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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2399. 
Врз основа на член 19, став 1, точка 9 од Законот за 

одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 23.09.2008 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖ-
БОВНА АКТИВНОСТ „СЕЕСИМ-2008“ ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Република Македонија во периодот од 

22.10.2008 до 31.10.2008 година ќе се изведува вежбов-
на активност „СЕЕСИМ-2008“ (SEESIM-South East 
Europe Simulation Network). Симулациска мрежа за Ју-
гоисточна Европа (во натамошниот текст: вежбовната 
активност), во просториите на Центарот за управување 
со кризи во Скопје, каде ќе биде сместен Центарот за 
итни операции во Република Македонија, со цел за 
промовирање на соработката, координацијата и инте-
роперативноста помеѓу земјите од Југоисточна Европа 
и проектите на Иницијативата од состанокот на мини-
стрите за одбрана на земјите од Југоисточна Европа 
(СЕДМ), преку ефективна употреба на компјутерско 
моделирање и симулирање. 

2. На вежбвната активност од точката 1 на оваа од-
лука, ќе учествуваат Министерството за одбрана, Ми-
нистерството за надворешни работи, Министерството 
за внатрешни работи, Министерството за финансии, 
Министерството за здравство, Министерството за 
транспорт и врски, Министерството за животна среди-
на и просторно планирање, Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, Министерство-
то за образование и наука, Министерството за труд и 
социјална политика, Министерството за правда, Цента-
рот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и 
спасување, Црвениот крст на Република Македонија, 
Електрани на Македонија – ЕЛЕМ, Царинската управа 
на Република Македонија, Управата за хидрометеоро-
лошки работи и Институтот за сеизмолошко инженерс-
тво и инженерска сеизмологија. 

3. Носител на подготовките, организацијата и изве-
дувањето на вежбовната активност во Република Маке-
донија е Министерството за одбрана на Република Ма-
кедонија.  

4. Финансиските трошоци за подготовките, органи-
зацијата и изведувањето на вежбовната активност ги 
обезбедува Министерството за одбрана, а просториите 
во кои ќе се изведува вежбовната активност и матери-
јално-техничките средства за нејзино изведување, ќе ги 
обезбеди Центарот за управување со кризи. 

 Стр. 
 Декларации, заеднички позиции и 

демарши на Европската унија кон 
кои се придружува/прифаќа Репуб-
лика Македонија на покана на ЕУ 

    9. Одлука за спроведување на рестрик-
тивната мерка воведена со Заедничката 
позиција на Советот 2008/614/ЗНБП од 
24 март 2008 година за имплементација 
на Заедничката позиција на Советот 
2004/293/ЗНБП за обновување на мер-
ките за поддршка на ефективната имп-
лементација на мандатот на Меѓуна-
родниот кривичен суд за поранешна Ју-
гославија...................................................... 1-28

 Огласен дел…......................................... 1-60
 

 
5. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-

нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

 
6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
   Бр. 19-4629/1                Заменик на претседателот 

23 септември 2008 година       на Владата на Република 
             Скопје                            Македонија, 
                                      Абдилаќим Адеми, с.р. 

______________ 
2400. 

Врз основа на член 4 и член 18 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 23.09.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на недвижни ствари сопс-

твеност на Република Македонија – објекти што се на-
оѓаат во границите на Технолошка индустриска развој-
на зона „Скопје“ на КП.бр.602/3, запишани во Имотен 
лист бр. 452 за КО Бунарџик, а кои претставуваат: 

- зграда 1, влез 1, на приземје, деловна просторија 
со површина од 2720 м2 и зграда 1, влез 1, кат 1, делов-
на просторија со површина од 227 м2; 

- зграда 2, влез 1, помошна просторија од 13 м2. 
 

Член 2 
Продажбата на објектите од член 1 на оваа одлука 

да се изврши по пат на јавно наддавање со почетна це-
на утврдена во износ од 21.930.357,00 денари. 

