
припадниците на заедниците, Судот оцени дека стану-
ва збор за модел на уставен систем кој се определил да 
не навлегува во детално утврдување на описот на сим-
болите во Уставот, како највисок акт и тоа како по од-
нос на државните симболи, така и по однос на симбо-
лите на националните заедници и препуштил описот на 
симболите да биде предмет на уредување во друга ре-
гулатива. Ова не е случај само со Уставот на Република 
Македонија туку и со уставите на: Република Белору-
сија, Руската Федерација, Република Чешка и Кралс-
твото Норвешка, кои не содржат опис дури и по однос 
на државните симболи. За разлика од овој пристап, во 
Уставот на Република Словенија (член 6 став 2) е содр-
жан опис на државното знаме, а во член 64 став 1 е 
утврдено правото на автохтоните италијански и унгар-
ски етнички заедници и нивните членови слободно да 
ги користат нивните симболи со цел да го зачуваат 
нивниот национален идентитет, а начинот на кој тие 
права ќе се користат е препуштено да се уреди со за-
кон. Опис на тие симболи во уставните одредби не е 
содржан.  

При ваква состојба, според Судот, пристапот на за-
конодавецот да го уреди правото на припадниците на 
заедниците кои не се мнозинство во Република Маке-
донија за употреба на свои симболи со закон, како акт 

понизок од Уставот е уставно оправдано, бидејќи 
уставно определеното право треба да биде разработе-
но, операционализирано во конкретна правна рамка, 
што впрочем е и определба на точката 2 на Амандма-
нот X на Уставот.  

Од наведеното произлезе дека оспорениот закон 
има своја уставна основа во Амандманот VIII на Уста-
вот, односно припадниците на заедниците кои не се 
мнозинство во Република Македонија имаат уставно 
утврдено право заради изразување, негување и развој 
на својот идентитет и особеностите на своите заедници 
да ги употребуваат симболите на својата заедница. 

Во поднесените иницијативи генерално не се оспо-
рува правото на припадниците на заедниците кои не се 
мнозинство во Република Македонија да имаат свои 
симболи, туку се оспоруваат видовите на симболи што 
можат да ги употребуваат како свои, како и формата и 
содржината (описот) на знамињата на заедниците. 

Оттаму, содржината на член 1 и 2 од оспорениот за-
кон, оценувани сумарно, како и оспорениот Закон во 
целина, според Судот се во согласност со Амандманот 
VIII на Уставот.  

8. Тргнувајќи од содржината на член 2 став 2 од За-
конот, под знаме во смисла на ставот 1 од овој член, се 
подразбира знаме што заедниците кои не се мнозинс-
тво во Република Македонија го избрале и го употре-
буваат како знаме за изразување на својот идентитет и 
особености. 

Оттаму, ако се има предвид изнесената содржина 
на оспорениот член од Законот, произлегува дека е 
точно тврдењето во поднесените иницијативи за оста-
вена широка можност за избор на знаме како симбол на 
припадниците на заедниците. Таквата можност, иако 
вклучува и избор на знаме на туѓа држава, како симбол 
на припадниците на заедниците кои не се мнозинство 
во Република Македонија, сама по себе, според оцена 
на Судот, не може да предизвика основано сомнение 
по однос на согласноста на оваа одредба со Уставот и 
членовите кои го уредуваат прашањето на суверените-
тот на Република Македонија. 

Имено, со оставањето на ваква можност законода-
вецот ја имал предвид и историската реалност во созда-
вањето на националните симболи, кои во некои случаи 
се поклопуваат со знамињата на други држави.  

Исто така, законодавецот при креирањето на овој 
член од Законот ја имал предвид поставеноста и значе-
њето на ова демократско право во Уставот. Ова од при-
чина што Амандманот VIII на Уставот, според систем-
ската поставеност во Уставот, спаѓа во делот II.Основ-
ни слободи и права на човекот и граѓанинот, со поднас-
лов 2.Економски, социјални и културни права, од каде 
произлегува дека вака предвиденото право е на исто 
рамниште со останатите предвидени и гарантирани ос-
новни човекови слободи и права. Впрочем, ова право 
не е непознато и за поранешните уставни системи во 
Република Македонија во досегашниот развој на демо-
кратијата како политички процес. 

Оттаму, изборот на знаме на друга држава како зна-
ме кое ќе служи за симболизирање на идентитет и осо-
бености на одредена група на припадници на заедници 
кои не се мнозинство во Република Македонија не би 
можел да го загрози суверенитетот и државниот инте-
гритет на Република Македонија се до тогаш до кога 
така избраното знаме во неговата употреба ќе значи са-
мо изразување припадност на одредена заедница во 
функција на Амандманот VIII на Уставот.  

Употребените зборови во членот 2 став 2 од Зако-
нот во минато време "го избрале и го употребуваат", 
според мислење на Судот упатува на констатација дека 
законодавецот со ваквата формулација всушност ја ве-
рификува постојната фактичка состојба на направен из-
бор на свое знаме на припадниците на заедниците. Би-
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дејќи и во точката 1 на Амандманот VIII на Уставот е 
користена истата терминологија "употребуваат" според 
Судот тоа е потврда дека законодавецот при креирање-
то на нормата се движел во дадената уставна рамка. 

Во оној момент кога со употребата на така избрано-
то знаме не би се означувала припадност кон одредена 
заедница, туку би се означувала припадност на друга 
држава би можело да се постави прашање за соглас-
ност со Уставот. Тоа сепак е прашање што не би може-
ло да се разгледува преку оценката на уставноста на 
членот 2 став 2 од Уставот, туку преку останатите 
одредби од Законот, како што се член 4, 5, 6 и 8 кои ја 
уредуваат употребата на знамето на припадниците на 
заедниците заедно со знамето на Република Македони-
ја пред одредени објекти, по повод одредени настани, 
средби, случувања и слично. 

Врз основа на наведеното произлегува дека член 2 
став 2 од оспорениот закон и Законот во целина не би 
можеле да се стават под сомнение по однос на нивната 
согласност со одредбите од Уставот на кои се повику-
ваат подносителите на иницијативата. 

9. Тргнувајќи повторно од содржината на Амандма-
нот VIII на Уставот, произлегува дека во него не се 
предвидува право на употреба на симболи на припад-
ниците на заедниците според нивната процентуална за-
стапеност на ниво на единицата на локална самоупра-
ва, туку такво право е дадено на сите припадници на 
заедниците без оглед на нивната процентуална за-
стапеност. 

Според тоа по однос на членовите 4, 5, 6 и 8 од За-
конот во кои се предвидува право на употреба на знаме 
само по однос на граѓаните припадници на заедниците 
кои се мнозинство во единицата на локална самоупра-
ва, според Судот може да се изрази основано сомне-
ние, во наведениот дел, по однос на согласноста со 
Амандман VIII на Уставот, во кој правото на употреба 
на симболите на припадниците на заедниците не е по-
врзано со нивната процентуална застапеност .  

Заради ваквата определба би можело да се изрази 
основано сомнение по однос на согласноста на делови 
од членовите 4, 5, 6 и 8 од Законот со Уставот и од 
причина што законодавецот на овој начин ги доведува 
во привилегирана положба граѓаните припадници на 
заедниците кои се мнозинство во конкретна единица на 
локална самоуправа, по однос на останатите припадни-
ци кои не се мнозинство. Ова особено ако се има пред-
вид дека определбата на Уставот во Аманданот VIII е 
на сите припадници на заедници во Република Македо-
нија, а не само на оние кои се мнозинство да им овоз-
можи слободно да го изразуваат, негуваат и развиваат 
својот идентитет и особеностите на своите заедници, 
што во себе во крајна линија го содржи и принципот на 
еднаквост на припадниците на сите заедници пред 
Уставот и законите. 

