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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
193. 

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за јавен 
долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на  6.02.2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИДОТ И КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРЖАВ-
НИТЕ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО 2007 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се уредуваат видот и карактеристи-

ките на државните хартии од вредност кои во името на 
Република Македонија ќе ги издава Министерството за 
финансии во 2007 година. 

2. Министерството за финансии во 2007 година врши 
нето емисија на државни хартии од вредност во максима-
лен износ од 3.500.000.000,00 (три милијарди и петстоти-
ни милиони) денари. На крајот на 2006 година состојбата 
на државните хартии од вредност е 5.665.970.000,00 (пет 
милијарди шестотинишеесетипет милиони и деветстоти-
ниседумдесет илјади) денари. Со тоа на крајот на 2007 го-
дина состојбата на државните хартии од вредност ќе биде 
9.165.970.000,00 (девет милијарди стошеесетипет милио-
ни и девестотиниседумдесет илјади) денари. 

3. Издавањето на државните хартии од вредност и 
нивната рочност се врши согласно календарот за планира-
ните емисии на државните хартии од вредност кој го 
утврдува и објавува Министерството за финансии на по-
четокот на периодот за кој се однесува. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-387/1                      Претседател на Владата 

6 февруари 2007 година        на Република Македонија, 
       Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
194. 

Врз основа на член 11 став 4 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 
37/2006), Претседателот на Владата на Република Ма-
кедонија, на 6.02.2007 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРА-
ЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за формирање на Канцеларијата на 
Претседателот на Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/03), 
во членот 7, по ставот 1 се додава нов став кој гласи: 

„Платата на Шефот на Канцеларијата согласно не-
говите работи и задачи утврдени со оваа одлука, ја 
определува Претседателот на Владата на Република 
Македонија, при што соодветно се зема предвид Одлу-
ката за утврдување на коефициенти за пресметување на 
платата на функционерите кои ги именува Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 53/05, 71/05, 2/06, 8/06 и 46/06)“. 

Ставовите 2, 3 и 4 од членот 7 стануваат став 3, 4 и 5. 
 

Член 2 
По членот 7 се додава нов член 7а кој гласи: 
„Средствата за остварување на надлежностите на 

Канцеларијата се обезбедуваат од Буџетот на Републи-
ка Македонија“. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

   
  Бр. 19-643/1                Претседател на Владата 

6 февруари 2007 година        на Република Македонија, 
       Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
195. 

Врз основа на член 20, став 2 од Законот за поттик-
нување на развојот на стопански недоволно развиените 
подрачја („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 2/94 и 39/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 6.02.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕА-
ЛИЗАЦИЈА НА ЗАДАЧИТЕ НА БИРОТО ЗА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 

ПОДРАЧЈА ВО 2007 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија ја одобрува Про-

грамата за реализација на задачите на Бирото за стопан-
ски недоволно развиените подрачја во 2007 година, бр. 
01-37/1 од 15.01.2007 година, донесена од Бирото за сто-
пански недоволно развиените подрачја. 

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

 
  Бр. 19-348/1                      Претседател на Владата 

6 февруари 2007 година        на Република Македонија, 
            Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

196. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6.02.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКО ТЕЛО 
ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се формира Меѓуресорско тело за ру-
рален развој во Република Македонија со цел креирање 
на интегрирана политика на рурален развој. 

 
Член 2 

Со Меѓуресорското тело за рурален развој ќе раково-
ди претставник од Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

 
Член 3 

Членови на Меѓуресорското тело за рурален развој се 
претставници од: 

1. Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, 

2. Министерството за финансии, 
3. Министерството за економија, 
4. Министерството за локална самоуправа, 
5. Министерството за култура, 
6. Министерството за труд и социјална политика, 
7. Министерството за образование и наука, 
8. Министерството за животна средина и просторно 

планирање, 
9. Министерството за транспорт и врски, 
10. Секретаријатот за европски прашања, 
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11. Кабинетот на заменик на претседателот за земјо-
делство и образование, 

12. Агенцијата за поттикнување на развојот на земјо-
делството. 

 
Член 4 

Меѓуресорското тело за рурален развој разгледува 
прашања и идентификува проблеми од областа на рурал-
ниот развој, предлага решенија, обезбедува координиран 
настап и презема други активности поврзани со процесот 
на креирање и координирање на интегрирана политика на 
рурален развој. 

 
Член 5 

Меѓуресорското тело за рурален развој ќе донесе Де-
ловник за својата работа. 

 
Член 6 

Стручните и административните работи на Меѓуре-
сорското тело за рурален развој ќе ги врши Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 7 

Меѓуресорското тело за рурален развој секои шест ме-
сеци ќе ја информира Владата на Република Македонија 
за својата работа. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
  Бр. 19-475/1                      Претседател на Владата 

6 февруари 2007 година        на Република Македонија, 
             Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

197. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6.02.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛИ И 
ЧЛЕНОВИ НА МЕЃУРЕСОРСКОТО ТЕЛО  

ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ 
 
1. За раководител и членови на Меѓуресорското тело 

за рурален развој се именуваат: 
а) за раководител 
- Перо Димшоски, заменик на министерот за земјо-

делство, шумарство и водостопанство 
б) за членови 
- Алириза Елези, државен советник во Министерство-

то за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
- Доне Влашки, државен советник во Министерството 

за финансии, 
- Родопи Корнети-Јаковљевиќ, раководител на одделе-

ние во Министерството за економија, 
- Славица Јакимовска, државен советник во Мини-

стерството за локална самоуправа, 
- Снежана Герасимова-Матевска, советник во Мини-

стерството за култура,  
- Владо Аврамовски, државен советник во Министерс-

твото за труд и социјална политика, 
- Вера Колевска, државен советник во Министерство-

то за образование и наука, 
- Гордана Кожухарова, раководител на сектор во Ми-

нистерството за животна средина и просторно планирање, 
- Светлана Глигоровска, раководител на сектор во 

Министерството за транспорт и врски, 

- Александар Николовски, раководител на одделение 
во Секретаријатот за европски прашања, 

- Љупчо Ристовски, државен советник во Кабинетот 
на заменик на претседателот за земјоделство и образова-
ние, 

- Благој Ѓорѓиевски, директор во Агенцијата за пот-
тикнување на развојот на земјоделството, 

- Наташа Стојмановска од Секторот за економски по-
литики и регулаторна реформа во Владата на Република 
Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 19-475/1                      Претседател на Владата 

6 февруари 2007 година        на Република Македонија, 
            Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
198. 

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за простор-
но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 51/05), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6.02.2007 годи-
на, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2007 ГОДИНА 

 
1. Во Буџетот на Република Македонија за 2007 го-

дина, раздел 13001 
Министерството за транспорт и врски, ставка 425-

30 договорни услуги, потставка 425640-30 изработка на 
урбанистички планови, предвидени се средства за 
изработка на урбанистички планови во износ од 
12.000.000 денари. 

2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се ко-
ристат за: 

 
2.1. Изработка на Урбанистички 

план за с.Сопиште – локалитет 
Сончев Град, Урбанистички пла-
нови вон населено место за ту-
ристички комплекс Попова 
Шапка (Тетово), хотелски комп-
лекс во Охрид, индустриска зона 
во општина Врапчиште, ДУП за 
станбена населба во општина 
Карпош (Скопје) 5.200.000 ден. 

2.2. Урбанистички проекти за сло-
бодни економски зони 3.500.000 ден. 

2.3. Изработка на урбанистички 
планови за дел од Програмата 
„Декада за ромите“ 1.800.000 ден. 

2.4. Изработка на урбанистички 
проекти за гранични премини 1.000.000 ден. 

2.5. Стручна ревизија на Нацрт ур-
банистички планови 500.000 ден. 

 ВКУПНО: 12.000.000 ден. 
 
3. За начинот и динамиката на спроведување на оваа 

програма ќе се грижи Министерството за транспорт и 
врски, кое во рамките на предвидените средства може да 
врши соодветни поместувања на планираните износи, по 
претходна измена на програмата, согласно закон. 

Министерството за транспорт и врски за реализира-
ните буџетски средства ќе достави извештај со финан-
сиски показатели до Владата на Република Македонија 
за изработени урбанистички планови заклучно со 
31.01.2008 година. 
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4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр. 19-454/1                    Заменик на претседателот 

6 февруари 2007 година         на Владата на Република 
       Скопје                        Македонија, 
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
199. 

Врз основа на член 35 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2007 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
139/06), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана  6.02.2007 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2007 ГОДИНА 
 
Агенцијата за млади и спорт, во рамките на обврски-

те кои произлегуваат од Законот за организација и рабо-
та на органите на управата (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 58/00), Програмата за работа на 
Владата на Република Македонија и Одлуката за страте-
шки приоритети на Владата на Република Македонија  
во 2007 година, Програмата и активностите  во Републи-
ка Македонија  за децентрализација, Програмата за ма-
кроекономска политика на Република Македонија  во 
2007 година, определбите на Собранието на Република 
Македонија за следење на состојбите во областа на 
спортот, програмите и програмските определби на наци-
оналните спортски федерации и актуелните состојби во 
дејноста спорт, се определува во 2007 година непосред-
но да реализира повеќе програмски задачи. 

Со планираните средства ќе се реализираат програ-
ми со кои се остварува јавниот интерес на државата 
утврдени во членот 22 од Законот за спортот (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 29/02 и 
66/04), при што како приоритет се наметнува одржува-
ње на националниот систем на натпревари и учество на 
меѓународните натпревари на репрезентации, клубови 
и поединци кои оствариле право и норма за учество. 

Согласно утврдените средства во Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2007 година, во раздел 16101 – 
Агенција за млади и спорт, истите да се користат за: 

 
I. Потпрограма 20 спорт, ставка 463 – Трансфер 

до невладини организации за кои се утврдени 
34.000.000,00 денари 

Раздел 16101 – Агенција за млади и спорт 
Потпрограма 20   спорт   
ставка 463 – Трансфер до невладини организации 
 

Ред.
бр. Опис Износ 
1. Партиципација за финансирање 

на националните спортски феде-
рации 5.424.000 

2. Партиципација за финансирање 
на други корисници од спортот 9.400.000 

3. Партиципација за финансирање 
на проекти од областа на спортот 5.911.000 

4. Партиципација за финансирање 
на спортските клубови 13.265.000 

 ВКУПНО: 34.000.000 
 
1. Партиципација за финансирање на националните 

спортски федерации, за кои се утврдени во износ од 
5.424.000,00 денари. 

 
Средствата се наменети за партиципација во обез-

бедување на непречена функција на 46 национални 
спортски федерации, во кои  се здружени повеќе од 

1.500 спортски клубови, а се насочени: за  партиципа-
ција за стручна работа; обезбедување на просторни  ус-
лови; функција на органи и тела во федерациите; 
стручна работа со репрезентациите на националните 
спортски федерации, чиј број изнесува повеќе од 150, 
во различни категории, по пол и возраст; обезбедување 
на стручна поддршка во обезбедување на функциони-
рање на националниот систем на натпревари во трети и 
четврти степен на натпревари. 

 
2. Партиципација за финансирање на други корис-

ници од спортот, за кои се утврдени износ од 
9.400.000,00 денари. 

 
Програмите на националните спортски федерации, 

клубовите, општинските спортски сојузи, предвидуваат 
низа активности кои се условени со редовно комуници-
рање со органи и тела на меѓународните спортски асоци-
јации, при што со учеството се стекнуваат одредени пра-
ва, но во исто време и обврски, за кои се потребни зна-
чителни средства. Така, приоритети имаат редовните го-
дишни котизации за членство во меѓународните асоција-
ции, за кои се партиципира со дел од средства. 

Значаен сегмент е реализацијата на обврските кои 
произлегуваат од меѓународните договори, кои Репуб-
лика Македонија ги ратификувала, со што и создала и 
одредени обврски во однос на нивно спроведување. 
Секако обврските се поголеми во однос на спроведува-
ње на договорите со кои се води борба против допинг 
во спортот и спречување на насилството на спортските 
терени. 