 
Член 3 

Огласот за јавно наддавање за продажба на недвиж-
ностите да се распише под следните услови: 

- паричен депозит за учество на јавното наддавање -
20% од почетна цена на недвижноста или 4.386.071,00 
денари, со уплата на депозитна сметка; 

- рок за плаќање на депозитот – најдоцна 1 (еден) 
ден пред денот на одржување на јавното наддавање; 

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за 
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од 
страна на Министерството за финансии и Дирекцијата 
за технолошки индустриски развојни зони; 
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- право на учество на јавното наддавање имаат сите 
домашни и странски физички и правни лица кои испол-
нуваат услови да се стекнат со статус на корисник на 
Технолошка индустриска развојна зона; 

- рок за склучување на договор за купопродажба – 7 
(седум) дена од денот на одржување на јавното надда-
вање; 

- начин на плаќање на купопродажната цена – во 
готово; 

- рок за плаќање на купопродажната цена – 15 дена 
од денот на склучување на договорот за купопродажба. 

 
Член 4 

Се задолжуваат Министерството за финансии и Ди-
рекцијата за технолошки индустриски развојни зони да 
ја спроведат оваа одлука. 

Продажбата ќе се спроведе преку Комисијата за 
располагање со недвижни и движни ствари на Мини-
стерството за финансии, во чија работа ќе учествуваат 
и два претставника на Дирекцијата за технолошки ин-
дустриски развојни зони. 

Договорот за купопродажба во име на Владата на 
Република Македонија ќе го склучи министерот за фи-
нансии. 

 
Член 5 

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

 
         Бр. 19-4756/1                  Заменик на претседателот 
23 септември 2008 година        на Владата на Република 
             Скопје                                       Македонија, 
                                                      Абдилаќим Адеми, с.р. 

__________ 
2401. 

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, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија,  на 
седницата одржана на 23.09.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕЃУМИНИСТЕР-
СКИ КОМИТЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ПОДГО-
ТОВКАТА НА НАЦРТ НАЦИОНАЛЕН РАЗВОЕН  

ПЛАН „2007-2013 (2007-2009)“ 
 

Член 1 
Во Одлуката за формирање на Меѓуминистерски 

комитет за координација на подготовката на Нацрт на-
ционален развоен план на Република Македонија 2007-
2013 (2007-2009) („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 108/06 и 102/07) во насловот, член 1, 
член 3 и член 6 годините „2007-2013 (2007-2009)“ се 
заменуваат со годините „2009-2013“. 

 
Член 2 

Членот 2 се менува и гласи: 
„Претседавач на Меѓуминистерскиот комитет е ми-

нистерот за финансии, а членови се: 
1. Заменик на претседателот на Владата на Репуб-

лика Македонија задолжен за европски прашања; 
2. Заменик на претседателот на Владата на Репуб-

лика Македонија задолжен за економски прашања; 
3. Заменик на претседателот на Владата на Репуб-

лика Македонија задолжен за спроведување на Рамков-
ниот договор; 

4. Министер за надворешни работи; 
5. Министер за економија; 
6. Министер за правда; 

7. Министер за земјоделство, шумарство и водосто-
панство; 

8. Министер за транспорт и врски; 
9. Министер за труд и социјална политика; 
10. Министер за здравство; 
11. Министер за образование и наука; 
12. Министер за животна средина и просторно пла-

нирање; 
13. Министер за локална самоуправа; 
14. Министер за информатичко општество; 
15. Генерален секретар на Владата на Република 

Македонија; 
16. Гувернер на Народна банка на Република Маке-

донија; 
17. Директор на Државниот завод за статистика; 
18. Директор на Агенцијата за државни службени-

ци.“ 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
   Бр. 19-4677/1          Заменик на претседателот 

23 септември 2008 година       на Владата на Република 
           Скопје                                  Македонија, 
                                        Абдилаќим Адеми, с.р. 

_____________ 
2402. 

Врз основа на член 42  од Законот за државните 
службеници („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 
17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06 и 37/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29.09.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА 
ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 

2008 ГОДИНА 
 

Член 1 
Вредноста на бодот за платите на државните служ-

беници за 2008 година изнесува 48,52 денари. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 01.09.2008 година. 

  
    Бр.19-4640/1                   Претседател на Владата 

29 септември 2008 година    на Република  Македонија, 
         Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

_____________ 
2403. 

Врз основа на член 15 од Законот за продажба на 
деловни згради и деловни простории на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 2/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 23.09.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВНИ ЗГРАДИ И  
ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА 
 
I. Со оваа програма се утврдува деловниот простор 

кој е предмет на продажба на кои права должности и 
одговорности на користењето, управувањето и распо-
лагањето има Република Македонија. 
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Програмата опфаќа: 
- основни податоци за деловниот простор предмет 

на продажба; 
- почетна цена за продажба на деловниот простор; 
- постапка за продажба, 
- динамика за продажба и 
- органи за спроведување на програмата. 
Целта на оваа програма е трансформација на имо-

тот на Република Македонија од материјален во пари-
чен вид со кој Владата на Република Македонија ќе ре-
ализира проекти од доменот на социјалното домување 
и проекти од јавен интерес. 