Впрочем, во Амандманот IV на Уставот, со кој се 
заменува Преамбулата на Уставот, меѓу другото, се 
уредува дека, граѓаните на Република Македонија, Ма-
кедонскиот народ, како и граѓаните кои живеат во неј-
зините граници кои се дел од албанскиот народ, тур-
скиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромски-
от народ, бошњачкиот народ и другите, еднакви во сво-
ите права и обврски кон заедничкото добро-Република 
Македонија, одлучија да ја конституираат Република 
Македонија како самостојна, суверена држава со наме-
ра да се воспостави и зацврсти владеењето на правото, 
да се гарантираат човековите права и граѓанските сло-
боди, да се обезбеди мир и соживот, социјална правда, 
економска благосостојба и напредок на личниот и заед-
ничкиот живот. 

Оттаму, од содржината на Амандманите IV и VIII 
на Уставот произлегува дека Република Македонија 
има определба преку владеењето на правото да се из-

гради како суверена држава што почива на мултиет-
ничка основа во која основните слободи и права имаат 
значајно место, меѓу кои спаѓаат и правата на сите при-
падници на заедниците да ги употребуваат симболите 
на својата заедница со цел изразување, негување и раз-
вој на својот идентитет.  

Ова особено ако се има предвид дека Уставот во 
член 5 и Амандманот VIII прави разлика помеѓу знаме-
то како симбол на државата и симболите на припадни-
ците на заедниците, а таква разлика произлегува и од 
законските одредби, посебно од членот 8 од Законот 
кој води сметка за почесното место на кое треба да се 
наоѓа знамето на Република Македонија, во ситуациите 
кога се истакнуваат и државното знаме и знамето на 
припадниците на заедниците. При тоа знамето на при-
падниците на заедниците во согласност со Амандманот 
VIII на Уставот, во членовите 1, 2 и 3 од Законот е 
определено како симбол за изразување на идентитетот 
и особеностите на припадниците на заедниците. 

Оттаму, за членовите 4, 5 и 6 во деловите: "и се 
мнозинство во таа единица на локална самоуправа", ка-
ко и членот 8 во делот: "а се мнозинство во таа едини-
ца на локална самоуправа" од Законот Судот изрази ос-
новано сомнение по однос на нивната согласност со 
Амандманот VIII, како и со членот 9 став 2 од Уставот. 

10. Тргнувајќи од содржината на член 1 од Уставот 
произлегува дека Република Македонија е конституи-
рана како суверена, самостојна, демократска и социјал-
на држава, во која суверенитетот на Републиката е не-
делив, неотуѓив и непренослив. 

Оттаму, Република Македонија ја има највисоката 
и неограничена власт и позиција на државната терито-
рија. Суверенитетот на државата претставува битно 
својство на државата со чија помош таа станува неза-
висна од надворешните фактори (надворешен сувере-
нитет) и повисок фактор по однос на внатрешните суб-
јекти (внатрешен суверенитет). Притоа Уставот на Ре-
публика Македонија во член 2 го определува граѓани-
нот како извор и носител на суверенитетот со што се 
афирмира теоријата за граѓански многунационален су-
веренитет, а сите граѓани кои живеат во Републиката 
се еднакви во своите права и обврски кон заедничкото 
добро-Република Македонија.  

Со оглед на околноста што со оспорениот Закон се 
уредува истовремена употреба на знамето на Републи-
ка Македонија, како државен симбол, заедно со знаме-
то на припадниците на заедниците неминовно беше да 
се воспостави релација помеѓу член 1, член 2, член 3 и 
членот 5 од Уставот со одредбите од оспорениот Закон. 

Имено, тргувајќи од членот 5 од Уставот, знамето е 
еден од државните симболи преку кои се изразува др-
жавниот суверенитет и територијалниот интегритет на 
Република Македонија, при што со истакнувањето на 
државното знаме и воопшто со неговата употреба се 
симболизира припадност кон одредена држава на кој 
начин се изразува државниот идентитет и државните 
особености. 

За разлика од тоа, употребата или истакнувањето на 
знамето на припадниците на заедниците има за цел да 
симболизира припадност кон одредена заедница заради 
изразување на идентитетот и особеностите на таа заед-
ница. 

Оттаму, се постави прашањето дали со поедини де-
лови од одредени одредби (член 4, 5 и 6) кои ја уреду-
ваат употребата на двата по вид исти, но по суштина 
различни симболи, во и пред одредени објекти за пред-
видени празници, прилики и настани може да се доведе 
во прашање суверенитетот на Република Македонија 
утврден во член 1, член 2, член 3 од Уставот, како и др-
жавните симболи како израз на државниот суверенитет 
утврдени во член 5 од Уставот. 
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а) Имено, тргнувајќи од содржината на член 2 точка 
1 од Законот за локалната самоправа ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.5/2002), според кој оп-
штината е единица на локална самоуправа, како заед-
ница на жителите на одредено подрачје утврдена со за-
кон, произлегува дека единиците на локалната самоу-
права се конституирани, основани заради задоволува-
ње на потребите на сите жители на тоа подрачје.  

Оттаму, постојаното истакнување на симбол (зна-
ме) пред и во објектите на органите на единицата на 
локалната самоуправа, (советот и градоначалникот, 
според член 31 од Законот за локалната самоуправа), 
како што определува член 4 од оспорениот закон спо-
ред оцена на Судот единствено би можело да значи де-
ка во тоа подрачје сите жители, а не само оние што се 
мнозинство во таа единица на локална самоуправа, во 
организиран облик, ја остваруваат власта и ги задово-
луваат своите потреби на локално ниво. 

Во спротивно тоа би значело дека во мултиетничка-
та единица на локална самоуправа власта на локално 
ниво ја остваруваат само оние припадници на заедници 
чие знаме постојано е истакнато пред и во предвидени-
те објекти со Законот. Тоа воедно ќе означи дека суве-
ренитетот на локално, па и пошироко на државно ниво 
не им припаѓа на сите граѓани, туку само на оние чие 
знаме постојано е истакнато во единицата на локалната 
заедница со што, според Судот се постави прашање за 
согласноста на наведените одредби од Законот, со чле-
нот 1, членот 2 став 1 и членот 5 од Уставот. 

Оттаму, ако единицата на локалната самоуправа е 
заедница на жителите на одредено подрачје утврдена 
со закон, според Судот, пред и во објектите на едини-
цата на локалната самоуправа постојано би можело да 
биде истакнато единствено општинското знаме, како 
симбол што ја разликува таа единица на локална само-
управа од останатите и означува дека на таа географ-
ски определена територија живеат и делуваат во орга-
низиран облик, на локално ниво, граѓаните на Републи-
ка Македонија од таа општина, без оглед на нивната 
национална припадност. Впрочем, за реализација на та-
квата цел служи и членот 10 од Законот за локалната 
самоуправа, според кој општината може за свои симбо-
ли да има грб и знаме. 

Врз основа на наведеното, по однос на делот: "по-
стојано" од членот 4 од Законот, според оцена на Судот 
постои основано сомнение за неговата согласност со 
член 1, член 2 став 1 и член 5 од Уставот, според кои 
суверенитетот на Република Македонија е неделив, 
произлегува од граѓаните и им припаѓа на сите граѓани 
на Република Македонија, а знамето на Република Ма-
кедонија е државен симбол. 

б) Во членот 5 од оспорениот Закон е уредено 
истакнување на знамето на Република Македонија и 
знамето на припадниците на заедниците што се мно-
зинство во единицата на локалната самоуправа пред и 
во објекти на државните органи, јавните служби и 
правните лица основани од државата и јавните служби 
и правните лица основани од единицата на локалната 
самоуправа за време на празници, настани, средби, по-
сети на странски државници или високи преставници 
на меѓународната заедница и слично. 

Тргнувајќи од содржината на членот 5 од Законот, 
меѓу другото произлегува дека истиот предвидува по-
времено истакнување на знамето на припадниците на за-
едниците и знамето на Република Македонија пред и во 
објектите на државните органи, јавните служби и прав-
ните лица основани од државата, од каде се поставува 
прашањето каква е симболиката на употреба на знамето 
на припадниците на зедниците пред и во овие објекти.  