Се планира да  се подржат повеќе активности  и 
тоа: примена на науката во спорот; обезбедување на 
мерни инструменти, опрема и реквизити за најуспеш-
ните спортисти; континуирана едукација на стручните 
кадри во спортот, тренери, лекари, физиотерапевти,  
нутрицисти, психолози и др.); континуирани активно-
сти за  спроведување на процесот на децентрализација 
во спортот во сите единици на локалната самоуправа и 
други активности. 

 
3. Партиципација за финансирање на проекти од об-

ласта на спортот, за кои се утврдени во износ од 
5.911.000,00 денари. 

 
Поддршка и промоција  на проекти на спортските  

клубови и здруженија, кои ќе се промовираат и реали-
зираат идеи и активности со кои спортот ќе се користи, 
како средства за воспоставување и водење на младите 
во секојдневието и притоа ќе биде основна  алтернати-
ва во борба против пороците и несаканите појави кај 
младите. Секако, ќе се подржат и проектите кои ќе   
придонесат за  социјална кохезија на младите, за  дру-
жење на млади од различни ентитети, меѓусебно запоз-
навање и дружење, промоција на различни мултикул-
турни вредности, толеранција соживот, особено меѓу 
младите. Поддршка на проекти со кои ќе се зголеми 
опфатот на женска популација во спортот, лицата со 
инвалидитет и лицата со пречки во развојот. 

 
4. Партиципација за финансирање на спортски клубо-

ви, за кои се утврдени во износ од 13.265.000,00 денари. 
 
Со оваа ставка се поддржуваат спортските клубови 

кои оствариле  пласман и се рангирани како првопла-
сирани во националниот систем на натпревари. Нацио-
налните спортски федерации, во зависност од  систе-
мот на натпревари по завршување на натпреварите до 
Агенцијата за млади и спорт го доставуваат рангот на 
клубовите во националниот систем на натпревари, за 
кои се партиципираат 11 месечни рати во  нивните про-
грами. Висината на средствата е утврдена според ран-
гот, а  бројот на клубовите е утврден согласно вкупни-
от број и членови во федерациите. Такво право оства-
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руваат 115 клуба   во 30 национални  спортски федера-
ции. За дел од специфичните федерации, училишна, 
студентска, за лицата со инвалидитет, воздухопловна-
та, планинарски спортови, се дава месечен надоместок 
кој се употребува за одржување на системот на натпре-
вари во тие федерации. 

 
II. Потпрограма 30 млади, ставка 463-Трансфер 

до невладини организации 
  

Ред.
бр. Опис Износ 

1. Сегмент трансфери до непрофит-
ни организации за поддршка на 
младите и младински здруженија 4.000.000,00 

2. Сегмент  поддршка на проекти 
за млади  9.000.000,00 

3. Сегмент планирана резерва за 
активности за унапредување на 
младински  стандард  1.000.000,00 

 ВКУПНО: 14.000.000,00 
 
1. Сегмент трансфери до непрофитни организации 

и поддршка на младинските здруженија, за кои се утвр-
дени во износ од  4.000.000,00 денари.  

Средствата ќе бидат насочени за поддржување на 
проекти на младински и други здруженија на граѓани, 
што се однесуваат на подигање на степенот на активно 
учество на младите во сите области  од нивен интерес, 
која е потврдена практика во земјите во Европа и по-
широко. 

Право за учество имаат сите здруженија на граѓани 
чие членство е претежно млади до 30 години и оние 
здруженија кои работат со млади и чии активности се 
однесуваат  на младите. 

Предност во прифаќањето на проектите ќе имаат 
оние кои содржат: социјална инклузија, активна парти-
ципација и работа со млади  на терен, обука на млади и 
тренинг на младински НВО и што ќе дадат придонес 
кон националната стратегија за млади. 

 
2. Сегмент поддршка на проекти за млади, за кои се 

утврдени во износ од 9.000.000,00 денари. 
Постигнување на резултати во едукација и анима-

ција на учесниците во средното образование и на мла-
дите, се основа за надградување на програмските 
активности: Медиумска кампања за борба против дро-
гата; Летните едукативни кампови; градењето и разви-
вањето на младинските канцеларии; обезбедување на 
материјални услови за нивно функционирање и др. 

Поддршка и поттикнување на развојот на мрежата 
на невладините организации како услов за создавање 
на младинска структура врз принцип на единствена 
младинска политика. 

 
3. Сегмент планирана резерва за активности за уна-

предување на младински стандард, за кои се утврдени 
во износ од 1.000.000,00 денари. 

Средствата се планираат како резерва и ќе бидат 
насочени за непланирани активности во текот на годи-
ната, со кои ќе се обезбеди  поддршка на проекти повр-
зани со унапредување на младинскиот стандард, а 
истите неможат да се предвидат однапред. 

 
III. Потпрограма 40 – Меѓународни активности 

за спорт и млади ставка 463 – Трансфери до невла-
дини организации 

 
Ред.
бр. Опис Износ 
1. Партиципација за финансирање 

на меѓународни програми на на-
ционалните спортски федерации 17.700.000 

2. Партиципација за финансирање  на 
меѓународните традиционални 
спортски приредби и манифестации 

1.800.000 
 

3. Партиципација за учество и орга-
низација на европски  и светски  
првенства на националните спорт-
ски федерации и клубовите  кои 
оствариле право  за учество на 
меѓународни натпревари  500.000 

4. Планирана резерва, за високи 
спортски остварувања и издавач-
ка дејност   1.000.000 

 ВКУПНО: 21.000.000 
   
1. Партиципација за финансирање на меѓународни-

те програми на националните спортски федерации, за 
кои се утврдени во износ од 17.700.000,00 денари. 

 
Планирана е поддршка на програмите на национал-

ните спортски федерации за нивно учество во меѓуна-
родниот систем на натпревари. Наши спортисти, ре-
презентации и клубови ќе настапат на регионални пр-
венства (балкански и натпревари на земјите од Југои-
сточна Европа), Европски и Светски првенства, купо-
ви, отворени првенства и друг вид на меѓународни нат-
превари. Со овие средства се партиципира до 10% од 
програмите на федерациите, што и ги условува да има-
ат строги  критериуми при определувањето да се учес-
твува на некој меѓународен натпревар. Слични се проб-
лемите на екипните и индивидуалните спортови во од-
нос на обезбедување подготовки и учество на меѓуна-
родните натпревари. 

Со дел од средствата, непосредно ќе се финансира-
ат и програмите на потенцијалните и евидентните 
олимписки кандидати, преку националните спортски 
федерации. 

Најголемиот дел од федерациите при определување 
на интересот за учество се определуваат за настап на 
балкански првенства и шампионати. 

 
2. Партиципација за финансирање на меѓународните 

традицио-нални спортски програми и манифестации, за 
кои се утврдени во износ од 1.800.000,00 денари. 

 
Во Република Македонија се одржуваат педесетина 

традиционални спортски приредби и манифестации. 
Еден дел од нив се и составен дел на календарите за 
натпревари на меѓународните спортски асоцијации. 
Свој висок рејтинг во изминатите неколку децении ос-
тварија повеќе манифестации со кои се претставивме 
пред меѓународната спортска јавност и како добри ор-
ганизатори и домаќини. Согласно програмата, во 2007 
година ќе бидат поддржани околу дваесеттина тради-
ционални  спортски манифестации, кои ќе се организи-
раат вон  нашата земја. Сумата се определува во завис-
ност од бројот на земји учеснички, учесници и квалите-
тот на натпреварувачите. 

 
3. Партиципација за учество и организација на 

европски и светски првенства на националните спорт-
ски федерации и клубови кои  оствариле право за учес-
тво на меѓународни натпревари, за кои се утврдени во 
износ од 500.000,00 денари. 

 
Во Република Македонија, очекуваме одржување на 

неколку Балкански првенства и шампионати, за кои се 
планирани симболични средства, при што инсистираме 
организаторите да го понесат и најголемиот товар. 
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4. Планирана резерва, за високи спортски оствару-
вања и издавачка дејност, за кои се утврдени во износ 
од 1.000.000,00 денари 

Во текот на 2007 година наши спортисти, екипи и 
репрезентации ќе учествуваат на голем  број меѓуна-
родни натпревари, за кои понекој пат има и непредви-
дени трошоци. Со резервата се планира и поддршка на 
издавачката дејност во областа на спортот. 

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

 
   Бр.19-259/1                     Претседател на Владата 

6 февруари 2007 година        на Република Македонија, 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р.  

___________ 
200. 

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на  
6.02.2007 година, донесе  

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВ-
НИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Деловникот за работа на Владата на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06 и 5/07), во 
членот 4 став 1 во точка 16) точката и запирката на крајот 
од реченицата се бришат и се додаваат зборовите: „и го 
именува и разрешува шефот на Канцеларијата“. 

 
Член 2 

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

   
  Бр. 19-698/1                Претседател на Владата 

6 февруари 2007 година        на Република Македонија, 
       Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

201. 
Врз основа на член 8 од Законот за Судски совет на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на конститутивната седница на Сове-
тот, одржана на 30.01.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУДСКИОТ  
СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За претседател на Судскиот совет на Република Ма-

кедонија е избран  
Беќир Исени, член на Судскиот совет на Република 

Македонија. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
  Бр. 07-195/1                               Судски совет 

30 јануари  2007 година         на Република Македонија 
            Скопје                           Претседавач, 

                                    Михајло Маневски, с.р. 

202. 
Врз основа на член 8 став 4 од Законот за Судски 

совет на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет 
на Република Македонија, на конститутивната седница 
на Советот, одржана на 30.01.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗБОР НА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУД-
СКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За заменик претседател на Судскиот совет на Ре-

публика Македонија е избран  
Васил Грчев, член на Судскиот совет на Република 

Македонија. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
  Бр. 07-194/1                               Судски совет 

30 јануари 2007 година          на Република Македонија, 
            Скопје                           Претседател, 

                                        Беќир Исени, с.р. 
___________ 

203. 
Врз основа на член 37 од Законот за Судскиот совет 

на Република Македонија, Судскиот совет, на седница-
та одржана на 30.1.2007 година, донесе 

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА РАБОТА НА СУДСКИОТ СОВЕТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој Деловник се уредуваат прашањата за начи-
нот и постапката на работа на Судскиот совет на Ре-
публика Македонија (во натамошниот текст: Совет), 
како и други прашања од надлежност на Советот. 
 

Член 2 
Седиштето на Советот е во Скопје. 
На зградата во која се наоѓа Советот е истакнуат 

натпис: “Судски совет на Република Македонија – 
Скопје“. 

 
Член 3 

Советот има свој печат, штембил, приемен штем-
бил и штембил за правосилност. 

Печатот има облик на круг со пречник од 32 мм., 
кој го содржи грбот на Република Македонија, а околу 
него е напишан натпис: “Република Македонија – Суд-
ски совет на Република Македонија – Скопје“. 

Штембилот има правоаголен облик со димензии 
50х30 мм., на кој се наоѓа грбот на Република Македо-
нија и натпис “Република Македонија – Судски совет 
на Република Македонија, број, место и датум, година 
– Скопје“. 

Печатот и штембилот се ставаат на одлуките, пред-
лозите, решенијата и другите акти што ги донесува Со-
ветот. 

Приемниот штембил има правоаголен облик со ди-
мензии 65х30 мм, над кој се наоѓа натпис: “Република 
Македонија – Судски совет на Република Македонија – 
Скопје“, а во средината во определените графи се нао-
ѓаат зборовите: “примено“, “архивски знак“, “број“ и 
“прилог“. 