Предмет на продажба е деловен простор сопственост 
на Република Македонија, со кој стопанисува Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија и тоа: Објект: Хотел 
Трудбеник, втори кат во Битола, ул. „Маршал Тито“ бб, 
површина 375,00 м2 по цена од 969,36 еур/м2. 

Процената на пазарната вредност, постапката за 
продажба на деловниот простор и склучувањето на до-
говорот за продажба ги врши Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Репуб-
лика Македонија. 

Продажбата на деловниот простор се врши според 
пазарна вредност. Пазарната вредност се определува 
според следниве критериуми: градежна вредност на де-
ловниот простор, вложени средства за комунално уре-
дување на градежно земјиште, видот на објектот и ло-
кациската погодност.  

Продажната цена определена според пазарната 
вредност е цената по која се врши понуда на носителот 
на предимствено право на купување и е почетна цена 
за продажба на деловниот простор со јавно наддавање. 

Плаќањето на цената на деловниот простор се врши 
во денари, со денари стекнати по основ на дефинити-
вен откуп на депонираат девизи влогови на граѓаните и 
со денари стекнати по основ на продажба на ефективни 
странски средства. 

Кога купопродажбата на деловниот простор се вр-
ши во денари, купувачот ќе биде должен средствата да 
ги уплати во Буџетот на Република Македонија. 

Кога купопродажбата на деловниот простор се вр-
ши во денари стекнати по основ на продажба на ефе-
ктивни странски средства, купувачот на деловниот 
простор, ефективните странски средства ги продава во 
деловна банка во Република Македонија. 

Деловната банка денарската противвредност за 
откупените ефективни странски средства ја уплатува 
во Буџетот на Република Македонија, а ефективните 
странски средства во Народната банка на Република 
Македонија. 

Предимствено право на купување на деловниот 
простор предмет на продажба има сосопственикот и 
истиот е должен по понудата за купување на деловниот 
простор да се изјасни во рок од 30 дена од денот на неј-
зиното примање. При прифаќање на понудата, носите-
лот на предимствено право на купување е должен во 
рок од 8 дена од прифаќањето на понудата да ги уплати 
средствата на име цена. 

Кога носителот на предимствено право на купување 
не се изјасни за прифаќање на понудата во предвидени-
от рок, односно не ги уплати средствата на име цена во 
определениот рок, деловниот простор се продава на 
јавно наддавање за што се објавува оглас, по цена не 
пониска од почетната цена. 

Кога на јавното наддавање закупувачот на деловни-
от простор постигне исти услови со другите учесници, 
деловниот простор се продава на закупувачот. 

Постапката за продажба на деловниот простор ќе ја 
спроведе Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија. 

Динамика на продажба: октомври-декември 2008 
година. 

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

 
   Бр. 19-4047/1               Заменик на претседателот 

23 септември 2008 година      на Владата на Република 
            Скопје                                 Македонија, 
                                       Абдилаќим Адеми, с.р. 

____________ 
2404. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 23.09.2008 година издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО-
ЕЛ Скопје, за време од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа во деловната просторија на ул.„Вељко Влаховиќ“ бр. 
7 во Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 25 
автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа 
на кој истовремено можат да учествуваат повеќе игра-
чи. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа 
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 



29 септември 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 122 - Стр. 5 

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 
не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 19-4632/1                     Заменик на претседателот 

23 септември 2008 година        на Владата на Република  
     Скопје                                        Македонија,  
                                               Абдилаќим Адеми, с.р.  

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
2405. 

Врз основа на член 8 став 5 од Законот за девизното 
работење („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 34/2001, 49/2001, 103/2001, 54/2002, 51/2003 и 
81/2008), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕТО, УПИСОТ, КА-
КО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ИН-
ВЕСТИЦИИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на прија-

вување, уписот, како и формата, содржината и начинот 
на водење на регистарот на директни инвестиции на 
нерезиденти во Република Македонија (во натамошни-
от текст: регистар). 