Имено, ако се има предвид дека во овој случај ста-
нува збор за употреба на знаме пред и во објекти на др-
жавни органи, јавни служби и правни лица основани од 

државата, според оцена на Судот уставно е издржано 
единствено истакнување на државното знаме како 
израз на државниот суверенитет, но не и на знамето на 
припадниците на заедниците како израз на идентитетот 
и особеностите на заедниците. 

Оттаму, за делот: "државните органи, јавните служ-
би и правните лица основани од државата" од членот 5 
од Законот, Судот изрази основано сомнение по однос 
на неговата согласност со член 1, член 2 став 2 и 
Амандманот VIII на Уставот. 

Понатаму, по однос на делот: "и други инфрастру-
ктурни објекти" од истиот член од Законот според оце-
на на Судот постои основано сомнение по однос на не-
говата согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уста-
вот. 

Имено, ако се има предвид дека изразот "и други 
инфраструктурни објекти" опфаќа во себе, покрај де-
цидно набројаните објекти истакнување на знамињата 
и во секој друг објект што има инфраструктурен кара-
ктер, тоа значи дека знамињата се истакнуваат и на: ка-
сарни, гранични премини, театри, железници, водово-
ди, домови за стари лица, паркови, музеи и слично од 
каде по повод настаните предвидени во членот 5 став 1 
од Законот пред и во секој објект изграден од човечка 
рака што е наменет за јавни потреби ќе бидат истакна-
ти државното знаме и знамето на припадниците на за-
едниците. 

Според оцена на Судот нејасно е зошто законодаве-
цот пристапил кон ваква општа формулација, а при со-
стојба кога во одредбите пред општата формулација 
претходи исцрпно и сеопфатно набројување, што ја 
прави нејасна и целта на ваквото нормирање. 

Оттаму, според Судот, ваквата недореченост и про-
изволност на нормите ја доведува во прашање соглас-
носта на членот 5 од Законот со членот 8 став 1 алинеја 
3 од Уставот и владеењето на правото како темелна 
вредност на уставниот поредок. Ова од причина што за 
целосна реализација на оваа темелна вредност е неоп-
ходно нормите да бидат јасни, целосни и недвосмисле-
ни, со што нема да се остава можност за произволност 
во толкувањето и нивната примена. 

Ваквиот широк и недоречен нормативен зафат е 
присутен и во делот: "и други“ од член 5 алинеја 3 од 
Законот. Притоа, за Судот неспорно е истакнувањето 
на знамето на припадниците на заедниците за време на 
празници на заедниците, во кои моменти истото симбо-
лизира дека одредени припадници на заедницата имаат 
свој празник како израз на нивниот идентитет и особе-
ности. Меѓутоа, при состојба кога законската одредба 
децидно ги набројува сите видови на можни празници, 
како државни, општински и верски, Судот не наоѓа 
уставна оправданост за наведената формулација „и 
други“ и оставената можност покрај децидно наброе-
ните празници знамето на припадниците на заедниците 
да биде истакнато и на недефинирани, неопределeни 
празници. 

Оттаму, и по однос на овој дел, од погоре наведени-
те причини, Судот изрази основано сомнение за него-
вата согласност со членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот 
и владеењето на правото како темелна вредност на 
уставниот поредок на Република Македонија. 

Понатаму, Судот, исто така, и по однос на алинеите 
4 и 5 на членот 5 од Законот изрази основано сомнение 
за нивната согласност со Уставот. 

Имено, за Судот е неспорно истакнувањето на др-
жавното знаме по повод пречек и испраќање на претсе-
дателот на Република Македонија, како лице што ја 
претставува Република Македонија во земјата и надвор 
од неа и како врховен командант на вооружените сили 
на Република Македонија; на претседателот на Собра-
нието на Република Македонија, како лице што ги пре-
ставува највисокиот претставнички орган на граѓаните и 
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законодавната власт, како и на претседателот на Влада-
та на Република Македонија, како лице што ја преста-
вува извршната власт (член 5 алинеја 4). Ова од причи-
на што наведените функции според поставеноста во 
уставниот систем неминовно подлежат на укажување 
на почит и соодветни почести и преку личностите што 
ги вршат овие функции се изразува суверенитетот и 
државноста на Република Македонија. 

Притоа Судот имаше предвид дека знамето е сим-
бол на секоја држава преку кој се определува нејзиниот 
внатрешен и надворешен суверенитет и индивидуали-
тет, од каде граѓаните на Република Македонија неза-
висно од нивната припадност имаат општа граѓанска 
должност да го почитуваат овој државен симбол, па 
следствено на тоа прописите што ја уредуваат матери-
јата за употреба на државното знаме со било кое друго 
знаме, вклучувајќи го и знамето на припадниците на 
заедниците мораат да ги задоволат критериумите за ис-
полнување на наведената функција и граѓанска долж-
ност. 

Меѓутоа, во случај кога при пречекот или пак ис-
праќањето на носителите на највисоките државни 
функции или пак при посети на странски државници 
или високи преставници на меѓународната заедница 
(алинеја 5) се истакнува знамето на припадниците на 
заедниците, истакнувањето на знамето на припадници-
те на заедниците не може да добие третман на знаме со 
кое се изразува и негува идентитет на припадниците на 
заедниците, затоа што по повод вакви настани не може 
да се изразува идентитет на заедниците, туку државен 
суверенитет. По повод вакви настани, според оцена на 
Судот уставно е оправдано единствено истакнување на 
државното знаме. 

Оттаму, по однос на алинејата 4 и 5 на членот 5 од 
Законот Судот изрази основано сомнение по однос на 
нивната согласност со член 1, член 2 став 1 и член 5 од 
Уставот, кој како државни симболи ги утврдува грбот, 
знамето и химната на Република Македонија. 

Во анализата на согласноста на оспорениот закон и 
поедини негови одредби Судот се задржа на содржина-
та и на одредбите од Виенската конвенција за конзу-
ларните односи, кон која Република Македонија при-
стапи со Одлука бр. 23-2185/1 од 28 јули 1993 година 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
48/1993). 

Имено, во членот 29 од Конвенцијата се уредува 
употребата на националните знамиња и грбови на 
странски држави. Според став 1 на овој член, на држа-
вата што испраќа и се дава право да го употребува сво-
ето национално знаме и грб во земјата што прима. Спо-
ред став 2, се дозволува веење на националното знаме 
на државата што испраќа и истакнување на нејзиниот 
грб на објектот каде е сместено конзуларното претстав-
ништво, како и на резиденцијата на шефот на конзу-
ларното претставништво и на неговото превозно средс-
тво кога е во службена употреба. Според став 3, во реа-
лизирање на правата од став 1 на овој член мора да се 
обрне внимание на законите, прописите и обичаите на 
државата што прима. 

Од содржината на наведената одредба, како и од 
целината на текстот на Конвенцијата, произлегува дека 
државите потписнички не предвиделе директна забра-
на или резерва за употреба на нивното знаме, како др-
жавен симбол за намени што не се уредени со оваа 
Конвенција. Впрочем, истакнувањето на знаме на дру-
га држава за ситуациите од Конвенцијата има за цел да 
се искаже промовирање на пријателски односи меѓу 
државите со респектирање на нивните разлики во 
уставното и општественото уредување. 

в) Во член 6 од оспорениот закон е предвидено 
истовремено истакнување на знамето на Република 
Македонија и знамето на припадниците на заедниците 

што се мнозинство во единицата на локалната самоу-
права пред и во објекти во кои се одржуваат меѓуна-
родни средби, натпревари, собири, прослави, свечено-
сти и манифестации и тоа во случаите кога единицата 
на локалната самоуправа е организатор, учествува или 
е презентирана или пак кога наведените настани и по-
води се од значење за единицата на локалната самоу-
права. 