Приемниот штембил се става на поднесоците што 
се доставуваат до Советот и се заведуваат во деловод-
никот. 
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Штембилот за правосилност има правоаголен облик 
со димензии  50 x 30 мм., на кој стои: ОДЛУКАТА Е 
ПРАВОСИЛНА , натпис Судски совет на Републкика 
Македонија, број на одлуката,датум на правосилност и 
потпис на овластено лице. 

Со штембил за правосилност се констатира денот 
на правосилноста на одлуката на Советот.  

 
Член 4 

Со печатот, штембилот, приемниот штембил и 
штембилот за правосилност ракува работник што ќе го 
определи генералниот секретар на Советот кој е одго-
ворен за нивната употреба. 

 
II. НАЧИН НА РАБОТА НА СОВЕТОТ 

 
Член 5 

За прашањата од својот делокруг утврдени со Уста-
вот и закон, Советот ги разгледува и за нив одлучува 
на седница. 

 
Член 6 

Членовите на Советот во салата за седници седат по 
следниот редослед: претседателот на Советот седи на 
централното место на масата, од десната страна седи 
неговиот заменик, а потоа претседателот на Врховниот 
суд, а од левата министерот за правда. Од десната стра-
на до претседателот на Врховниот суд седат членовите 
на Советот избрани од редот на судиите и тоа по ран-
гот на судот од кој се избрани. Ако повеќе судии се од 
суд кој е од ист ранг предност има повозрасниот член 
на Советот. Од левата страна до министерот за правда 
седат по редослед по кој се избрани членови на Сове-
тот што ги избрало Собранието по предлог на надлеж-
ното работно тело на Собранието на Република Маке-
донија, а до нив членовите на Советот кои ги избрало 
Собранието предложени од Претседателот на Републи-
ка Македонија, по редослед на изборот. 

Секој член на Советот седи на точно определеното 
место и пред него стои натпис: Судски совет на Репуб-
лика Македонија, името и презимето на членот на Со-
ветот. 

Ако на седницата на Советот присуствуваат и други 
лица, тие седат после составот на членовите на Советот. 
 

Член 7 
Седница свикува и со неа раководи Претседателот 

на Советот. 
Претседателот е должен да свика седница и по 

предлог со изготвен материјал од најмалку една трети-
на од вкупниот број членови на Советот. 

Седница може да се одржи ако е присутно мнозинс-
твото од вкупниот број членови, доколку со Законот за 
Судскиот совет на Република Македонија и со овој Де-
ловник поинаку не е определено. 

Предлогот на дневниот ред се утврдува со мнозинс-
тво гласови од присутните членови. 

Член на Советот кој е известител по определено 
прашање може да излага најмногу 15 минути, а со одо-
брение на претседателот на Советот и повеќе. 

Член на Советот може да дискутира по определено 
прашање од дневниот ред најмногу 5 минути, со право 
на повторна дискусија од 3 минути.  

Поканата за седница со предлог на дневниот ред и 
со материјалите се доставува до членовите на Советот 
најмалку 7 дена пред одржувањето на седницата. 

Поради итни и неодложни работи, седницата на Со-
ветот може да се закаже и да се одржи и во пократок 
рок од рокот утврден во ставот 7 на овој член. 

На седницата на Советот, покрај членовите, присус-
твува и Генералниот секретар на Советот. 

На седница, по одлука на Советот можат да присус-
твуваат и други лица. 

Советот своите одлуки ги носи со гласање. Членот 
на Советот гласа за или против (не може да гласа воз-
држано). 

 
Член 8 

За работата на седницата на Советот се води запис-
ник и стенографски белешки, односно тонско снимање. 

Записникот го води Генералниот секретар на Сове-
тот или лице што ќе го определи  Советот. 

Во записникот се наведува: денот, времето и место-
то на одржување на седницата; присутните на седница-
та; дневниот ред што е утврден на седницата; наводите;  
изјаснувањата  и   предлозите  на  присутните  на  сед-
ницата  што  не  се членови на Советот; посебните про-
цедурални предлози на членовите на Советот по кои 
Советот гласал и одлуките на Советот. 

Записникот од седницата на Советот се води во по-
себна книга за записници. Записникот, во книгата за за-
писници, го потпишуваат претседателот на Советот и 
лицето што го води записникот. Одлуките што ги  донел 
Советот ги изготвува Генералниот секретар на Советот. 

Примерок од записникот се доставува до членовите 
на Советот. Членот на Советот може да стави забелешка 
на записникот која се разгледува на седница на Советот 
и по која Советот донесува заклучок, кој што е составен 
дел на записникот на кој се однесувала забелешката. 

Записникот што Советот ќе го усвои со мнозинство 
гласови од присутните членови на седницата го потпи-
шуваат претседателот на Советот и Генералниот секре-
тар, односно лицето што го водело записникот. 

Записниците од седниците на кои се утврдуваат пред-
лози за избор и разрешување на судии се доверливи. 

 
Член 9 

Советот е надлежен: 
- да ги избира и разрешува судиите, 
-  да ги избира и разрешува претседателите на судо-

вите, 
- ги интервјуира кандидатите судии за сите судови,  
- да утврдува престанок на судиската функција, 
- да избира и разрешува судии поротници, 
- да ја следи и оценува работата на судиите, 
- да одлучува за дисциплинска одговорност на су-

диите, 
- да утврдува престанок на судиска функција пора-

ди трајна неспособност за работа на судија, 
- да одлучува за одземање имунитет на судија, 
- да одлучува по барање за одобрување притвор на 

судија, 
- да предлага двајца судии на Уставниот суд на Ре-

публика Македонија од редот на судиите, 
- да одлучува за времено отстранување на судија од 

вршење судиска функција, 
- да го утврдува бројот на потребните судиски ме-

ста по судови, 
- да ги разгледува и оценува тримесечните и годиш-

ните извештаи за работа на судовите, 
- да се грижи за угледот на судиите и довербата на 

граѓаните кон судството, 
- да постапува по претставки и поплаки на граѓани-

те и правните лица за работата на судиите и судовите , 
- да поднесува извештај за работата, 
- да донесе деловник и други општи акти со кои ги 

уредува работите од својата надлежност и 
- да врши и други работи утврдени со закон. 
Покрај тоа Советот: 
- дава согласност за вршење на активности во висо-

кообразовна институција од страна на судија, 
- дава мислење за едукатори во Академијата за обу-

ка на судии и јавни обвинители од редот на судиите, 
- предлага четири члена во Комисијата за квалифи-

кација и прием на кандидати при Академијата за обука 
на судии и јавни обвинители и нивни заменици и  
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- предлага четири члена во Комисијата за завршен 
испит при Академијата за обука на судии и јавни обви-
нители и нивни заменици. 

Советот на судиите им издава и одзема судска леги-
тимација. 

Советот со акт ја пропишува формата и содржината 
на образецот на судската легитимација, начинот на неј-
зиното издавање и одземање.   

  
1. Јавност во работата 

 
Член 10 

Седниците на Советот се јавни. 
Јавноста може да биде исклучена само со одлука на 

Советот заради заштита на угледот и интегритетот на 
судијата или кандидатот за судија. За исклучување на 
јавноста од седниците, Советот одлучува со двотретин-
ско мнозинство гласови од вкупниот број членови на 
Советот. 

 
2. Претседател на Советот 

 
Член 11 

Советот на седница избира претседател на Советот 
од редот на членовите на Советот со мнозинство гласо-
ви од вкупниот број членови на Советот за време од 
две години, без право на повторен избор. 

Кандидат за претседател на Советот може да предло-
жи секој член на Советот со тоа што треба да обезбеди 
поддршка од најмалку 5 (пет) члена на Советот со јавно 
гласање. Член на Советот може да даде поддршка само 
на еден предлог за кандидат за претседател на Советот.  

Изборот на претседател се врши со тајно гласање 
според редоследот на предложените кандидати, а по-
стапката ја спроведува тричлена комисија од редот на 
членовите на Советот. 

За претседател е избран кандидатот кој добил мно-
зинство гласови од вкупниот број членови на Советот. 

Ако има повеке кандидати во втор круг на гласање 
одат двајцата  кандидати со  најмногу добиени гласови. 

Ако ниту еден кандидат не го добие потребното 
мнозинство гласови, постапката за избор се повторува. 

Советот, по предлог на претседателот на Советот на 
истата седница на која се избира и претседател, избира 
и заменик кој го заменува во негово отсуство. Замени-
кот претседател се избира со јавно гласање со мнозинс-
тво гласови од вкупниот број членови на Советот. 

Мандатот на заменикот претседател на Советот 
трае колку и мандатот на претседателот на Советот.  

За претседател и заменик претседател на Советот не 
можат да бидат избрани министерот за правда и претсе-
дателот на Врховниот суд на Република Македонија.  

 
Член 12 

Претседателот на Советот: 
- го претставува Советот, 
- претседава и раководи со седниците, 
- учествува во работата и во одлучувањето на Сове-

тот, 
- ги потпишува одлуките, предлозите, решенијата и 

другите акти на Советот и се грижи за нивното извр-
шување, 

- комуницира со јавноста, доколку не определи дру-
го лице за тоа и 

- се грижи за спроведување на Деловникот на Сове-
тот и врши и други работи определени со закон и Де-
ловникот. 

Изготвува распоред за работа на Советот по прет-
ходно прибавено мислење од седница на Советот. 

Во распоредот за работа се утврдува кои членови на 
Советот за кои судови ќе ја следат работата, притоа во-
дејќи сметка да не биде распореден член на Советот од 
судот од кој произлегува и врши распоред на државните 
советници кои ќе соработуваат со членовите на Советот. 

Претседателот на Советот формира комисии и работ-
ни тела за редовно работење на Советот, освен комисиите 
и работните тела од член 57 став 1 на овој Деловник. 

 
3. Член на Советот 

 
Член 13 

Членовите на Советот во вршењето на функцијата 
член на Советот се еднакви во правата и обврските. 

 
Член 14 

Член на Советот ги има следниве права, обврски и 
одговорности: 

- учествува во работата и во одлучувањето на Сове-
тот, 

- дава иницијативи, предлози и мислења по праша-
ња од надлежност на Советот, 

- учествува во работата на работните тела на Сове-
тот во кој е избран, 

- по заклучок на Советот остварува увид во работа-
та на судија и презема други дејствија и за тоа му под-
несува извештај на Советот, 

- одговорен е за повреда на Уставот и законот во 
врска со вршење на функцијата во Советот и  

- врши и други работи определени со Законот за 
Судскиот совет на Република Македонија. 

 
III. ИЗБОР НА СУДИИ И СУДИИ – ПОРОТНИЦИ 

 
1. Утврдување на слободни судиски места во основ-

ните судови и избор  на судија на основен суд 
 

Член 15 
Советот најдоцна до крајот на февруари во тековната 

година, со одлука го утврдува бројот на слободните су-
диски места за основните судови во Република Македо-
нија за наредните две години и одлуката ја доставува до 
Академијата за обука на судии и јавни обвинители. 

 
Член 16 

Судскиот совет на Република Македонија со одлука 
го определува бројот на судиите во секој суд, а по при-
бавено мислење од Општата седница на Врховниот суд 
на Република Македонија и мислење од седницата на 
судиите на соодветниот суд. 

Судскиот совет на Република Македонија по пред-
лог на седниците на основните и апелационите судови 
со одлука го определува бројот на судиите - поротници 
во секој суд. 

 
Член 17 

Судскиот совет на Република Македонија ќе донесе 
одлука за бројот на судиите во Основниот суд Скопје 1 
– Скопје и Основниот суд Скопје 2 – Скопје. 

Прераспоредувањето на судиите во судовите од 
ставот 1 на овој член ќе го изврши Судскиот совет на 
Република Македонија најдоцна во рок од 3 месеци од 
донесувањето на одлуката од ставот 1 на овој член, 
согласно со одредбите на Законот за судовите, водејќи 
сметка за специјализацијата на судиите по кривична и 
граѓанска материја. 