 
Член 2 

Резидентите во кои нерезидент има вложување кое 
се смета за директна инвестиција  пријавувањето на 
директните инвестиции и сите понатамошни промени 
на инвестицијата го вршат во рокот утврден во член 8 
став 2 од Законот за девизното работење, и тоа: 

1. од денот на настанување на правната основа за 
стекнување на директната инвестиција, односно проме-
ната на истата, 

2. од денот на настанувањето на промена на други-
те податоци кои се пријавуваат во регистарот. 

 
Член 3 

Регистарот на директните инвестиции на нерези-
денти во Република Македонија се  води електронски. 

Регистарот се состои од електронски деловодник, 
во кој се евидентираат следните податоци: 

-назив на регистарот 
-вид на упис 
-датум и време на прием и одобрување 
-дигитални записи на прилозите кон пријавата 
-доказ за уплатен надомест 
-сите податоци од пријавата за регистрација на ди-

ректната инвестиција и прилозите кон неа. 
 

Член 4 
Пријавувањето на директните инвестиции и сите 

нивни промени се врши со пријава дадена на Образец – 
ДИН кој е составен дел на овој правилник. 

Пријавата од ставот 1 на овој член ги содржи след-
ните податоци: 

1.Податоци за подносител 
2.Податоци за нерезидентот 
3.Тип на регистрација на директната инвестиција  
4.Податоци за директната инвестиција 
5.Податоци за настанување/зголемување на директ-

ната инвестиција по видови и вкупна вредност 
6.Начин на реализирање на директната инвестиција 

и вкупна вредност 
7.Податоци за намалување/промена на директната 

инвестиција по видови и вкупна вредност 
8.Податоци за резидентот во кои нерезидент има 

вложување 
9.Забелешка 
10.Место, датум,потпис на овластено лице и печат. 
По евидентирањето на податоците во електронски-

от деловодник, автоматски се доделува деловоден 
идентификационен број и се издава потврда за прием 
со која се потврдува дека на определен датум и утвр-
ден час е поднесена пријава за регистрација на директ-
на инвестиција на нерезидент во Република Македони-
ја и истата се заверува со потпис и печат на Централни-
от регистар. 

При пријавување на промена на веќе запишана ди-
ректна инвестиција, нерезидентот ги пополнува со но-
ви податоци само оние полиња во образецот кај кои 
има промени во однос на првата пријава. 

  
Член 5 

Резидентите во кои нерезидент има вложување кое 
се смета за директна инвестиција при пријавувањето на 
директната инвестиција и сите нејзини промени, со 
пријавата  приложуваат и доказ за склучување капитал-
ната трансакција која е правна основа за пријавување 
на директната  инвестиција односно промената и дру-
гата документација со која се потврдуваат податоците 
во пријавата. 

 
Член 6 

Доколку пријавата за регистрација не ги содржи 
сите потребни податоци, не се поднесени сите пропи-
шани документи, подносителот се повикува во рок од 5 
дена да ги отстрани недостатоци.  

Подносителот кој во рокот од став 1 на овој член 
нема да ги отстрани недостатоците, ќе се смета дека 
пријавата воопшто не ја поднел. 

 
Член 7 

Со денот на влегување во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за начинот на прија-
вување уписот, како и формата, содржината и начинот 
на водење на регистарот на директните инвестиции на 
нерезиденти во Република Македонија („Службен 
весник на РМ” бр.82/2002). 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 
2008 година. 

                                                                                        
   Бр. 15-6997/4 

26 септември 2008 година                     Министер, 
      Скопје                                  Фатмир Бесими, с.р. 
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2406. 
Врз основа на член 7 став 5 од Законот за девизното 

работење (“Службен весник на Република Македонија”  
бр. 34/2001, 49/2001, 103/2001, 54/2002, 51/2003 и 
81/2008), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕТО, УПИСОТ, 
КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ 
НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ДИРЕКТНИ ИН-
ВЕСТИЦИИ НА РЕЗИДЕНТИТЕ ВО СТРАНСТВО 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на прија-
вување, уписот, како и формата, содржината и начинот 
на водење на регистарот на директни инвестиции на 
резиденти во странство (во натамошниот текст: реги-
стар). 