При тоа, според Судот, симболиката на истакнува-
ње на знаме на припадниците на заедниците на една 
меѓународна политичка средба или меѓународна поли-
тичка манифестација нема уставна оправданост ако се 
има предвид дека според концепцијата на Уставот на 
Република Македонија тоа спаѓа исклучиво во надлеж-
ност на државата и нејзините органи, односно во над-
лежност на Претседателот на Република Македонија, 
Собранието на Република Македонија и Владата на Ре-
публика Македонија кои можат да се јават како орга-
низатори или пак да учествуваат на меѓународни поли-
тички средби. Исто така, според листата на надлежно-
сти на единиците на локалната самоуправа определена 
во член 22 од Законот за локалната самоуправа истата 
не може да се јави како организатор или учесник на ме-
ѓународна политичка средба.  

Исто така, Судот не можеше да согледа уставна 
оправданост на употреба на знамето на припадниците 
на заедниците на меѓународен спортски настан во кој 
државата, треба да ги брани државните бои на меѓуна-
роден план, при тоа изразувајќи го идентитетот и суве-
ренитетот на Република Македонија.  

Според оцена на Судот неспорно е правото на при-
падниците на заедниците да го истакнат своето знаме 
заедно со знамето на Република Македонија во случаи-
те кога се организираат натпревари и други средби од 
културно-уметнички или спортски карактер или пак 
прослави и свечености што имаат за цел изразување, 
негување и развивање на идентитетот на припадниците 
на заедниците. Ова од причина што истакнатото знаме 
на припадниците на заедниците во такви случаи ќе ја 
одрази нивната особеност и идентитет и ќе овозможи 
да се разликуваат од останатите учесници на ваквите 
манифестации за што впрочем и се употребуваат зна-
мињата како симболи.  

Меѓутоа, тоа не може да се каже и за меѓународни-
те политички средби, меѓународните натпревари, меѓу-
народните научни собири на кои исклучиво може да се 
претставува или да учествува Република Македонија 
со цел изразување, негување и развивање на идентите-
тот на Република Македонија, како суверена држава. 

Оттаму, по однос на деловите: "меѓународни сред-
би," и "политички," од алинејата 1 на член 6 став 1, ка-
ко и делот: " политички," од алинејата 2 на истиот член 
од Законот, Судот изрази основано сомнение по однос 
на нивната согласност со членовите 1, 2 став 1, 5 и 
Амандманот VIII на Уставот. 

Врз основа на сумираната анализа на членовите 4, 5 
и 6 од оспорениот закон и одделни нивни делови по од-
нос на нивната согласност со уставните одредби произ-
лезе дека може да се изрази основано сомнение по од-
нос на нивната уставност. 

Од направената анализа на: уставните одредби, ме-
ѓународните акти, компаративните согледувања и 
одредбите од оспорениот Закон, произлезе основано 
сомнение по однос на согласноста на наведените дело-
ви од член 4, член 5, член 6 и член 8 од Законот по од-
нос на член 1, член 2 став 1, член 5, член 8 став 1 али-
неја 3 и Амандманот VIII од Уставот. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение. 

11. Почитувањето на општоприфатените норми на 
меѓународното право е една од темелните вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија, од каде 
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произлегува и правото на националните малцинства, 
односно кај нас припадниците на зедниците слободно 
да го изразуваат, негуваат и развиваат својот идентитет 
и особености.  

Ценејќи го правото на припадниците на заедниците 
заради изразување, негување и развивање на својот 
идентитет да ги употребуваат своите симболи, утврде-
но како такво во Амандманот VIII на Уставот, но и 
според одредбите од Рамковната конвенција за заштита 
на националните малцинства, Судот утврди дека Уста-
вот на Република Македонија отишол во проширување 
на правата на припадниците на заедниците, за разлика 
од меѓународните акти што се составен дел на вна-
трешниот правен поредок.  

Имено, Уставот им дал за право на припадниците 
на заедниците да употребуваат свои симболи, како 
израз на нивниот идентитет и особеност, меѓутоа во 
ниту еден меѓународен акт не е предвидено вакво пра-
во. Гледано пак од аспект на регулативата на други 
земји што го уредуваат на уставно ниво оваа право, са-
мо Република Словенија во членот 64 став 1 од Уста-
вот за автохтоните италијански и унгарски етнички за-
едници и нивните членови утврдила право слободно да 
ги користат нивните симболи со цел да го зачуваат 
нивниот национален идентитет. Од аспект на законска 
регулатива вакво право е утврдено во Република Сло-
венија и Република Хрватска. 

Меѓутоа, според оценка на Судот, без оглед на недо-
статокот на регулатива во меѓународните акти по однос 
на ова право, неспорно е дека припадниците на заедни-
ците во Република Македонија можат да го уживаат 
уставно утврденото право, на начин што ќе овозможи 
почитување на националното законодавство и правата 
на другите, посебно правата на припадниците на мно-
зинството или на другите припадници на заедници, со 
воздржување од активности што би биле спротивни на 
основните принципи на меѓународното право и посебно 
на суверената еднаквост, територијалниот интегритет и 
политичка назависност на државите во кои таквите пра-
ва им се гарантираат, што произлегува од содржината на 
членовите 20 и 21 од Рамковната конвенција. 

Оттаму, ценејќи го оспорениот закон генерално, 
произлегува заклучок дека во него се вградени и пого-
леми права за припадниците на заедниците од оние 
што се прифатени во општоприфатените норми и акти 
на меѓународното право. 

Меѓутоа, одделни делови од член 4, член 5, член 6 и 
член 8 од Законот, заради значењето на симболиката на 
употребата на знамето на припадниците на заедниците во 
дадените ситуации, особено заради даденото вакво право 
само по однос на припадниците на заедниците што се 
мнозинство во единицата на локалната самоуправа, но не 
и на сите припадници на заедници, отстапуваат од целта 
на членовите 20 и 21 од Рамковната конвенција. 

Имено, целта на наведените одредби е да овозмо-
жат заштита на суверената еднаквост, територијалниот 
интегритет и политичка независност на државите во 
кои има припадници на национални малцинства од 
уживање на даденото право на начин што не би ги до-
вел во прашање суверенитетот и територијалниот 
идентитет, кои секако свој израз имаат и преку држав-
ното знаме како симбол на државата. Исто така, во 
уживањето на дадените права припадниците на нацио-
налните заедници не би смееле да се издигнат со тоа 
право над останатите припадници на заедниците или 
пак над правата на припадниците на мнозинството. 

Оттаму, уживањето на даденото уставно право за 
употреба на знамето на припадниците на заедниците во 
никој случај не може да биде манифестирано на начин 
што би можел да предизвика чувство на недоволна по-
чит или отсуство на почит кон државното знаме, или 
знамето на останатите припадници на заедници.  

По однос на наводите за несогласност на оспорени-
от Закон со член 5 и член 21 од Рамковната конвенција 
за заштита на националните малцинства, Судот оцени 
дека во меѓународните акти, вклучувајќи ја и наведена-
та Конвенција не постои меѓународен стандард кој во 
корпусот на правата на националните заедници го уре-
дува правото на нивни симболи.  

Оттаму, тоа што оспорениот Закон предвидел пого-
леми права за припадниците на заедниците од оние 
што се прифатени во општоприфатените норми и акти 
на меѓународното право, не може да биде основ за до-
ведување под сомнение на целината на Законот по од-
нос на неговата согласност со член 8 став 1 алинеја 11 
и член 118 од Уставот. 

12. Понатаму Судот оцени дека нема место за ста-
вање под основано сомнение на целината на Законот, 
како и посебно оспорените членови 1 до 6 и целината 
на членовите 4, 5, 6 и 8 од Законот по однос на одред-
бите од Уставот. Ова од причина што Законот и наве-
дените одредби ценети во целина не го доведуваат во 
прашање државниот суверенитет на Република Маке-
донија, од причина што со уредувањето на уставно да-
деното право за употреба на сопствени симболи на 
припадниците на заедниците само се зацврстува др-
жавниот суверенитет на Република Македонија, како 
мултиетничка средина и мултиетничка заедница.  