  
Член 18 

Советот донесува одлука за објавување оглас за из-
бор на судија веднаш по испразнување на судиското 
место, или по утврдена потреба за судиско место. 

Огласот се објавува во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ и во најмалку два дневни весника од 
кои еден на друг јазик различен од македонскиот што 
го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република 
Македонија и трае 15 дена од денот на објавувањето во 
“Службен весник на Република Македонија“. 

Пред пристапување кон избор на судија, Советот ги 
интервјуира кандидатите судии, за сите судови.  
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Член 19 
Советот избира судија на основен суд од листата на 

кандидати доставена од Академијата за обука на судии 
и јавни обвинители што се јавиле на огласот. 

Доколку кандидатот не се јави на три последовател-
ни огласи за судија го губи утврдениот приоритет од ли-
стата на кандидати на Академијата за избор за судија. 

 
Член 20 

До првото стекнување својство на кандидати за су-
дии согласно со Законот за Академијата за обука на су-
дии и јавни обвинители, судиите на основните судови 
ќе се избираат согласно со условите од член 43 ставови 
1 и 2 на Законот за судовите (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.36/95, 45/95 и 64/2003). 

Во период од три години по денот на првото стек-
нување својство на кандидати за судии согласно со За-
конот за Академијата за обука на судии и јавни обви-
нители, Судскиот совет 50 проценти од утврдените 
слободни судиски места за основните судови ќе ги по-
полнува со лица кои ги исполнуваат условите за судија 
на основен суд согласно со членот 43 ставови 1 и 2 од 
Законот за судовите (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр.36/95, 45/95 и 64/2003) и кои не ја по-
сетувале почетната обука во Академијата за обука на 
судии и јавни обвинители. 

 
2. Избор на судија на повисок суд 

 
Член 21 

Советот избира судија во апелационен суд, Управ-
ниот суд на Македонија и Врховниот суд на Република 
Македонија од пријавените кандидати на огласот што 
ги исполнуваат условите и критериумите предвидени 
во Законот за судовите и Законот за Судски совет на 
Република Македонија. 

Советот за судија ќе избере лице кое има највисоки 
стручни и професионални квалитети, кое ужива углед 
во вршењето на судиската функција, а врз основа на 
следниве критериуми: 

1. стручно знаење во струката, при што се земаат 
предвид специјалистичките, постдипломските студии и 
учеството во континуираната едукација; 

2. односот кон работата, при што се зема предвид 
постигнатиот однос меѓу преземениот и очекуваниот 
обем и ажурност во извршувањето на работата на суди-
јата; 

3. способност за разрешување на правните прашања, 
при што се зема предвид достигнатиот степен на пра-
вилноста и законитоста на судското одлучување и утвр-
дување, пред сé, во постапките со правните средства; 

4. чувањето на угледот на судијата и судот, што се 
утврдува од начинот на водењето на постапката, кому-
никацијата со странките и другите органи, чувањето на 
независноста, непристрасноста, доверливоста, значај-
носта и однесувањето кон работата и надвор од неа; 

5. способност за усно и писмено изразување, што се 
огледа преку изготвените одлуки и судското стручно  
дејствување; 

6. преземањето дополнителна работа во вршење на 
судиската функција со учество во решавање на заоста-
нати предмети; 

7. преземање дополнителна работа при вршење на 
судиската функција преку менторство, едукација и 
слично; 

8. односот со соработникот и судската администра-
ција и  

9. способноста за вршење на задачи од раководен 
карактер. 

Доколку кандидатот не е од редот на судиите, Сове-
тот прибавува мислење од правното лице каде што кан-
дидатот работел, како и од други институции за него-
виот стручен и професионален развој во областа на 
правото и неговата примена. 

3. Одлука за избор на судија 
 

Член 22 
Од вкупниот број на пријавените кандидати за из-

бор на судија, кандидатите кои на седница на Советот 
добиле поддршка на една третина од вкупниот број на 
членови на Советот, влегуваат во потесна листа на кан-
дидати за избор на судија. 

 
Член 23 

За избор на судија Советот расправа и одлучува на 
седница на која присуствуваат најмалку две третини од 
членовите на Советот. 

За судија е избран кандидатот кој добил две трети-
ни гласови од вкупниот број членови на Советот. 

 
 

Член 24 
Советот избира претседател на суд од пријавените 

кандидати судии на оглас за избор на претседател на 
суд со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот 
број членови на Советот. 

Советот за претседател ќе избере лице кое ги ис-
полнува условите и критериумите утврдени со Законот 
за судовите. 

 
Член 25 

Кога Советот избира судија и претседател на осно-
вен суд и апелационен суд кој се наоѓа на подрачје на 
единица на локална самоуправа каде што 20% од граѓа-
ните зборуваат службен јазик различен од македонски-
от, одлучува согласно со член 42 од Законот за Судски-
от совет на Република Македонија, при што мора да 
има мнозинство гласови од присутните членови кои 
припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Ре-
публика Македонија. 

Кога Советот избира претседател и судија на Врхов-
ниот суд на Република Македонија, одлучува согласно 
со членот 42 од Законот за Судскиот совет на Република 
Македонија, при што мора да има мнозинство гласови 
од присутните членови кои припаѓаат на заедниците кои 
не се мнозинство во Република Македонија. 

 
Член 26 

Одлуката за избор на судија и претседател на суд 
Советот ја донесува со јавно гласање. 

 
Член 27 

Доколку по спроведена постапка за избор на судија 
или претседател на суд, Советот утврди дека ниту еден 
од пријавените кандидати на огласот за судија, однос-
но претседател на суд не ги исполнил условите за из-
бор за судија, односно претседател на суд, или не бил 
избран за судија, односно претседател на суд, ќе донесе 
одлука за повторно огласување на изборот за судија, 
односно претседател на суд. 

 
Член 28 

Пред стапување на должност судијата и судијата 
поротник дава свечена изјава која гласи согласно со 
член 50 став 1 од Законот за судовите. 

Кога дава свечена изјава судијата носи тога. Суди-
јата свечената изјава ја дава поединечно пред Советот. 

 
4. Предлог за избор на судии на Уставниот суд на 

Република Македонија 
 

Член 29 
Советот од редот на судиите, по претходно утврде-

на оцена на нивните вкупни резултати во работата и 
придонесот за развојот на стручната и теоретската мис-
ла и на правниот систем, му предлага на Собранието на 
Република Македонија двајца кандидати за избор на 
судии на Уставниот суд на Република Македонија. 
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Предлог за кандидат за судија на Уставниот суд на 
Република Македонија може да даде секој член на Со-
ветот со тоа што треба да обезбеди поддршка од нај-
малку 5 (пет) члена на Советот со јавно гласање. Член 
на Советот може да даде поддршка само на еден пред-
лог за кандидат за судија на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија. 

Ако има повеке кандидати, во втор круг на гласање 
одат двајцата кандидати со најмногу добиени гласови. 

Предлогот од ставот 1 на овој член Советот го утвр-
дува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот 
број членови. 

Ако ниту еден од кандидатите не го добие потреб-
ното мнозинство од ставот 3 на овој Деловник, постап-
ката за предлагање на кандидати се повторува. 

Предлогот од ставот 1 на овој член Советот го носи 
со јавно гласање.  

 
5. Избор и разрешување на судии поротници 

 
Член 30 

Советот избира и разрешува судии - поротници по 
предлог на претседателот на надлежниот основен и 
апелационен суд. 

Советот го утврдува бројот на судиите - поротници 
по предлог на претседателот на судот за кој се избира-
ат судиите - поротници. 

Кога Советот избира судија - поротник во суд кој се 
наоѓа на подрачје на единица на локална самоуправа 
каде што 20% од граѓаните зборуваат службен јазик 
различен од македонскиот, одлучува со мнозинство 
гласови од присутните членови, при што мора да има 
мнозинство гласови од присутните членови кои припа-
ѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република 
Македонија. 

Одлуката за избор и разрешување на судија-порот-
ник Советот ја носи со јавно гласање. 

 
Член 31 

На судијата - поротник му престанува функцијата: 
1. ако тоа сам го побара; 
2. ако трајно ја загуби способноста за вршење на 

должноста судија поротник; 
3. ако е осуден за кривично дело на казна затвор од 

најмалку 6 месеци; 
4. ако неуредно или несовесно ја врши должноста 

на судија - поротник и 
5. со навршување на 60 години старост. 
Постапката за престанок на функцијата на судијата 

- поротник ја води Судскиот совет на Република Маке-
донија по предлог на претседателот на судот. 

 
IV. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СУДИСКА ФУНКЦИЈА 

 
Член 32 

Советот со решение ќе утврди престанок на судиска 
функција на судија, кога е исполнет некој од основите 
утврдени со Уставот, на начин определен со Законот за 
Судскиот совет на Република Македонија и тоа: 

1. по барање на судијата; 
2. ако трајно ја загуби способноста за вршење на 

судиска функција; 
3. ако ги исполни условите за старосна пензија; 
4. ако е осуден со правосилна судска пресуда за 

кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку 
6 месеци и 

5. ако е избран или именуван на друга јавна функ-
ција, освен во случаи на мирување утврдени со закон, 
со денот на изборот или именувањето на друга јавна 
функција или професија. 

За утврдување престанок на судиска функција на 
судија од став 1 на овој член, Советот расправа и одлу-
чува на седница на која присуствува мнозинството чле-
нови од вкупниот број членови на Советот, а одлуката 

за утврдување престанок на судиска функција од став 1 
точка 1, 3, 4 и 5 се носи со мнозинство гласови од 
вкупниот број членови на Советот со јавно гласање, а 
одлуката од став 1 точка 2 се носи со двотретинско 
мнозинство од вкупниот број членови на Советот со 
јавно гласање.  

 
1. Престанок на судиска функција по барање  

на судија 
 

Член 33 
Советот донесува решение за престанок на судиска-

та функција на судија, кога сам ќе го побара тоа, без 
посебно да ги испитува причините на барањето. 

 
2. Престанок на судиска функција поради трајно гу-

бење на способност за нејзино вршење 
 

Член 34 
Советот со решение ќе утврди престанок на судиска 

функција на судија, поради трајно губење на способно-
ста за вршење на судиската функција. 

Трајното губење на способноста за вршење на суди-
ската функција се утврдува врз основа на документаци-
ја со наод, оцена и мислење на надлежна здравствена 
комисија. 

Постапка за утврдување на трајно загубената спо-
собност за вршење на судиска функција, Советот пове-
дува по службена должност кога сам ќе дојде до такво 
сознание, или кога таква иницијатива ќе даде претседа-
телот на судот во кој судијата ја врши функцијата или 
претседателот на повисокиот суд или Општата седница 
на Врховниот суд на Република Македонија. 

Постапката за поведување и утврдување на трајно 
загубената способност, поблиску се уредува со правил-
ник што го донесува Советот. 

 
3. Престанок на судиска функција поради исполну-

вање на услови за старосна пензија 
 

Член 35 
Советот донесува решение за престанок на судиска 

функција на судија кога се исполнети условите за стек-
нување право за остварување на старосна пензија, 
определени со закон. 

 
4. Престанок на судиска функција поради сторено 

кривично дело 
 

Член 36 
Советот со решение ќе утврди престанок на суди-

ската функција на судија кога судијата е осуден за сто-
рено кривично дело на безусловна казна затвор од нај-
малку 6 месеци, по правосилноста на пресудата со која 
е изречена оваа казна. 

Првостепениот суд што ја донел одлуката без одла-
гање ќе достави до Советот примерок од пресудата со 
која судијата е осуден за сторено кривично дело на без-
условна казна затвор од најмалку 6 месеци. 

 
5. Престанок на судиска функција поради избор или 

именување на друга јавна функција 
 

Член 37 
Советот со решение ќе утврди престанок на судиска 

функција на судија кога е избран или именуван на дру-
га јавна функција, освен во случај кога со закон е пред-
видено мирување на судиска функција, со денот на из-
борот, односно именувањето. 