 
Член 2 

Резидентите пријавувањето на директните инвести-
ции и сите понатамошни промени на инвестицијата го 
вршат во рокот утврден во член 7 став 2 од Законот за 
девизното работење, и тоа: 

1. од денот на настанување на правниот основ за 
стекнување на директната инвестиција, односно проме-
ната на истата, 

2. од денот на настанувањето на други промени на 
податоците кои се пријавуваат во регистарот. 

 
Член 3 

Регистарот на директните инвестиции на резиденти 
во странство се води електронски. 

Регистарот се состои од електронски деловодник, 
во кој се евидентираат следните податоци: 

-назив на регистарот 
-вид на упис 
-датум и време на прием и одобрување 
-дигитални записи на прилозите кон пријавата 
-доказ за уплатен надомест 
-сите податоци од пријавата за регистрација на ди-

ректната инвестиција и прилозите кон неа. 
                            

Член 4 
Пријавувањето на директните инвестиции и сите 

нивни промени се врши со пријава дадена на Образец – 
ДИР кој е составен дел на овој правилник. 

Пријавата од став 1 на овој член ги содржи следни-
те податоци: 

1.Податоци за подносител 
2.Податоци за резидентот 
3.Тип на регистрација на директната инвестиција  
4.Податоци за директната инвестиција 
5.Податоци за настанување/зголемување на директ-

ната инвестиција по видови и вкупна вредност 

6.Начин на реализирање на директната инвестиција 
и вкупна вредност 

7.Податоци за намалување/промена на директната 
инвестиција по видови и вкупна вредност 

8.Податоци за друштвото во странство во кое рези-
дентот има вложување во директна инвестиција 

9.Забелешка 
10.Место, датум,потпис на овластено лице и печат. 
При пријавување на промена на веќе запишана ди-

ректна инвестиција, резидентот ги пополнува со нови 
податоци само оние полиња во образецот кај кои има 
промени во однос на првата пријава. 

 
Член 5 

Резидентите при пријавувањето на директната ин-
вестиција и сите нејзини промени со пријавата  при-
ложуваат и доказ за склучување на капиталната 
трансакција која е правна основа за пријавување на 
директната инвестиција односно промената и другата 
документација со која се потврдуваат податоците во 
пријавата. 

 
Член 6 

Доколку пријавата за регистрација не ги содржи 
сите потребни податоци или не се поднесени сите по-
требни документи, подносителот се повикува во рок од 
5 дена да ги отстрани недостатоците.   

Подносителот кој во рокот од став 1 на овој член 
нема да ги отстрани недостатоците, ќе се смета дека 
пријавата воопшто не ја поднел. 

За реализираната директна инвестиција во странс-
тво, резидентот треба во рок од 60 дена од уписот на 
директната инвестиција да приложи доказ за реализа-
ција на истата. 

  
Член 7 

Со денот на влегување во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за начинот на прија-
вување уписот, како и формата, содржината и начинот 
на водење на регистарот на директните инвестиции на 
резиденти во Република Македонија (“Службен весник 
на РМ” бр.82/2002). 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 
2008 година. 

 
   Бр. 15-6997/4 

26 септември 2008 година                     Министер, 
      Скопје                                  Фатмир Бесими, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

2407. 
Врз основа на член 32 став 6 од Законот за управување со отпад („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 64/04 107/07 и 102/08 ), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРА-
ЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА СКЛАДИРАЊЕ ТРЕТМАН, И/ИЛИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПА-
ДОТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА КАКО И МИНИМАЛНИТЕ ТЕХИЧКИ УСЛОВИ ЗА  
ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ЗА СКЛАДИРАЊЕ ТРЕТМАН, И/ИЛИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДОТ 

 
Член 1 

Во Правилникот за  формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за преработка, третман  
и/или складирање на отпадот, формата и содржината на дозволата како и минималните техички услови за вр-
шење на дејноста за преработка, третман и/или складирање на отпадот (“Службен весник на Рeпублика Маке-
донија” број 23/07 ), во член 3 став 1 во алинеја 6 зборот “постојни инсталации“ се брише. 

По алинеја 7 се додаваат две нови алинеи 8 и 9  кои гласат: 
“- Доказ за сопственост или договор за изнајмување или договор за соработка ;  
 - Употребна дозвола “. 
Алинеjите 8, 9 и 10 стануваат алинеји 10, 11 и 12. 
 