Врз основа на наведеното, направената анализа на 
уставните одредби, меѓународните акти, одредбите на 
оспорениот Закон, уставно-судската практика и добие-
ните компаративни согледувања, Судот одлучи како во 
точката 2 од ова решение. 

13. Во однос на наводот од иницијативата на Томе 
Тодоровски од Свети Николе за потребата од постапува-
ње на Судот на ист начин како што постапил во предме-
тот У.бр.141/1997 и У.бр.146/1997 заради придржување 
кон воспоставената практика на Судот, како и по однос 
на наводот од иницијативата на Лигата за демократија 
по однос на постоење на пресудена работа и можната 
повреда на членот 112 став 3 од Уставот, Судот оцени 
дека вака изнесените наводи се неосновани. 

Ова од причина што во времето на важење на Зако-
нот за употреба на знамињата преку кои припадниците 
на заедниците на националностите го изразуваат својот 
идентитет и националните особености, подоцна укинат 
со Одлука на Судот У.бр.141/1997 и У.бр.146/1997 од 
18 ноември 1998 година во сила беше член 48 од Уста-
вот. Оваа уставна одредба не познаваше право на при-
падниците на заедниците на употреба на свои симболи 
и таквото право е востановено со Амандманот VIII на 
Уставот. Исто така, покрај пооделни содржински слич-
ности меѓу тогаш и сега оспорениот закон постојат и 
одредени суштински разлики. 

Оттаму, не може да се прифати наводот за повреда 
на членот 112 став 3 од Уставот, ниту пак наводот за 
целосно придржување на Судот во овој случај кон вос-
поставената уставносудска практика. 

Исто така, неоснован е наводот на Ѓорѓи Наумов од 
Скопје за несогласност на оспорениот закон со устав-
ните одредби од причини што пред да биде донесен ос-
порениот закон законодавецот требало да донесе закон 
за симболите на припадниците на заедниците.  

Имено, согласно член 110 од Уставот, Уставниот 
суд, меѓу другото, ја оценува согласноста на законите 
со Уставот од каде произлегува дека оцената на устав-
носта се однесува на она што е содржано во оспорени-
от акт, а не она што било пропуштено да се уреди со 
него, или пак што според мислењето на подносителот 
на иницијативата би требало да претходи на донесува-
њето на конкретен закон. 
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Прашањето за евентуален недостаток на регулатива 
по однос на формата и содржината на знамето на при-
падниците на заедниците и начинот на неговиот избор 
може да биде разгледувано само преку постоечка, ва-
жечка регулатива во релација со уставните одредби. 
Исто така, прашање на оценка на законодавецот е дали 
материјата за употреба на државното знаме и знамето 
на припадниците на заедниците ќе ја уреди во посебни 
закони или пак во еден закон. 

Согласно член 110 алинеја 1 и 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, Уставниот суд на Република Ма-
кедонија одлучува за согласноста на законите со Уста-
вот и за согласноста на другите прописи и на колектив-
ните договори со Уставот и со законите. 

Според член 28 алинеја 1 од Деловникот на Устав-
ниот суд на Република Македонија, Уставниот суд на 
Република Македонија ќе ја отфрли иницијативата ако 
не е надлежен да одлучува за барањето. 

Врз основа на наведената уставна одредба, јасно 
произлегува дека Уставниот суд не е надлежен да ја 
оценува меѓусебната согласност на законите или по-
конкретно на оспорениот закон со Законот за грбот, 
знамето и химната на Република Македонија, како што 
се бара во иницијативата на Македонска народна пар-
тија, поради што Судот одлучи како во точката 3 од 
ова решение. 

Повторно поаѓајќи од надлежноста на Судот опре-
делена во членот 110 од Уставот, произлегува дека 
Уставниот суд не е надлежен да одлучува за примената 
на Законот на која се укажува во поднесените иниција-
тиви, бидејќи неговата примена е фактичко прашање. 

По однос на предлогот за запирање на извршување-
то на поединечните акти или дејствија што се презема-
ат врз основа на Законот, според Судот не постојат те-
шко отстранливи последици, од каде не се исполнети 
деловничките претпоставки за донесување на Решение 
врз основа на членот 27 од Деловникот на Судот. 

14. Ова решение Судот го донесе во состав од пре-
тседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите: д-р 
Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р 
Зоран Сулејманов. Решението под точка 1 Судот го до-
несе со мнозинство гласови, а Решението под точките 2 
и 3 Судот го донесе едногласно. 

 
   У.бр.133/2005                              Претседател 
6 јуни 2007 година         на Уставниот суд на Република  

   Скопје                              Македонија, 
       Махмут Јусуфи, с.р. 

___________ 
1014. 

Согласно член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија ( “Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 70/92), по моето гласање про-
тив Одлуката на Уставниот суд на Република Македони-
ја У.бр. 39/2006 од 18 мај 2007 година, со која се укину-
ва čлен 5-а став 1 во делот „во објектите кои се оддале-
чени од претшколските и школските воспитно-образов-
ни установи на растојание помало од 50 м.” од Законот 
за заштита од пушењето („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр.36/1995, 70/2003, 29/2004 и 37/2005), 
го издвојувам и писмено го образложувам своето 

 
И З Д В О Е Н О   М И С Л Е Њ Е 

НА ОДЛУКАТА У.БР. 39/2006 ОД 18 МАЈ  
2007 ГОДИНА 

 
Со Одлуката У.бр. 39/2006 од 18 мај 2007 година, 

Уставниот суд на Република Македонија го укина член 
5-а став 1 во делот „во објектите кои се оддалечени од 

претшколските и школските воспитно-образовни уста-
нови на растојание помало од 50 м.” од Законот за за-
штита од пушењето („Службен весник на Република 
Македонија” бр.36/1995, 70/2003, 29/2004 и 37/2005).  

Според мислењето на мнозинството судии на Ус-
тавниот суд на Република Македонија, не постои оп-
равданост на мерката содржана во делот од оспорената 
законска одредба во услови кога законодавецот има на 
располагање други ефикасни мерки, како што е гене-
ралната забрана за продажба на цигари и тутун на лица 
помлади од 18 години, предвидени во законот, поради 
што, според Судот, оспорениот дел од законската од-
редба, не бил во согласност со едно од основните права 
од областа на економските односи гарантирано во член 
55 од Уставот на Република Македонија.  

Несогласувајćи се со мислењето на мнозинството 
судии, гласав против наведената одлука од следните 
причини:  

Членот 42 од Уставот на Република Македонија ут-
врдува дека Републиката посебно ги заштитува мај-
чинството, децата и малолетните лица. Со членот 43 од 
Уставот се утврдува дека секој човек има право на зд-
рава животна средина. Секој е должен да ја унапредува 
и штити животната средина и природата. Републиката 
обезбедува услови за остварување на правото на граѓа-
ните на здрава  животна средина. 

Со член 55 од Уставот, се гарантира слободата на 
пазарот и претприемништвото. Републиката обезбеду-
ва еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот. 
Републиката презема мерки против монополската по-
ложба и монополското однесување на пазарот. Слобо-
дата на пазарот и претприемништвото можат да се 
ограничат со закон единствено заради одбраната на Ре-
публиката, зачувувањето на природата, животната сре-
дина или здравјето на луѓето.   

Со членот 1 од Законот за заштита од пушењето се 
утврдува дека со овој Закон се уредува заштитата од 
штетните дејствија на пушењето на тутун и други про-
изводи од тутун врз граѓаните, зачувувањето на здрава 
животна средина, забрана на пушењето во одредени 
јавни простории и забрана за рекламирање на цигарите. 
Според членот 5 од Законот се забранува продажба на 
цигари и тутун на лица помлади од 18 години. Според 
членот 5-а став 1 се забранува продажба на цигари во 
објектите кои се оддалечени од претшколските и школ-
ските воспитно-образовни установи на растојание по-
мало од 50 метри и во објектите кои се сместени во 
спортско-рекреативните површини. 