Органот кој го избрал, односно именувал судијата 
на друга јавна функција е должен на Советот веднаш 
да му го достави актот за именување, односно избор. 
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V. РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА 
 

Член 38 
Судијата се разрешува од судиската функција: 
1. поради сторена потешка дисциплинска повреда 

пропишана со закон што го прави недостоен за вршење 
на судиската функција и  

2. поради нестручно и несовесно вршење на суди-
ската функција, утврдено со закон. 

Одлуките од ставот 1 на овој член Советот ги носи 
со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број 
членови на Советот со јавно гласање. 

 
1. Утврдување потешка дисциплинска повреда и 
утврдување  нестручно и несовесно вршење на су-

диската функција 
 

Член 39 
Советот со решение ќе разреши судија поради поте-

шка дисциплинска повреда пропишана со закон, однос-
но поради нестручно и несовесно вршење на судиската 
функција кога во постапка ќе се утврди дека судијата 
сторил потешка дисциплинска повреда која го прави 
недостоен за вршење на судиската функција, по право-
силноста на одлуката за дисциплинската одговорност, 
односно откако ќе утврди дека судијата нестручно и 
несовесно ја вршел судиската функција. 

Советот донесува посебни правилници со кои ќе се 
уреди текот на постапката и водењето на постапката. 

 
Член 40 

Под нестручно и несовесно вршење на судиската 
функција се подразбира незадоволителна стручност 
или несовесност на судијата што влијае на квалитетот 
и ажурноста во работењето и тоа: 

- доколку две години по ред Судскиот совет на Ре-
публика Македонија оцени дека судијата покажува не-
задоволителни резултати, особено преку ненавремено 
донесување на судските одлуки, неефикасно и неажур-
но водење на судската постапка, број на потврдени, 
преиначени и укинати судски одлуки, 

- несовесно, ненавремено или немарно вршење на 
судиската функција во водењето на судската постапка 
по одделни предмети, 

- пристрасно водење на судската постапка особено 
во однос на еднаквиот третман на странките, 

- постапување со предметите спротивно на начело-
то за судење во разумен рок, односно оддолжување на 
судската постапка без постоење на законски основ, 

- неовластено издавање на класифицирани инфор-
мации, 

- јавно изнесување информации и податоци за суд-
ски предмети за кои не е правосилно одлучено, 

- намерно повредување на правилата за правично 
судење, 

- злоупотребување на положбата или пречекорува-
ње на службените овластувања, 

- повреда на прописите или на друг начин нарушу-
вање на независноста на судиите при судење и  

- грубо повредување на правилата на Судискиот ко-
декс со кој се нарушува угледот на судиската функција. 

 
Член 41 

Потешка дисциплинска повреда за која се поведува 
постапка за дисциплинска одговорност на судија за 
разрешување, се смета: 

1. потешка повреда на јавниот ред и мир со која се 
нарушува неговиот углед и угледот на судот; 

2. потешка повреда на правата на странките и на 
другите учесници во постапката со што се нарушува 
угледот на судот и судиската функција и 

3. повреда на начелото на недискриминација по кој 
било основ. 

Член 42 
Како дисциплинска повреда за која се поведува 

дисциплинска постапка за утврдување дисциплинска 
одговорност на судија за која може да се изрече дис-
циплинска мерка се смета: 

1. кршење на определениот редослед за постапува-
ње по предметите; 

2. оневозможување вршење надзор над судиската 
работа од страна на повисокиот суд; 

3. непристојно и недостојно однесување на јавни 
места; 

4. неносење судиска тога; 
5. примање подароци и други користи во врска со 

судиската работа; 
6. партиски и политички активности (член 52 став 6 

од Законот за судовите); 
7. вршење друга јавна функција, работа или дејност 

која не е спојлива со вршењето на судиската функција 
(член 52 ставови 1, 2 и 3 од Законот за судовите); 

8. предизвикување потешко нарушување на односи-
те во судот кои значително влијаат врз вршењето на су-
диската функција; 

9. неисполнување менторски задолженија и стручно 
оспособување на соработниците; 

10. потешка повреда на правата за отсуство од ра-
бота; 

11. неисполнување на должноста за стручно образо-
вание и  

12. непостигање очекувани резултати во работата по-
веќе од 8 месеци едно по друго без оправдани причини. 

 
Член 43 

За утврдена дисциплинска повреда на судија, Сове-
тот може да изрече една од следниве дисциплински 
мерки: 

- писмена опомена; 
- јавен укор и 
- намалување на платата во висина од 15% до 30% 

од месечната плата на судија во траење од еден до 
шест месеци. 

  
Член 44 

Во дисциплинска постапка врз основа на извешта-
јот од член 55 став 6 од Законот за Судскиот совет на 
Република Македонија и расправата на седницата, Со-
ветот може: 

- да ја запре дисциплинската постапка, 
- да изрече дисциплинска мерка соодветна на сторе-

ната повреда и 
- да го разреши судијата поради сторена потешка 

дисциплинска повреда. 
Во постапка за утврдување нестручно и несовесно 

вршење на судиската функција врз основа на извешта-
јот од член 55 став 6 од Законот за Судскиот совет на 
Република Македонија и расправата на седницата Со-
ветот може: 

- да ја запре постапката и 
- да го разреши судијата поради нестручно и несо-

весно вршење на судиската функција.  
  

2. Времено отстранување од вршење на судиската 
функција 

 
Член 45 

Советот може времено да отстрани судија од врше-
ње на судиската функција кога е поведена постапка за 
утврдување одговорност на судијата, до завршувањето 
на постапката. 

Судијата времено се отстранува од вршењето на су-
диската функција за време додека се наоѓа во притвор. 

Судијата може времено да биде отстранет од врше-
њето на судиската функција за време додека трае истра-
гата за кривично дело, или кога е поведена дисциплин-
ска постапка или постапка за негово разрешување. 
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Одлуката од ставовите 1, 2 и 3 на овој член се носи 
со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број 
членови на Советот, со јавно гласање. 

 
3. Одземање на имунитет на судија 

 
Член 46 

Советот одлучува за одземање имунитет на судија 
во случаи утврдени со закон, на седница на Советот со 
двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број 
членови, со јавно гласање. 

 
4. Одлучување по барање за притвор 

 
Член 47 

Советот на седница одлучува по барање за одобру-
вање притвор на судија, односно по известувањето де-
ка судијата е притворен. 

Советот по известувањето за притвор на судија што 
не се повикал на имунитет, може да одлучи да се при-
мени имунитетот врз судијата, ако оцени дека тоа е по-
требно за вршење на судиската функција. 

Ако Советот не одобри притвор, судијата веднаш ќе 
биде пуштен на слобода. 

Постапката во која Советот одлучува за одземање 
имунитет на судија е итна и се спроведува во рок од 
три дена од доставеното барање, односно известување-
то за притвор. 

Одлуката од ставот 1 на овој член се носи со дво-
третинско мнозинство гласови од вкупниот број члено-
ви на Советот, со јавно гласање. 

  
5. Право на жалба 

 
Член 48 

Против одлуката на Советот судијата има право на 
жалба до Советот за одлучување по жалбите на Суд-
скиот совет против решенија за разрешување или изре-
чена дисциплинска мерка, формиран при Врховниот 
суд на Република Македонија. 

Рокот за поднесување жалба од ставот 1 на овој 
член изнесува 8 дена.  

Советот за одлучување по жалби е составен од де-
вет члена од кои: тројца судии на Врховниот суд на Ре-
публика Македонија, четворица судии од апелационите 
судови и двајца судии од судот од кој е судијата про-
тив кој е водена постапката. 

Претседателот на Врховниот суд на Република Ма-
кедонија не може да биде член на Советот од ставот 1 
на овој член. 

 
6. Разрешување претседател на суд од функцијата 

претседател на суд  
Член 49 

Претседател на суд се разрешува од функција пре-
тседател кога Судскиот совет на Република Македони-
ја во постапка ќе утврди исполнување на некои од 
следниве основи: 

- злоупотреба на положбата и пречекорување на 
службените овластувања, 

- незаконско и ненаменско располагање со финан-
сиските средства на судот, 

- неизвршување или ненавремено извршување на 
работите на судската управа, 

- влијаење врз незвисноста на судиите во врска со 
одлучувањето по одделни предмети, 

- предизвикува потешко нарушување на односите во 
судот кои значително влијаат врз работењето на судот, 

- повреда на правилата во врска со распределба на 
предметите и 

- неисполнување на програмата за работа. 
Во случај на полесен облик на повреда на основите 

од ставот 1 на овој член на претседателот на судот мо-
же да му биде изречена дисциплинска мерка. 

VI. ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА 
 

Член 50 
Советот за својата работа поднесува годишен изве-

штај до Собранието на Република Македонија. 
Извештајот од ставот 1 на овој член јавно се објавува. 
Во извештајот се содржани податоци: 
- за бројот на избраните и разрешените судии и су-

диите поротници, 
- за бројот на поведени и завршени дисциплински 

постапки, 
- за кадровската состојба во судството, 
- за материјално-финансиската состојба во судството, 
- оцена за соработката и односите на судовите со 

другите правосудни органи и органите на законодавна-
та и извршната власт, 

- оцена на состојбата во судството за заштита на чо-
вековите права и основни слободи и 

- податоците за постапување по претставки и пред-
лозите од граѓаните и институциите за работата на су-
диите и судовите. 

Извештајот содржи и оцени за работата на судиите 
во Република Македонија во однос на квалитетот и 
ажурноста на нивната работа, како и други прашања во 
врска со остварувањето на независноста и самостојно-
ста на судството. 

Советот на седница го усвојува извештајот за своја-
та работа со двотретинско мнозинство гласови од вкуп-
ниот број членови и го поднесува до Собранието на Ре-
публика Македонија на разгледување и усвојување. 

По усвојувањето на извештајот за својата работа 
Советот го доставува до сите судови во Република Ма-
кедонија. 

Доколку Собранието не го усвои извештајот, тоа ќе 
биде основ за поведување расправа пред органите што 
ги избрале членовите на Судскиот совет за оцена на 
нивната работа во Советот. 

 
VII. СТРУЧНА СЛУЖБА  

Член 51 
Советот има Стручна служба. 
Со Стручната служба раководи генерален секретар. 
Советот донесува акти за внатрешна организација и 

систематизација на работните места. 
При вработувањето во Стручната служба на Сове-

тот се обезбедува правична и соодветна застапеност на 
граѓаните што припаѓаат на сите заедници во Републи-
ка Македонија. 

Вработените во Стручната служба се должни во те-
кот на работното време на работното место да носат на 
видно место ознака за личното име и звање.  

 
Член 52 

Советот од редот на судските службеници или др-
жавни службеници, односно државни советници врабо-
тени во Судскиот совет на Република Македонија име-
нува генерален секретар, врз основа на конкурс. 

Конкурсот се објавува во најмалку два дневни вес-
ника, од кои најмалку во по еден од весниците што се 
издаваат на македонски јазик и весниците што се изда-
ваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од гра-
ѓаните кои зборуваат службен јазик различен од маке-
донскиот.  

Кандидатите за генерален секретар покрај општите 
услови за засновање работен однос во суд, односно ус-
ловите утврдени со Законот за државните службеници 
треба да имаат и осум години работен стаж по положен 
правосуден испит. 

Мандатот на генералниот секретар трае колку и 
мандатот на Советот.  