Член 2 
По член 3 се додава   нов член 3-а, кој гласи: 

 
3-а 

“(1) Пред издавање на дозволата за преработка, третман и/или складирање на отпадот и по проценка на до-
ставените документи се врши увид на лице место од страна на надлежен орган за вршење на стручни работи во 
животна средина, за утврдување на исполнетоста на условите за добивање дозвола согласно одредбите на овој 
правилник и прописите за управување со отпад. 

(2) На увидот од став 1 на овој член присуствува и инспектор за животна средина. 
 

Член 3 
Во членот 4 став (1) точка 1 по алинеjа  2 се додаваат две нова алинеjи 3 и 4, кои гласаaт:  
“- Носител на дозволата; 
  - Седиште”.  
Во  алинеjа 3, која станува алинеjа 5  зборовите “ Датум кога е издадена дозволата “се заменуваат со зборо-

вите  “Датум на добивање на дозволата “                                                               
По алинеја 4 која станува алинеја 6 се додава нова алинеја  7, која гласи: 
“Назив и адреса на подружницата /локација/ Општина “; 
Алинеја 5 станува алинеја 8 .  
Во точка 2  во алинеја 1 се додава нова потточка а), која гласи: 
“ Назив и адреса на подружницата /локацијата  / Општина “ 
Потточката а) станува потточка б). 

 
Член 4 

Прилогот бр.1  и Прилогот бр. 3 се заменуваат со нов Прилог бр.1 и Прилог бр. 3 кои се составен дел на 
овој правилник.  

 
Член 5 

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

 
         Бр.07- 5890/1  
9 септември 2008 година                                        Министер,                 

        Скопје                                                д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2408. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 
17 септември 2008 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за утврдување на 

висината на паричен надоместок, кој по основ на пар-
тиципирање во доизградба на секундарната фекална 
канализација би претставувал обврска на жителите на 
Горно Лисиче, бр. 07-234/1 од 10 јануари 2008 година, 
донесена од Советот на општина Аеродром („Службен 
гласник на општина Аеродром“ бр.1/2008). 

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за за-
пирање на извршувањето на поединечните акти или 
дејствија што се преземени врз основа на Одлуката оз-
начена во точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

4. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр.21/2008 од 11 јуни 2008 годи-
на поведе постапка за оценување на уставноста и зако-
нитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа од-
лука, затоа што основано се постави прашањето за неј-
зината согласност со Устав и закон. 

5. Судот на седницата утврди дека со членот 1 од 
оспорената одлука е определено дека предмет на Одлу-
ката е утврдување на висината и начинот на наплата на 
паричен надоместок кој по основ на партиципирање во 
доизградба на секундарната фекална канализација би 
претставувал обврска на жителите на Горно Лисиче.  

Со членот 2 од Одлуката, се задолжува градоначал-
никот на општина Аеродром да ги преземе сите актив-
ности потребни за спроведување на Одлуката, и за таа 
цел да формира комисија со претставници од општин-
ската администрација, Советот и Градоначалникот на 
општина Аеродром.  

Со одредбите од членовите 3 и 4 од Одлуката е 
определено дека наведената комисија може да сорабо-
тува со Градот Скопје за остварување на заедничките 
интереси, и дека партиципирањето за предметната на-
мана се воведува како обврска за секој обврзник за пер-
иод од 6 месеци во износ од 500 евра во денарска про-
тиввредност по среден курс на Народната банка на Ре-
публика Македонија.  

Според членот 5 од Одлуката, обврзници се сите 
жители на Горно Лисиче, како и сите граѓани кои не се 
жители на овие места, а имаат сопствени станбени и 
деловни објекти во населеното место.  

Со членот 6 од Одлуката е определено дека уплата-
та на надоместокот од страна на граѓаните ќе се врши 
еднократно или на 6 еднакви месечни рати на наменска 
жиро-сметка за партиципирање отворена во Мини-
стерството за финансии - Сектор Трезор.  

Според членот 7 од Одлуката, висината на надоме-
стокот ќе се намали во зависност од обезбедувањето на 
други средства по разни основи. Разликата до вистин-
ските трошоци потребни за завршување на изградбата, 
да се обезбеди од средства кои би се барале од сите ре-
левантни институции на државата, како и од други суб-
јекти кои донираат средства за ваков вид проекти.  

Според членот 8, надзорот за наменското трошење 
на средствата ќе го врши надзорен одбор именуван од 
Советот на општината Аеродром.  