Законот за заштита од пушењето има за цел да се 
уреди заштитата од штетните дејствија на пушењето на 
тутун и други производи од тутун врз граѓаните, зачуву-
вањето на здрава животна средина, забрана на пушењето 
во одредени јавни простории и забрана за рекламирање 
на цигарите. Уставната и законски разработена определ-
ба, забраната на продажба на цигари во објекти кои се 
оддалечени од претшколските и школските воспитни 
установи на растојание помало од 50 метри и во објекти 
кои се сместени во спортско-рекреативни површини се 
заснова на уставно загарантираното право на зачувување 
на животната средина но и на правото на заштита на 
здравјето на луѓето, а особено на малолетните деца.  

За да се обезбедат услови за здрав развој на децата 
и младината, Уставот ја утврдил обврската секој човек 
да ја штити и унапредува животната средина и приро-
дата. Забраната за продажба на цигари во објекти кои 
се наоѓаат на растојание помало од 50 метри од учили-
штата односно од претшколските воспитно-образовни 
установи, како и во објектите сместени во спортско-ре-
креативните површини има за цел исполнување на 
уставната обврска за заштита на децата и малолетните 
лица од штетните дејствија на пушењето тутун и други 
производи од тутун. 
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Поради напред наведеното одредбата од членот 5-а 
став 1 во делот „во објектите кои се оддалечени од 
претшколските и школските воспитно-образовни уста-
нови на растојание помало од 50 м.” од Законот за за-
штита од пушењето, спротивно од мислењето на мно-
зинството судии сметам дека е во согласност со Уста-
вот на Република Македонија и со ниту еден дел не го 
повредува членот 55 од Уставот на Република Македо-
нија. Целта на ограничувањето утврдено во спорниот 
дел од членот 5-а е заштитата на здравјето на малолет-
ните лица како јавен интерес и ваквиот пристап е це-
лосно во согласност со уставната определба слободата 
на пазарот и претприемништвото да можат да се огра-
ничат со закон заради зачувувањето на природата, жи-
вотната средина или здравјето на луѓето. На мислење 
сум дека веке изречената генерална мерка за продажба 
на цигари и тутун на лица помлади од 18 години во 
прометот на мало не е доволна за да се постигне целта 
на јавниот интерес за заштита на здравјето на малолет-
ниците. Со прифаќањето на ставот дека ограничување-
то на оспорената одредба не може да го положи тестот 
на пропорционалност со легитимната цел, при што не 
бил постигнат фер баланс помеѓу индивидуалниот и 
јавниот интерес, Уставниот суд го постави индивиду-
алниуот интерес над јавниот интерес за заштита на 
здравјето на малолетните лица. Законодавецот оценил 
дека ефектот на генералната заштитна мерка за забрана 
на продажба на цигари и тутун на лица помлади од 18 
години во прометот на мало од членот 5 од Законот за 
заштита од пушењето не е доволен за да ја постигне 
уставната обврска за заштитата на здравјето на децата,  
па со забраната да се продаваат цигари во објектите 
кои се оддалечени од претшколските и школските вос-
питно-образовни установи на растојание помало од 50 
м потврдил дека јавниот интерес е во заштитата на 
здравјето на децата на возраст кога продажбата/непро-
дажбата на цигари може да влијае и воспитно.   

Оттука, имајćи ги во предвид наведените причини, 
сметам дека членот 5-а став 1 во делот „во објектите 
кои се оддалечени од претшколските и школските вос-
питно-образовни установи на растојание помало од 50 
м.” од Законот за заштита од пушењето („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.36/1995, 70/2003, 
29/2004 и 37/2005) не е во спротивност со членот 55 од 
Уставот на Република Македонија. 

 
6 јуни 2007 година        Судија на Уставниот суд на 
          Скопје                      Република Македонија, 

                     Мирјана Лазарова Трајковска, с.р. 
_______________________________________________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
136. 

Врз основа на член 8 став (4) од Правилникот за на-
доместоци (“Службен весник на Република Македони-
ја” број 5/2006 и 76/2007), Управниот одбор на Агенци-
јата за супервизија на капитално финансирано пензи-
ско осигурување, на седницата одржана на 21 јуни 
2007 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОЧЕТОК НА 
ПРИМЕНАТА НА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ 

НА НАДОМЕСТОКОТ ОД ПРИДОНЕСИТЕ 
 

Член 1 
Намалување на процентот на надоместокот од при-

донесите почнува да се применува од 1-ви во месецот 
кој следи веднаш по објавувањето на Одлуката за на-
малување на процентот од страна на друштвото за 
управување со пензиски фондови. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

  
      Бр. 02-1051/3          
21 јуни 2007 година     Претседател на Управниот одбор,      

    Скопје                            Анета Димовска, с.р. 
__________ 

137. 
Врз основа на член 52 од Законот за заштита на 

личните податоци (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.7/05), Управниот одбор на Агенцијата за 
супервизија на капитално финансирано пензиско оси-
гурување  на седницата, одржана на 21.06.2007 година, 
го донесе следниот: 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕРКИ 
ЗА  ОБЕЗБЕДУВАЊЕ  ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА НА 

ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките и 

организациските мерки кои ги применува Агенцијата 
за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување (во понатамошниот текст Агенцијата) за-
ради обезбедување на тајност и заштита на обработка-
та на личните податоци. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

“Систем администратор” е физичко лице овластено да 
се грижи за информацискиот систем на Агенцијата и за 
обезбедување тајност и заштита на личните податоци кои 
се чуваат во информацискиот систем на Агенцијата. 

“Извршител” е физичко лице, вработено или анга-
жирано во Агенцијата кое има пристап до личните по-
датоци кои се чуваат во информацискиот систем на 
Агенцијата. 

“Оператор” е физичко лице, вработено или ангажи-
рано кај надворешните субјекти кое има пристап до 
личните податоци кои се добиваат преку информаци-
скиот систем на Агенцијата. 

„Информациски систем  на Агенцијата” е целокуп-
ниот информациски систем на Агенцијата составен од 
персонални компјутери, сервер на база на податоци, 
апликациски сервер, сервер за чување на податоци, ин-
тернет портал и останати апликации и опрема кои се 
користат за обработка на податоци.  

 
Член 3 

Агенцијата треба да обезбеди мерки за заштита на 
личните податоци, кои се чуваат во информацискиот 
систем, при пристапот од страна на извршител и тоа: 

1. Креирање на единствено корисничко име и ло-
зинка за секој корисник на информацискиот систем. 
Лозинката треба да биде составена од најмалку 10 зна-
ци (букви или бројки); 

2. Промена на лозинките во утврден временски пер-
иод (не помал од 6 месеци); 

3. Ограничен пристап за секое корисничко име и ло-
зинка до одредени делови од информацискиот систем; 

4. Воспоставување на автоматизирано одјавување 
од системот по изминување на одреден период на неа-
ктивност (не подолго од 15 минути) и повторно впишу-
вање  на корисничкото име и лозинката при активира-
ње на системот; и 

5. Воспоставување на ефективна и сигурна антиви-
русна заштита на системот, со постојано набљудување 
и ажурирање заради превентива од непознати и непла-
нирани закани од нови вируси. 
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Мерките од став 1 на овој член ги спроведува си-
стем администраторот на Агенцијата. 

Извршителот кој е задолжен за управување со чо-
вечките ресурси во Агенцијата треба да го известува 
систем администраторот за почеток на вработување 
или ангажирање на секој извршител со право на при-
стап до информацискиот систем, со цел да биде доде-
лено ново корисничко име и лозинка. При престанок на 
вработувањето или ангажирањето корисничкото име и 
лозинката се бришат.  

Известувањето од став 3 на овој член се врши и при 
било кои други промени во работниот или статусниот 
дел на ангажирањето на извршителот што има влијание 
врз нивото или обемот на дозволениот пристап до 
збирката на личните податоци. 