 
Член 53 

Генералниот секретар на Советот му помага на пре-
тседателот на Советот во работите на Судскиот совет и 
ги врши особено следните работи: 
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- се грижи за уредно и навремено извршување на 
работите од страна на државните службеници и други-
те вработени во Стручната служба,  

- води евиденција на присутните и отсутните држав-
ни службеници и другите вработени во Стручната служ-
ба, го контролира почитувањето на почетокот и завршу-
вањето на работното време од страна на државните 
службеници и другите вработени во Стручната служба и 
го известува претседателот на Советот за состојбите, 

- учествува во организирањето на седниците на Со-
ветот, се грижи за водењето на записниците, правилно 
и навремено ги изготвува одлуките, решенијата и зак-
лучоците што ги донел Советот, 

- ги прима странките кои се обраќаат до Советот и 
им ги дава потребните известувања и објаснувања во 
врска со постапката на Советот по претставки и попла-
ки на граѓаните и правните лица за работата на судиите 
и судовите, 

- се грижи за правилно извршување на работите во 
врска со работните односи и персоналните прашања, 

- се грижи за подготвувањето на нацрт - предлогот на 
финансиската пресметка за работата на Советот, го следи 
извршувањето на пресметката во текот на годината и го 
известува претседателот на Советот за состојбите, 

- врши работа на одговорен работник за одбрана и 
за работите во врска со постапувањето со поштата од 
доверлив карактер. 

 
VIII. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 

 
Член 54 

Средствата за работа на Советот се обезбедуваат од 
Републичкиот буџет од делот означен со Судска власт. 

 
Член 55 

Платата на членовите на Советот, генералниот секре-
тар и на судските службеници се определува со закон. 

 
IX. КОМИСИИ И РАБОТНИ ТЕЛА 

 
Член 56 

Заради остварување на работите од својот делокруг 
Советот од својот состав формира:  

- Комисија за подготвување на кандидатски листи 
во состав од три члена, и нивни заменици, 

- Комисија за спроведување избори на членови на 
Советот од редот на судиите во состав од претседател, 
два члена и нивни заменици, 

- Дисциплинска комисија во состав од пет члена, 
- Комисија за утврдување на нестручно и несовесно 

вршење на судиската функција во состав од пет члена и 
- Комисија за утврдување на трајно загубена способ-

ност за вршење судиска функција во состав од три члена. 
Комисиите од став 1 на овој член ги избира Советот 

по предлог на претседателот на Советот, притоа водеј-
ќи сметка за рамноправната застапеност на секој член 
од Советот, со мнозинство гласови од присутните на 
седницата на која се избираат, со јавно гласање. 

На расправа комисиите од ставот 1 на овој член ра-
ботат во полн состав. 

Надлежноста, составот, начинот на работење и по-
стапката пред комисиите од став 1 на овој член се ос-
тварува врз основа на Уставот, законот и подзаконски-
те акти. 

Советот во остварувањето на работите од својот де-
локруг може да формира и други постојани или повре-
мени комисии и работни тела. 

 
X. ДОНЕСУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-

ЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ 
  

Член 57 
Советот донесува Деловник за работа со двотретин-

ско мнозинство гласови од вкупниот број членови. 

Со Деловникот за работа на Советот се уредува по-
стапката и начинот на работа на Советот и други пра-
шања од надлежност на Советот. 

Деловникот за работа се објавува  во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Изменувњето и дополнувањето на Деловникот се 
врши на начин и во постапка што важи за негово доне-
сување. 

 
XI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 58 

Со денот на влегување во сила на овој Деловник 
престанува да важи Деловникот на Републичкиот суд-
ски совет објавен во “Службен весник на Република 
Македонија“ број 10/94, 34/2000 и 3/2004. 

 
Член 59 

Овој деловник влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 07-235/1                         Судски совет  

8 февруари 2007 година         на Република Македонија 
       Скопје                                   Претседател, 

                                          Беќир Исени, с.р. 
___________ 

204. 
Врз основа на  член 58 став 1 в.в. со член 55 став 8 

од Законот за Судскиот совет на Република Македони-
ја, Судскиот совет, на седницата одржана на 30.1.2007 
година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА И НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НЕСТРУЧНО И НЕСОВЕСНО ВРШЕЊЕ НА 

СУДИСКАТА ФУНКЦИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој  Правилник се уредува постапката и начи-

нот за утврдување нестручно и несовесно вршење на 
судиската функција. 

 
Член 2 

Судијата се разрешува од судиската функција пор-
ди нестручно и несовесно вршење на судиската функ-
ција под услови утврдени со закон.  

 
Член 3 

Постапката за утврдување нестручно и несовесно 
вршење на судиската функција е итна и од доверлив 
карактер. Се води без присуство на јавноста и со почи-
тување на угледот и достоинството на судијата. 

 
Член 4 

Одредбите од овој Правилник се однесуваат и на 
претседател на суд. 

  
II. БАРАЊЕ ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА 

 
Член 5 

Постапката за утврдување нестручно и несовесно 
вршење на судиската функција се поведува по барање 
на член на Советот, претседателот на судот, претседа-
телот на повисокиот суд или Општата седница на Вр-
ховниот суд на Република Македонија.  

Во барањето од став 1 на овој член се наведуваат 
причините за основаноста за поведување постапка за 
утврдување нестручно и несовесно вршење на судиска-
та функција. 

Со барањето се доставуваат и доказите на кои се 
заснова барањето. 
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Член 6 
Барањето се доставува до Судскиот совет на Републи-

ка Македонија (во натамошниот текст Советот), кое се за-
ведува во уписникот и по него се оформува предмет.  

 
Член 7 

Советот од своите редови формира Комисија за 
утврдување нестручно и несовесно вршење на судиска-
та функција (во натамошен текст Комисија), во состав 
од пет члена на која и` се доставува предметот. 

 
III. ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА 

 
Член 8 

Комисијата барањето го доставува лично до судија-
та против кој е поднесено. 

Судијата може писмено да одговори на наводите во 
барањето или да даде усна изјава на записник во рок од 
8 дена од добивањето на барањето. 

Судијата против кој е поднесено барање има право 
на бранител којшто самиот го известува и го обезбеду-
ва за расправа. 

Заедно со одговорот на барањето судијата ги доста-
вува сите докази со кои ги побива наводите во барање-
то. 

Судијата во одговорот на барањето е должен да ја 
наведе неговата адреса на која ќе се доставуваат писме-
ната.  

  
Член 9 

Комисијата прибавува податоци и докази што се од 
интерес за утврдување на состојбата во врска со утвр-
дување на нестручното и несовесното вршење на суди-
ската функција. 

 
Член 10 

Врз основа на прибавените податоци и докази од 
член 9 од овој Правилник,  Комисијата поднесува изве-
штај со предлог за основаноста на барањето до Сове-
тот. 

 
IV. ПОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА 

 
Член 11 

Советот на седница расправа по барањето и предло-
гот на Комисијата и одлучува за поведување или за за-
пирање на постапката. 

Одлуката од став 1 на овој член Советот ја донесува 
со мнозинство гласови од вкупниот број членови на 
Советот. 

 
Член 12 

Одлуката од член 11 на овој Правилник се доставу-
ва до подносителот на барањето, судијата и претседа-
телот на судот каде судијата ја врши функцијата, а 
предметот со сите списи и го предава на Комисијата. 

Ако е поведена постапка против претседател на 
суд, одлуката се доставува и на претседателот на пови-
сокиот суд. 

 
Член 13 

Советот може времено да отстрани судија од врше-
ње на судиската функција кога е поведена постапка за 
утврдување одговорност на судија, согласно со Зако-
нот за судовите. 

 
Член 14 

Комисијата закажува расправа во рок од 30 дена од 
денот на донесувањето одлука за поведување на по-
стапката за утврдување нестручно и несовесно вршење 
на судиската функција. 

На расправата Комисијата работи во полн состав. 
Со расправата раководи претседателот на Комиси-

јата.           

Член 15 
На расправата се покануваат подносителот на бара-

њето и судијата. 
Ако учесниците од став 1 на овој член кои се уред-

но поканети не дојдат, а изостанокот не го оправдаат, 
расправата ќе се одржи.  

 
Член 16 

На расправата ќе се изведат доказите предложени 
од подносителот на барањето, судијата, како и докази-
те што ги прибавила Комисијата. 

Судијата има право да се произнесе по сите докази 
изведени на расправата.  

 
Член 17 

За дејствијата преземени на расправата се составува 
записник. 

Записникот го води  лице што ќе го определи Сове-
тот, од редот на државните советници. 

Записникот содржи: ден, час и место на одржување 
на расправата, членовите на Комисијата и лицето што 
го води записникот, имињата на присутните лица, изја-
вата на подносителот на барањето, изјавата на судија-
та, односно неговиот бранител и доказите што се изве-
дени. 

Записникот го потпишуваат подносителот на бара-
њето, судијата или неговиот бранител, членовите на 
Комисијата и лицето што го води записникот. 

Претседателот на Комисијата може да нареди цели-
от тек или дел од расправата да се бележи стенограф-
ски, односно да се врши тонско снимање. 

Стенографските белешки, односно тонското снима-
ње во рок од 48 часа ќе се преведат, прегледаат и прик-
лучат кон записникот, заедно со преписот од тонското 
снимање. 

 
Член 18 

Комисијата во рок од 15 дена по завршувањето на 
расправата поднесува извештај за констатираната со-
стојба и дава предлог до Советот да донесе одлука: 

- за запирање на постапката, 
- за разрешување на судијата поради нестручно и 

несовесно вршење на судиската функција.  
 

Член 19 
Извештајот треба да ги содржи сите списи и акти 

што во текот на постапката Комисијата ги имала на 
располагање, изјаснувањето на судијата, опис на спро-
ведените дејствија, како и образложен предлог за одлу-
чувањето на Советот. 

 
V. ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ 

 
Член 20 

Советот врз основа на извештајот и расправата на 
седница на Советот може: 

- да ја запре постапката за утврдување нестручно и 
несовесно вршење на судиската функција,  

- да го разреши судијата поради нестручно и несо-
весно вршење на судиската функција. 

 
Член 21 

Советот со решение ќе го разреши судијата за не-
стручно и несовесно вршење на судиската функција 
врз основа на одредбите од член 75 од Законот за судо-
вите. 

 
Член 22 

Решението од член 21 на овој Правилник, Советот 
го донесува со двотретинско мнозинство гласови од 
вкупниот број членови на Советот. 

Решението се изготвува во писмена форма во рок 
од 15 дена од денот на донесувањето. 
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Примерок од решението се доставува на судијата, 
неговиот бранител, на подносителот на барањето и на 
претседателот на судот во кој судијата ја врши функци-
јата, односно на претседателот на непосредно повисо-
киот суд. 

 
Член 23 

Против решението на Советот за разрешување су-
дија, судијата има право на жалба до Советот за одлу-
чување по жалбите на Судскиот совет, формиран при 
Врховниот суд на Република Македонија, во рок од 8 
дена од приемот на решението. 

 
VI. ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА ПРАВИЛНИКОТ 
 

Член 24 
Изменувањето и дополнувањето на овој Правилник 

се врши на начин и во постапка што важи за неговото 
донесување. 

 
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 25 

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник 
престанува да важи Правилникот за постапката и начи-
нот за утврдување нестручно и несовесно вршење на 
судиската функција, донесен од Републичкиот судски 
совет под број 02-26/1од 6.2.1998 година. 

 
Член 26 

Постапките кои се започнати пред Републичкиот 
судски совет, а не се завршени, ќе продолжат пред Суд-
скиот совет согласно со одредбите на овој Правилник. 

 
Член 27 

Овој правилник влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 07-238/1                        Судски совет  

8 февруари 2007 година         на Република Македонија 
       Скопје                                   Претседател, 

                                         Беќир Исени, с.р. 
___________ 

205. 
Врз основа на член 55 став 8 од Законот за Судски-

от совет на Република Македонија, Судскиот совет, на 
седницата одржана на 30.1.2007 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА НА ДИСЦИПЛИНСКА  
ОДГОВОРНОСТ НА СУДИИТЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој Правилник се уредува постапката за утвр-
дување дисциплинска одговорност на судија. 