Во членот 9 од Одлуката е определено дека граѓа-
ните кои нема да го користат правото на плаќање на 
рати, при приклучување на секундарната фекална кана-
лизација се должни целиот износ да го уплатат веднаш. 

Според членот 10 од Одлуката, ЈП „Водовод и кана-
лизација“ со писмена согласност на општината Аеро-
дром ќе го врши надзорот над приклучувањето на ин-
сталациите, а општинската администрација се задолжу-
ва да ја преземе техничката помош во реализацијата на 
проектот (избор на изведувач, надзор и контрола, тех-
нички прием и сл.). 

Според членот 11 динамиката на извршување на 
оваа одлука ќе зависи од создадените правни и технич-
ки услови и приливот на средствата уплатени од граѓа-
ните и по други основи за што ќе одлучува Комисијата 
од член 2 на оваа одлука.  

Според членот 12, уплатените средства од страна на 
жителите по основ на партиципирање во доизградбата 
на секундарната фекална канализација во Горно Лиси-
че, ќе бидат засметани при регулирање на надоместо-
кот за уредување на градежното земјиште (комуналии). 

Со членот 13 е определено дека оваа одлука стапу-
ва во сила со денот на објавување во „Службен гласник 
на општина Аеродром“. 

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

Според членот 33 од Уставот, секој е должен да 
плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во 
намирувањето на јавните расходи на начин утврден со 
закон.  

Со членот 68 од Уставот се определени надлежно-
стите на Собранието на Република Македонија, според 
кои тоа донесува закони и ги утврдува јавните давачки.  

Законот за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.5/2002) во членот 36 ги 
определил надлежностите на советот на општината, а 
Законот за градот Скопје („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.55/2004) во членот 15 ги опреде-
лил надлежностите на општините во градот Скопје, ме-
ѓутоа со нив не се утврдени надлежности врз основа на 
кои единиците на локалната самоуправа со свои акти 
утврдуваат јавни давачки, ниту се дадени законски ов-
ластувања за тоа.  

Со оглед на тоа што оспорената одлука е донесена 
од Советот на општина Аеродром и со неа, врз основа 
на членот 15 од Законот за град Скопје и членот 36 од 
Законот за локалната самоуправа, се утврдува јавна да-
вачка за определената намена утврдена во Одлуката, 
Судот утврди дека Одлуката не е во согласност со на-
ведените одредби од Уставот и законите. Ова не само 
поради тоа што јавна давачка се утврдува со закон, ту-
ку и поради тоа што со закон се уредуваат видот, виси-
ната, олеснувањата, ослободувањата и другите елемен-
ти на јавната давачка, за што не постоел основ во Уста-
вот и законите за нивно пропишување со оспорената 
Одлука со која се утврдува јавната давачка за граѓани-
те во Горно Лисиче во општината Аеродром.  

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

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите 
Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера 
Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и д-р Зо-
ран Сулејманов. 

 
    У.бр.21/2008                           Претседател  

17 септември 2008 година    на Уставниот суд на Република 
        Скопје                                 Македонија, 

             д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
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2409. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 и член 112 од Уставот на Република Ма-
кедонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана на 17 
септември 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ПОНИШТУВА член 20 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за данокот на добивка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
160/2007). 

2. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија".  

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативи поднесени од Петар Баришиќ од 
Скопје и Консалтинг БС ДОО Скопје, со Решение У. 
бр. 51/2008 од 25 јуни 2008 година, поведе постапка за 
оценување на уставноста на член 20 од Законот за из-
менување и дополнување на Законот за данокот на до-
бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
160/2007), затоа што основано се постави прашањето за 
неговата согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека согласно член 20 
од овој закон, одредбите од Главата VII-a Поедноста-
вен даночен режим за трговските друштва од овој за-
кон ќе се однесуваат и за 2007 година.  

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владе-
ењето на правото е темелна вредност на уставниот по-
редок на Република Македонија. 

Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа 
данок и други јавни давачки и да учествува во намиру-
вањето на јавните расходи на начин утврден со закон. 

Согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и 
другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила. 
Согласно ставот 4 на истиот член, законите и другите 
прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по 
исклучок, во случаи кога е тоа поповолно за граѓаните. 

Согласно член 68 став 1 алинеја 3 од Уставот, Со-
бранието на Република Македонија ги утврдува јавни-
те давачки.  