 
Член 4 

Агенцијата треба да обезбеди мерки за заштита на 
личните податоци, кои се чуваат во информацискиот 
систем на Агенцијата, при пристапот на интернет пор-
талот од страна на надворешните субјекти (друштвата 
за управување со пензиски фондови, Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија и 
Народна банка на Република Македонија)  и тоа: 

1. Креирање на единствено корисничко име и ло-
зинка за секој надворешен корисник на информациски-
от систем. Лозинката треба да биде составена од нај-
малку 10 знаци (букви или бројки); 

2. Промена на лозинките во утврден временски пер-
иод (не помал од 6 месеци); 

3. Ограничен пристап за секое корисничко име и ло-
зинка до одредени делови од информацискиот систем; 

4. Воспоставување на автоматизирано одјавување 
од системот по изминување на одреден период на неа-
ктивност (не подолго од 15 минути) и повторно впишу-
вање  на корисничкото име и лозинката при активира-
ње на системот; и 

5. Воспоставување на ефективна и сигурна антиви-
русна заштита на системот, со постојано набљудување 
и ажурирање заради превентива од непознати и непла-
нирани закани од нови вируси.  

Агенцијата поблиску го уредува начинот на спрове-
дување на мерките од став 1 на овој член, во рок од 6 
месеци од влегување во сила на овој правилник. 

Мерките од став 1 на овој член ги спроведува си-
стем администраторот на Агенцијата. 

Надворешниот субјект треба да ја известува Аген-
цијата за промена на операторот со цел да биде доделе-
но ново корисничко име и лозинка. Претходното  ко-
рисничко име и лозинка се бришат. 

Известувањето од став 3 на овој член се врши и при 
било кои други промени на операторот што имаат вли-
јание врз нивото или обемот на дозволениот пристап 
до личните податоци добиени преку информацискиот 
систем на Агенцијата. 

 
Член 5 

Агенцијата треба да обезбеди организациски мерки 
за заштита на личните податоци во поглед на информи-
рањето на вработените, физичката заштита на работни-
те простории и опремата и заштита на информацискиот 
систем во целина, вклучувајќи го и преносот на лични-
те податоци. 

 
Член 6 

Агенцијата треба да обезбеди организациски мерки 
за заштита на личните податоци при автоматизираната 
обработка на податоците, која вклучува читање или 
обработка на лични податоци, и тоа: 

1. Целосна доверливост и сигурност на лозинките и 
на останатите форми на идентификација за пристап до 
информацискиот систем кој содржи лични податоци; 

2. Електронско уништување на документи кои содр-
жат лични податоци по истекување на рокот за чување; 

3. Изнесувањето на медиум кој е носител на лични 
податоци (компакт диск, дискета, пренослив компјутер 
и други медиуми за пренос на податоци), надвор од ра-
ботните простории да биде со посебна дозвола и кон-
трола за да не дојде до нивно губење или незаконско 
користење; 

4. Воспоставување физичка сигурност на работните 
простории и опремата каде што се чуваат и обработу-
ваат личните податоци;  

5. Почитување на процедурите за пристап до цело-
купниот информациски систем преку персоналните 
компјутери;  

6. Почитување на процедурите од корисничката до-
кументација за пристап до софтверската апликација; и 

7. Почитување на процедурите од техничката доку-
ментација за користење на софтверската апликација и 
информацискиот систем на Агенцијата кој содржи лич-
ни податоци. 

Агенцијата поблиску го уредува начинот на спрове-
дување на мерките од став 1 на овој член, во рок од 6 
месеци од влегување во сила на овој правилник. 

 
Член 7 

Агенцијата треба да обезбеди мерки за заштита на 
личните податоци при автоматизираната обработка, ко-
ја вклучува читање или обработка на лични податоци, 
до кои пристапуваат надворешните субјекти (друштва-
та за управување со пензиски фондови, Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија и 
Народна банка на Република Македонија) и тоа: 

1. Почитување на целосна доверливост и сигурност 
на лозинките и на останатите форми на идентификаци-
ја, официјално издадени од Агенцијата за пристап до 
информацискиот систем кој содржи лични податоци; 

2. Електронско уништување на документи кои содр-
жат лични податоци по истекување на рокот за чување; 

3. Изнесувањето на медиум кој е носител на лични 
податоци (компакт диск, дискета, пренослив компјутер 
и други медиуми за пренос на податоци), надвор од ра-
ботните простории да биде со посебна дозвола и кон-
трола за да не дојде до нивно губење или незаконско 
користење; 

4. Обезбедување физичка сигурност на работните 
простории и опремата каде што се чуваат и обработу-
ваат личните податоци; и 

5. Почитување на техничкото упатство издадено од 
Агенцијата за користење на софтверската апликација 
преку која се пристапува до  информацискиот систем на 
Агенцијата кој што во себе содржи лични податоци и 
начинот на преземање на личните податоци од истиот. 

 
Член 8 

Лицата кои се вработуваат во Агенцијата, пред нив-
ното започнување со користење на информатичкиот 
систем на Агенцијата треба да се запознаат со процеду-
рите за заштита на личните податоци. 

Во договорите со лицата коишто се ангажираат за 
извршување на работа во Агенцијата треба да се наве-
дат обврските и одговорностите за заштита на личните 
податоци. 

Пред непосредното започнување со работа на извр-
шителите поврзана со пристап или обработка на лични-
те податоци, Агенцијата дополнително ги информира 
за непосредните обврски за заштита на личните пода-
тоци. 

Секој вработен или ангажиран во Агенцијата пот-
пишува изјава во која е наведено дека е запознат со 
процедурите за заштита на личните податоци. 
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Член 9 
Агенцијата треба да ги запознае надворешните суб-

јекти од член 4 став 1  на овој правилник со значењето 
и мерките за заштита на личните податоци и да потпи-
ше договори со субјектите во кои тие ќе се обврзат на 
заштита на личните податоци до коишто пристапуваат 
или ги обработуваат, користејќи го  информацискиот 
систем на Агенцијата. 

 
Член 10 

Агенцијата треба да обезбеди соодветна заштита – 
мрежна бариера (“firewall”) помеѓу нејзиниот систем и 
интернет или било која друга форма на надворешна 
мрежа, како заштитна мерка против недозволени или 
злонамерни обиди за влез или пробивање на системот. 

 
Член 11 

Информацискиот систем на Агенцијата е затворен 
според дефиницијата во Законот за податоците во еле-
ктронски облик и електронски потпис. Дозволен е при-
стап само од локација на Агенцијата и од локациите (ин-
тернет адреси) на ограничен број надворешни субјекти.  

 
Член 12 

Агенцијата треба да врши редовно снимање на си-
гурносна копија и архивирање на податоците во систе-
мот, за да не дојде до нивно губење или уништување. 

 
Член 13 

Агенцијата треба да обезбеди заштита на личните 
податоци при нивната размена со надворешните субје-
кти, преку овозможување на криптирана врска за раз-
мена, строги правила за идентификација при размената 
(лозинки тешки за пробивање) и електронско потпишу-
вање на документите за размена. 

Мерките за заштита од став 1 на овој член Агенци-
јата може  да ги пренесе и на надворешните субјекти со 
потпишување на договор. 

 
Член 14 

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

 
    Бр. 01-1051/4          
21 јуни 2007 година     Претседател на Управниот одбор,      

    Скопје                            Анета Димовска, с.р. 
__________ 

138. 
Врз основа на член 126 став (4) од Законот за задол-

жително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007), Управни-
от одбор на  Агенцијата за супервизија на капитално 
финансирано пензиско осигурување на седницата, одр-
жана на 21.06.2007година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА НАЧИНОТ И РОКОТ НА ВРАЌАЊЕТО НА УП-
ЛАТЕНИТЕ СРЕДСТВА ВО ПЕНЗИСКИОТ ФОНД 
ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со овој Правилник поблиску се пропишуваат начи-
нот и рокот на враќањето на уплатените средства во 
пензискиот фонд од Буџетот на Република Македонија 
(во натамошниот текст: Буџетот). 