 
Член 2 

Судскиот совет на Република Македонија (во ната-
мошниот текст Советот) поведува постапка за дисцип-
линска одговорност против судија поради потешка 
дисциплинска повреда зa која се поведува постапка за 
дисциплинска одговорност на судија за разрешување и 
дисциплинска постапка за утврдување на дисциплин-
ска одговорност на судија за која може да се изрече 
дисциплинска мерка . 

 
Член 3 

Дисциплинската постапка е итна и е од доверлив 
карактер. Се води без присуство на јавноста и со почи-
тување на угледот и достоинството на судијата. 

II. БАРАЊЕ ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКА 
ПОСТАПКА 

 
Член 4 

Дисциплинската постапка се поведува по барање на 
член на Советот, претседателот на судот, претседате-
лот на повисокиот суд или Општата седница на Врхов-
ниот суд на Република Македонија во рок од три месе-
ци од денот на осознавањето за сторената повреда, но 
не подолго од една година од денот на сторувањето.  

 
Член 5 

Барањето за поведување дисциплинска постапка (во 
понатамошниот текст барање) содржи име и презиме 
на судијата и други податоци за лична идентификација, 
во кој суд ја врши функцијата, опис на дисциплинската 
повреда, законскиот назив на повредата со наведување 
на одредбите од Законот за судовите и предлог докази-
те што треба да се изведат на расправата. 

Со барањето се доставуваат и доказите на кои се 
заснова барањето. 

 
Член 6 

Барањето се доставува до Советот. 
Барањето се заведува во уписникот и по него се 

оформува предмет. 
 

Член 7 
Советот од своите редови формира дисциплинска 

омисија во состав од пет члена (во натамошен текст 
Комисија). 

Предметот се доставува на Комисијата. 
 

III. ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА 
 

Член 8 
Комисијата го доставува барањето лично до судија-

та против кој е поднесено. 
Судијата може писмено да одговори на наводите во 

барањето или да даде усна изјава на записник во рок од 
8 дена од добивањето на барањето. 

Судијата против кој е поднесено барање има право 
на бранител којшто самиот го известува и го обезбеду-
ва за расправа. 

Заедно со одговорот на барањето судијата ги доста-
вува сите докази со кои ги побива наводите во барањето. 

Судијата во одговорот на барањето е должен да ја на-
веде неговата адреса на која ќе се доставуваат писмената. 

 
Член 9 

Комисијата прибавува податоци и докази што се од 
интерес за утврдување на состојбата во врска со утвр-
дување на дисциплинската одговорност на судијата. 

 
Член 10 

Врз основа на прибавените податоци и докази од 
член 9 на овој Правилник,  Комисијата поднесува изве-
штај со предлог за основаноста на барањето до Советот. 

 
IV. ПОВЕДУВАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА 

 
Член 11 

Советот на седница расправа по барањето и предло-
гот на Комисијата и одлучува за поведување на постап-
ка или за запирање на постапка. 

Одлуката од став 1 на овој член Советот ја донесува 
со мнозинство гласови од вкупниот број членови на 
Советот. 

  
Член 12 

Одлуката од член 11 на овој Правилник се доставу-
ва до подносителот на барањето, судијата и претседа-
телот на судот каде судијата ја врши функцијата, а 
предметот со сите списи и` го предава на Комисијата. 
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Член 13 
Советот може времено да отстрани судија од врше-

ње на судиската функција кога е поведена постапка за 
утврдување одговорност на судија, согласно со Зако-
нот за судовите. 

 
Член 14 

Комисијата закажува расправа во рок од 30 дена од 
денот на донесувањето на одлуката за поведување дис-
циплинска постапка. 

На расправата комисијата работи во полн состав. 
Со расправата раководи претседателот на Комиси-

јата.           
Член 15 

На расправата се покануваат подносителот на бара-
њето и судијата. 

Ако учесниците од став 1 на овој член кои се уред-
но поканети не дојдат, а изостанокот не го оправдаат, 
расправата ќе се одржи. 

  
Член 16 

На расправата ќе се изведат доказите предложени 
од подносителот на барањето, судијата, како и докази-
те што ги прибавила Комисијата. 

Судијата има право да се произнесе по сите докази 
изведени на расправата.  

 
Член 17 

Ако изведените докази укажуваат на сторена поте-
шка дисциплинска повреда која не била наведена во 
барањето, подносителот на барањето може да го преи-
начи барњето и со истакнување ново барање покрај по-
стојното. 

Подносителот на барањето може да го преиначи бара-
њето на записник пред Комисијата или да бара расправата 
да се одложи заради изготвување на новото барање, а су-
дијата може веднаш да даде одговор на барањето или да 
бара одлагање на расправата заради изготвување на одго-
вор на наводите во преиначеното барање. 

Рокот за одговор на барањето е три дена. 
По дадениот одговор на барањето, Комисијата во 

рок од 8 дена поднесува извештај со предлог за основа-
носта на новото барање до Советот кој одлучува за по-
ведување на постапка или за запирање на постапката 
по новото барање. 

 
Член 18 

За дејствијата преземени на расправата се составува 
записник. 

Записникот го води  лице што ќе го определи Сове-
тот, од редот на државните советници. 

Записникот содржи: ден, час и место на одржување 
на расправата, членовите на Комисијата и лицето што го 
води записникот, имињата на присутните лица, изјавата 
на подносителот на барањето, изјавата на судијата, од-
носно неговиот бранител, доказите што се изведени. 

Записникот го потпишуваат подносителот на бара-
њето, судијата или неговиот бранител, членовите на 
Комисијата и лицето што го води записникот. 

Претседателот на Комисијата може да нареди цели-
от тек или дел од расправата да се бележи стенограф-
ски, односно да се врши тонско снимање. 

Стенографските белешки, односно тонското снима-
ње во рок од 48 часа ќе се преведат, прегледаат и прик-
лучат кон записникот, заедно со преписот од тонското 
снимање. 

 
Член 19 

Комисијата во рок од 15 дена по завршувањето на 
расправата поднесува извештај за констатираната со-
стојба и дава предлог до Советот да донесе одлука: 

- за запирање на постапката, 
- за изрекување дисциплинска мерка или  
- за разрешување на судијата поради сторена поте-

шка дисциплинска повреда.  

Член 20 
Извештајот треба да ги содржи сите списи и акти 

што во текот на постапката Комисијата ги имала на 
располагање, изјаснувањето на судијата, опис на спро-
ведените дејствија, како и образложен предлог за одлу-
чување на Советот. 

 
V. ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ 

 
Член 21 

Советот врз основа на извештајот и расправата на 
седницата на Советот може: 

- да ја запре дисциплинската постапка 
- да изрече дисциплинска мерка соодветна на сторе-

ната повреда 
- да го разреши судијата поради сторена потешка 

дисциплинска повреда. 
 

Член 22 
Кога Советот ќе утврди дека не е сторена дисцип-

линска повреда ќе донесе решение за запирање на по-
стапката. 

 
Член 23 

За утврдената дисциплинска одговорност на судија, 
Советот може да ги изрече следниве дисциплински 
мерки: 

- писмена опомена, 
- јавен укор и 
- намалување на плата во висина од 15% до 30% од 

месечната плата на судијата, во траење од еден до шест 
месеци. 

 
Член 24 

При изрекувањето дисциплински мерки од член 23 
од овој Правилник, Советот ќе ги има предвид следни-
те околности: бројот и тежината на сторените повреди 
и нивните последици, степенот на одговорност, окол-
ностите под кои е сторена повредата, дотогашната ра-
бота и однесувањето на судијата, како и сите други 
околности кои можат да влијаат на видот на одлуката, 
вклучително и соработката што ја покажал судијата во 
текот на дисциплинската постапка.  

 
Член 25 

Советот со решение ќе го разреши судијата за сто-
рена потешка дисциплинска повреда од член 77 од За-
конот за судовите. 

 
Член 26 

Решението од член 25 од овој Правилник, Советот 
го донесува со двотретинско мнозинство гласови од 
вкупниот број членови на Советот. 

Решението се изготвува во писмена форма во рок 
од 15 дена од денот на донесувањето. 

Примерок од решението се доставува на судијата, 
неговиот бранител, на подносителот на барањето, на 
претседателот на судот во кој судијата ја врши функци-
јата, односно на претседателот на непосредно повисо-
киот суд. 

 
Член 27 

Против решенијата на Советот за разрешување су-
дија, односно изречена дисциплинска мерка, судијата 
има право на жалба до Советот за одлучување по жал-
бите на Судскиот совет, формиран при Врховниот суд 
на Република Македонија, во рок од 8 дена од приемот 
на решението. 

 
VI. ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА ПРАВИЛНИКОТ 
 

Член 28 
Изменувањето и дополнувањето на овој Правилник 

се врши на начин и во постапка што важи за неговото 
донесување. 
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VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 29 
Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник 

престанува да важи Правилникот за постапката на дис-
циплинска одговорност на судиите, нa Републичкиот 
судски совет објавен во (“Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.7/98). 

 
Член 30 

Постапките кои се започнати пред Републичкиот 
судски совет, а не се завршени, ќе продолжат пред Суд-
скиот совет согласно со одредбите на овој Правилник. 

 
Член 31 

Овој Правилник влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
   Бр. 07-236/1                         Судски совет  

8 февруари 2007 година         на Република Македонија 
       Скопје                                   Претседател, 

                                          Беќир Исени, с.р. 
___________ 

206. 
Врз основа на одредбите од член 49 став 4 од Зако-

нот за Судскиот совет на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006), на седницата 
одржана на 30.1.2007 година, Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОВЕДУВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА ТРАЈНО 
ГУБЕЊЕ НА СПОСОБНОСТА ЗА ВРШЕЊЕ  

СУДИСКА ФУНКЦИЈА 
 

Член  1 
Со Правилникот за поведување и утврдување трај-

но губење на способноста за вршење на судиската 
функција се уредува начинот на поведувањето на по-
стапката, постапката и одлучувањето. 

 
Член  2 

Постапка за утврдување на трајно загубена способ-
ност за вршење судиска функција ја води Судскиот со-
вет на Република Македонија (во понатамошниот текст 
Советот). 

Член  3 
Предлог за поведување постапка за утврдување на 

трајно загубената способност за вршење судиска функ-
ција може да поднесе: 

а) Судскиот совет на Рапублика Македонија по 
службена должност кога самиот ќе дојде до такви соз-
нанија; 

б) претседателот на судот во кој судијата ја врши 
функцијата; 

в) претседателот на непосредно повисокиот суд; 
г) Општата седница на Врховниот суд на Република 

Македонија. 
Предлогот во писмена форма се поднесува до Сове-

тот заедно со причините за основаноста и доказите .  
Член  4 

Предлогот за поведување постапка за утврдување 
на трајно загубена способност за вршење судиска 
функција  треба да содржи: 

а) име, презиме и функција на лицето кое го подне-
сува предлогот; 

б) име, презиме  и судот каде работи судијата про-
тив кого се поднесува предлогот; 

в) законскиот основ и фактите врз основа на кои се 
поднесува предлогот; 

г) сите исправи и докази со кои располага подноси-
телот на предлогот. 

Одредбите од Правилникот за дисциплинска одго-
ворност на Судскиот советот на Република Макединија 
се применуваат и во постапката за утврдување трајно гу-
бење на способноста за вршење на судиската функција. 

Член  5 
Постапката за утврдување на трајно загубена спо-

собност за вршење на судиска функција е од итен и до-
верлив каралтер, а ја спроведува комисија на Советот 
во состав од 5 члена.  

Комисијата трајното губење на способноста за вр-
шење на судиската функција го утврдува врз основа на 
документација со наод, оценка и мислење на надлежна 
здраствена комисија. 