 
Член 2 

(1) Кога во вршењето контрола на законското рабо-
тење на друштвото кое управува со пензискиот фонд 
(во натамошниот текст: друштвото) и пензискиот фонд 

со кој тоа управува, Агенцијата за супервизија на капи-
тално финансирано пензиско осигурување (во ната-
мошниот текст: Агенцијата) утврди намалување на 
средствата на пензискиот фонд во случаите утврдени 
во член 125 став (1) точка а) од Законот за задолжител-
но капитално финансирано пензиско осигурување вед-
наш за тоа го известува друштвото и поднесува пред-
лог за поведување на постапка пред надлежен орган. 

(2) Друштвото веднаш треба  да изврши надоместу-
вање на намалените средства.  

(3) Доколку друштвото веднаш не ги надомести на-
малените средства на пензискиот фонд или само де-
лумно ги надомести, Агенцијата ја проценува вредно-
ста на средствата на друштвото и доколку е потребно 
покренува постапка пред надлежен суд за обезбедува-
ње на средствата на друштвото. 

 
Член 3 

Во постапката на утврдување на причините за нама-
лување на средствата на пензискиот фонд, Агенцијата 
соработува со чуварот на имот, друштвото во кое е 
утврдено намалување на средствата и со надлежни ор-
гани и институции. 
 

Член 4 
(1) Ако средствата на друштвото се недоволни за да 

го надоместат намалувањето и не е веројатно загубата во 
пензискиот фонд да биде покриена од страна на друш-
твото во наредните шест месеци, Агенцијата ќе подго-
тви писмен извештај до Министерството за финансии. 

(2) Извештајот до Министерството за финансии со-
држи детално објаснување за намалувањето на средс-
твата на пензискиот фонд и причините за намалување-
то, како и предлог за уплата на буџетски средства, мер-
ките кои биле превземени од страна на Агенцијата по 
утврдување на намалувањето на средствата, можноста 
да се надоместат средствата на пензискиот фонд во рок 
од шест месеци, мерките што се преземени против 
друштвото предлози поврзани со плаќањето на ненап-
латениот дел од намалените средства (пари), како и 
предлози за избегнување на намалување на средствата 
на пензискиот фонд во иднина. 

 (3) Извештајот од став (1) на овој член, во рок од 
пет дена од денот на неговото доставување до Мини-
стерството за финансии, се објавува во средствата за 
јавно информирање, на прес конференција, на интернет 
страницата на Агенцијата и на интернет страницата на 
друштвото. 

 
Член 5 

По објавувањето на извештајот од член 4 на овој 
Правилник, Агенцијата доставува писмено известува-
ње за уплатата на буџетските средства во пензискиот 
фонд до сите членови на пензискиот фонд. 

 
Член 6 

Агенцијата го известува Министерството за финан-
сии за потребниот износ на буџетски средства што тре-
ба да се уплати во пензискиот фонд последниот рабо-
тен ден пред денот на уплата на тие средства. 

 
Член 7 

(1) Агенцијата го пресметува потребниот износ на 
средства земајќи ја во предвид промената во вредноста 
на сметководствената единица помеѓу денот кој следи 
по намалувањето на средствата и денот на подготвува-
ње на информацијата за потребниот износ на средства. 

(2) Доколку има и други намалувања на средствата 
во пензискиот фонд согласно член 2 став (1) на овој Пра-
вилник, Агенцијата ќе ја прилагоди вредноста на сме-
тководствената единица. Вредноста на единицата се 
прилагодува  од денот на подготвување на информација-
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та со додавање на износот за кој се намалени средствата 
на пензискиот фонд, а кои не биле надоместени до денот 
на пресметката,  на вкупниот износ на нето средства на 
пензискиот фонд во кој имало намалување на средства-
та. Врз основа на таквата промена ќе ја пресмета новата 
вредност на сметководствената единица. 

(3) Врз основа на променетата вредност на сметко-
водствената единица, Агенцијата ќе го пресмета износот 
на средствата што треба да се вратат во пензискиот фонд 
за секој ден на намалување на средствата посебно. 

(4) Во случај од став (3) од овој член, Агенцијата ќе 
го пресмета просечното враќање на средствата во пен-
зискиот фонд посебно за секој ден на намалувањето. 

(5) Врз основа на просечниот износ на вратените 
средства за секој ден на намалувањето на средствата, 
Агенцијата ќе прилагоди 80% од вредноста на намалу-
вањето, посебно за секој ден на намалувањето на 
средствата, за да го пресмета вкупниот износ на средс-
твата на пензискиот фонд. 

 
Член 8 

Врз основа на пресметката направена од страна на 
Агенцијата, Министерството за финансии врши пренос 
на буџетските средства на сметката на пензискиот 
фонд што се води кај чуварот на имот. 

 
Член 9 

Чуварот на имот ги известува Агенцијата и друш-
твото, доколку на друштвото не му е укинато одобре-
нието за управување со пензиски фонд, за приемот на 
уплатените средства во пензискиот фонд од Буџетот. 

 
Член 10 

Друштвото, по уплатата на средствата од Буџетот 
во пензискиот фонд, врши повторна проценка на сме-
тководствената единица со вклучување на износот од 
уплатените средства од Буџетот во вредноста на нето 
средствата на пензискиот фонд . 

 
Член 11 

Друштвото веднаш писмено го известува секој член 
на пензискиот фонд за уплатата на средствата од Буџе-
тот и за промената на вредноста на сметководствената 
единица на неговата индивидуална сметка, која настана-
ла како резултат на уплатата на средствата од Буџетот. 

 
Член 12 

Друштвото веднаш ја известува Агенцијата за про-
мените на вредноста на сметководствената единица ко-
ја настанала како резултат на уплатата на средствата од 
Буџетот. 

 
Член 13 

Информација за надоместување на средствата, пре-
кин на забраната поврзана со членството и привреме-
ниот пренос се објавува во рок од осум работни дена 
од денот на надоместувањето, во средствата за јавно 
информирање, на прес конференција, на интернет стра-
ницата на Агенцијата и на интернет страницата на 
друштвото. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 14 
Намалените средства се враќаат во Буџетот и се уп-

лаќаат на сметката која ќе ја определи министерот за 
финансии, во износ кој бил уплатен во пензискиот 
фонд од Буџетот зголемен за камата во висина на 
есконтната стапка на Народната банка на Република 
Македонија. 

 
Член 15 

(1) Во случај на вишок на парични средства над из-
носот определен во член 14 од овој правилник, Агенци-
јата ќе побара враќање на вишокот на парични средс-
тва на сметката на пензискиот фонд кај чуварот на 
имот, доколку пензискиот фонд се уште постои и има 
членови. 

(2) Во случај вишокот да биде во финансиски ин-
струменти во кои пензискиот фонд може да ги инве-
стира средствата, Агенцијата ќе наложи инструментите 
да се префрлат на сметката на пензискиот фонд. Докол-
ку средствата  се забранети за инвестирање за пензи-
скиот фонд истите се претвораат во парични средства 
или дозволени инструменти и се префрлаат на сметката 
на пензискиот фонд. 

 
Член 16 

(1) Вишокот на средства кој се враќа во пензискиот 
фонд, друштвото го внесува во вредноста на нето 
средствата на пензискиот фонд и врши повторна про-
ценка на сметководствената единица. 

(2) Друштвото веднаш писмено  ги известува Аген-
цијата и сите членови на пензискиот фонд, за уплатата 
на вишокот на средства и за промената на вредноста на 
сметководствените единици кои се наоѓаат на индиви-
дуалната сметка на членот. 

 
Член 17 

Информацијата за надоместувањето на средствата, 
се објавува во средствата за јавно информирање, на 
прес конференција, на интернет страницата на Агенци-
јата и на интернет страницата на друштвото кое упра-
вува со пензискиот фонд во кој се уплатени средствата 
во Буџетот. 
 

Член 19 
Доколку постои вишок на средства над износот 

определен во член 14 од овој правилник, а пензискиот 
фонд повеќе не постои или нема повеќе членови, вишо-
кот на средства се уплаќа во Буџетот. 

 
Член 20 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 
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