 
Член  6 

По добивањето на барањето Комисијата ја спрове-
дува постапката согласно со Правилникот за дисцип-
линска одговорност и во рок од 30 (триесет) дена до-
ставува извештај до Советот. 

Советот врз основа на извештајот и материјалите од 
расправата на седница може да: 

а) ја запре постапката и 
б) донесе решение со кое ќе утврди престанок на 

судиската функција на судијата поради трајно губење 
на способноста за вршење на судиската функција. 

Комисијата трајното губење на способноста за вр-
шење на судиската функција го утврдува врз основа на 
документација со наод, оценка и мислење од надлежна 
здравствена комисија. 

 
Член  7 

Решението со кое ќе утврди престанок на судиската 
функција на судијата поради трајно губење на способ-
носта за вршење на судиската функција Советот го но-
си со двотретинско мнозинство од вкупниот број чле-
нови.  

Против решението на Советот судијата има право 
на жалба до Советот за одлучување по жалби на одлу-
ките на Судскиот совет. 

 
Член  8 

Изменувањето и дополнувањето на одредбите од 
овој Правилник се врши на начин и постапка како и за 
неговото донесување. 

 
Член  9 

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

 
   Бр. 07-239/1                         Судски совет  

8 февруари 2007 година         на Република Македонија 
       Скопје                                   Претседател, 

                                          Беќир Исени, с.р. 
___________ 

207. 
Врз основа на член 55 од Законот за Судовите 

(„Службен весник на РМ“ бр. 58/2006 година), Судски-
от совет на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 30.1.2007 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ 

НА СУДСКАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се уредува издавањето, формата 

и содржината на образецот и одземањето на судската 
легитимација.  

Член 2 
За издадените и одземените судски легитимации се 

води евиденција.  
Судската легитимација се издава за време на врше-

њето на судиската функција.  
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Член 3 
Судијата кој ја изгубил легитимацијата или на друг 

начин останал без неа, веднаш, а најдоцна во рок од 3 
дена го известува Судскиот совет на Република Маке-
донија, со кое ги изнесува и причините и се отвора по-
стапка за издавање  нова, а за старата во евиденцијата 
се става забелешка.   

Член 4 
Судијата кој престанал со вршењето на судиската 

функција веднаш ја предава легитимацијата, преку пре-
тседателот на судот,  во Судскиот совет на Република 
Македонија.  

Во случај на непредавање, а престанал основот по 
кој е издадена, по службена должност Судскиот совет 
на Република Македонија ја поништува легитимацијата 
и за тоа го известува претседателот на судот.  

 
Член 5 

Судската легитимација е со големина од 7,5 x 11,5cм.  
Кориците на судската легитимација од надворешна-

та страна се од кожа, во темно сина боја, а на предната 
страна во горниот дел пишува “РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА“ – Судски совет на Република Македонија, 
назив “СУДСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА“.  

Внатрешната страна на кориците е во бела боја.  
Првата внатрешна страна содржи “Република Ма-

кедонија, Судски совет на Република Македонија“, ме-
сто за фотографија во боја со големина 2, 5x3 cм, про-
стор каде што се запишува името и презимето на суди-
јата, функцијата и назив на судот, регистарски број на 
легитимацијата. Во горниот лев агол е грбот на Репуб-
лика Македонија, а во горниот десен агол е заштитниот 
знак  мечот на правдата со вага. (Образец бр 1).  

На судската легитимација се втиснува печатот од 
Судскиот совет на Република Македонија и потписот 
на претседателот на Советот или овластено лице.  

Втората внатрешна страна на судската легитимаци-
ја ги содржи следните податоци: матичниот број на су-
дијата, живеалиште и дата на издавањето.   

Третата внатрешна страна на судската легитимација 
го претставува симболот на правдата мечот со вага. 
Мечот е со златна боја, на тегет основа, со рамка чија 
горна половина е во бела боја на која пишува “Репуб-
лика Македонија“, а долната половина е со ловоров ве-
нец со златна боја. (Образец бр. 2).    

Член 6 
Обрасците број 1 и 2 се составен дел на овој Пра-

вилник.  
 

II. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
Член 7 

Службените легитимации издадени на судиите пред 
влегувањето во сила на овој Правилник ќе се заменат 
во рок од 1 (една) година, а издадените да се вратат 
преку претседателот на судот до Судскиот совет на Ре-
публика Македонија.   

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник 

престануваат да важат одредбите од Правилникот за 
образецот и постапката за издавање и одземање на 
службените легитимации на судиите и службените ли-
ца во судот и на службените лица во Министарството 
за правда – сектор за правосудство, (“Службен весник 
на РМ“ бр. 34/96, 50/96), а кои се однесуваат за службе-
ните легитимации на судиите.  

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
   Бр. 07-237/1                          Судски совет  

8 февруари 2007 година         на Република Македонија 
       Скопје                                   Претседател, 

                                           Беќир Исени, с.р. 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
 
208. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА  НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Боиште – Оп-
штина Демир Хисар. 

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

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

 
  Бр. 09-1636/1  

7 февруари 2007 година                     Директор, 
       Скопје                Љупчо Георгиевски, с.р. 

_______________________________________________ 
 
НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
26. 

Врз основа на Решение за спроведување истрага 
Ки.бр. 808/06 на Основниот суд Скопје I – Скопје, а во 
врска со член 21 став 2 од Законот за вршење нотарски 
работи, претседателот на Нотарската комора на РМ, на 
ден 07.02.2007 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Привремено се оддалечува од вршењето на функ-

ција нотар Михаил Ќосев од Скопје, со службено седи-
ште на ул. „Беласица“ бб. 

2. Привременото оддалечување од вршењето на 
функцијата ќе трае до завршување на истрагата. 

3. За време на привременото оддалечување од вр-
шењето на функцијата, нотарот не смее да презема ни-
какви службени дејствија. 

4. За време на привременото оддалечување, на но-
тар Михаил Ќосев му се одзема службениот печат. 

5. Решението влегува на сила со денот на донесува-
њето. 

 
                                              Нотарска комора на РМ 
                                                        Претседател, 
                                             Златко Николовски, с.р. 

__________ 
27. 

Врз основа на Решение за привремено оддалечува-
ње на нотар Михаил Ќосев од вршење на функцијата, а 
во врска со член 22 став 2 од Законот за вршење нотар-
ски работи, претседателот на Нотарската комора на 
РМ, на ден 07.02.2007 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се определува нотар Нада Палиќ од Скопје, со 

службено седиште на бул. „Пролет“ бр.  1/3-18, да из-
дава преписи и потврди од архивата на привремено од-
далечениот нотар и да врши други неопходни активно-

сти во канцеларијата на привремено оддалечениот но-
тар Михаил Ќосев од Скопје, со службено седиште на 
ул. „Беласица“ бб. 

2. Решението влегува на сила со денот на донесува-
њето. 

                                              Нотарска комора на РМ 
                                                        Претседател, 
                                             Златко Николовски, с.р. 

_______________________________________________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02 и 37/05), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна нето плата по работник за ме-

сец јануари 2007 година не може да изнесува помалку 
од утврдената на ниво на оддел и тоа: 

 
Оддел Назив на одделот Износ 

01 Земјоделство, лов и соодветни ус-
лужни активности 

 
6.577 

02 Шумарство, искористување на 
шуми и соодветни услужни актив-
ности 

 
7.921 

05 Улов на риба, одгледување на риби 
и  услужни активности во рибарс-
твото 

 
8.689 

10 Вадење на камен, јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 

 
7.280 

11 Вадење на сурова нафта и приро-
ден гас и услужни активности во 
производството на нафта и гас, 
освен истражувања 

 
 

0 
12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 11.148 
14 Вадење на други руди и камен 10.854 
15 Производство на прехранбени  

производи и пијалаци 
 

9.760 
16 Производство на тутунски произ-

води и ферментација на тутун 
 

10.071 
17 Производство на текстилни ткае-

нини 4.954 
18 Производство на облека; дорабо-

тка и боење на крзно 3.717 
19 Штавење и доработка на кожа, 

производство на куфери, рачни 
торби, седла, сарачки производи и 
обувки 

 
 

2.730 
20 Преработка на дрво, производи од 

дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и 
плетарски материјал 

 
5.603 

21 Производство на целулоза, хартија  
и производи од хартија 

 
7.773 

22 Издавачка дејност, печатење и ре-
продукција на снимени медиуми 

 
9.372 
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23 Производство на кокс, деривати и 
нафта и нуклеарно гориво 

 
13.416 

24 Производство на хемикалии и хе-
миски производи 

 
15.023 

25 Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 

 
3.155 

26 Производство на производи од 
други неметални минерали 

 
10.375 

27 Производство на основни метали 9.853 
28 Производство на метални произво-

ди во металопреработувачката фа-
за, освен машини и уреди 

 
 

6.257 
29 Производство на машини и уреди,  

неспомнати на друго место 
 

8.599 
30 Производство на канцелариски ма-

шини и компјутери 
 

11.954 
31 Производство на електрични ма-

шини и апарати, неспомнати на 
друго место 

 
6.393 

32 Производство на радио, телевизи-
ска и комуникациона опрема и апа-
рати 

 
5.197 

33 Производство на прецизни меди-
цински и оптички инструменти и 
часовници 

 
13.664 

34 Производство на моторни возила,  
приколки и полуприколки 

 
6.087 

35 Производство на други сообраќајни  
средства 

 
9.106 

36 Производство на мебел и други 
разновидни производи, неспомна-
ти на друго место 

 
5.099 

37 Рециклажа 4.519 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 
 

14.622 
41 Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 
 

8.174 
45 Градежништво 6.530 
50 Продажба, одржување и поправка 

на моторни возила и мотоцикли, 
продажба на мало на моторни го-
рива 

 
 

11.035 
51 Трговија на големо и посредничка 

трговија, освен трговија со мотор-
ни возила и мотоцикли 

 
 

10.633 
52 Трговија на мало, освен трговија 

со моторни возила и мотоцикли; 
поправка на предмети за лична 
употреба и за домаќинствата 

 
 
 

6.331 
55 Хотели и ресторани 7.542 
60 Копнен сообраќај, цевоводен тран-

спорт 7.598 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 18.611 
63 Придружни и помошни активности 

во сообраќајот; активности на пат-
ничките агенции 

 
 

12.584 
64 Поштенски активности и телеко-

муникации 13.593 
65 Финансиско посредување, освен  

осигурување и пензиски фондови 
 

17.362 
66 Осигурување и реосигурување, 

пензиски фондови, освен задолжи-
телна социјална заштита 

 
 

19.035 
67 Помошни активности во финанси-

ското посредување 28.732 
70 Активности во врска со недвижен 

имот 11.114 
71 Изнајмување на машини и опрема 

без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и за дома-
ќинствата 

 
 

5.952 
72 Компјутерски и сродни активности 10.661 
73 Истражување и развој 8.968 
74 Други деловни активности 8.210 
75 Јавна управа и одбрана; задолжи-

телна социјална заштита 
 

10.568 
80 Образование 8.800 
85 Здравство и социјална работа 8.259 
90 Отстранување на отпадни води и 

ѓубре, санитарни и слични актив-
ности 

 
7.776 

91 Дејност на организации врз база на 
зачленување 

 
11.557 

92 Рекреативни, спортски, културни и 
забавни активности 

 
8.129 

93 Други услужни дејности 7.904 
95 Дејност на домаќинствата како ра-

ботодавачи на домашен персонал 
 

0 
96 Неиздиференцирани дејности на 

приватните домаќинства за произ-
водство на стоки за сопствени по-
треби                                  

 
 

0 
97 Неиздиференцирани дејности на 

приватните домаќинства за извр-
шување услуги за сопствени потреби   

 
 

0 
99 Екстериторијални организации и 

тела 0 
       
    Месечно даночно ослободување 3.064. 
   
                                                                 Министер, 
                                                          Љупчо Мешков, с.р. 
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