Од наведените уставни одредби јасно произлегува 
дека е уставно право на законодавецот да ги утврдува 
даноците и другите јавни давачки, дека ова уставно 
право не е ограничено ниту во поглед на предметот на 
оданочување, ниту во поглед на субјектите и дека во 
рамките на остварувањето на ова право со закон може 
да се воведе одделен вид данок, да се утврди предметот 
на оданочување, даночните обврзници, даночната ос-
новица и даночните стапки, да се утврди начинот и по-
стапката на пресметување и наплатување на данокот, 
вклучувајќи ги и ослободувањата и другите погодно-
сти, административните обврски на даночните обврз-
ници, присилната наплата и друго. Во тие рамки, со за-
кон можат да се утврдат различни видови даноци и да 
се утврдуваат различни начини на нивно пресметување 
и наплатување во зависност од природата и карактерот 
на фактичките и правните ситуации и состојби што 
претставуваат основа за плаќање на данокот. Така, об-
врзниците за плаќање на различни даноци со оглед на 
различната природа на даноците што ги плаќаат се нао-
ѓаат во различна положба, а уставното начело на една-
квост не обврзува во иста положба да се наоѓаат обврз-
ниците на различни даноци туку само обврзниците на 
еден ист вид данок.  

Со Законот за данокот на добивка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 80/1993, 33/1995, 
43/1995, 71/1996, 5/1997, 28/1998, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005и 139/2006) се воведува да-
нок на добивка и се уредува начинот на оданочување 
на добивката. Во оваа смисла, со Законот се определу-
ва даночниот обврзник, се утврдува даночната основа, 
даночната стапка, даночните олеснувања и ослободува-
ња, избегнувањето на двојното оданочување на доби-
вката, утврдувањето на данокот и наплатата, како и се 
утврдуваат казнени одредби.  

Законот за изменување и дополнување на Законот 
за данокот на добивка („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 160/2007) е објавен на 31 декември 
2007 година. Согласно член 21 од овој закон, Законот 
влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. Тоа 
значи дека измените и дополнувањата на Законот ќе 
имаат примена и ќе важат по нивното влегување во си-
ла и ќе уредуваат идни односи.  

Со наведениот закон, одредбите од Главата VII-а, 
„Паушал за микропретпријатија“ кои даваа можност за 
избор на паушално оданочување на микропретпријати-
јата наместо плаќање данок на добивка, а кои требаше 
да се применуваат од 1 јануари 2007 година, се замене-
ти со одредби со кои се воведува данок на вкупен при-
ход за сите трговски друштва со остварен вкупен при-
ход до 3.000.000 денари. 

Меѓутоа, со оспорениот член 20 од Законот, се про-
пишува дека одредбите од Главата VII-a Поедноставен 
даночен режим за трговските друштва од овој закон ќе 
се однесуваат и за 2007 година, односно ќе имаат ре-
троактивна примена. Тоа значи дека даночните обврз-
ници, кои во текот на 2007 година работеле според 
прописите кои им давале право на избор на плаќање 
данок на добивка или плаќање на паушал, на крајот на 
годината, кога треба да се плати данокот, се доведени 
во ситуација да подлежат на обврска на плаќање на по-
инаков данок - данок на вкупен приход, кој може но и 
не мора да биде поповолен за даночните обврзници.  

Со оглед дека со оспорената одредба се предвидува 
повратно дејство на Законот кое не е поповолно за гра-
ѓаните, според Судот, ваквата регулатива значи правна 
несигурност за даночните обврзници и води до повреда 
на начелото на владеењето на правото како една од те-
мелните вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија. Воведувањето и плаќањето данок на вкуп-
ниот приход е легитимно и дозволиво само за идни, но-
вонастанати ситуации по влегување во сила на законот 
со кој е воведен ваквиот данок и не може да се однесу-
ва на претходни состојби, особено кога за тој период 
важеле поинакви прописи. 

Поради наведеното, Судот оцени дека оспорениот 
член 20 од Законот не е во согласност со член 8 став 1 
алинеја 3 и со член 51 став 4 од Уставот.  

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите 
Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера 
Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и д-р Зо-
ран Сулејманов. 

 
   У.бр.51/2008                          Претседател  

17 септември 2008 година    на Уставниот суд на Република  
       Скопје                                 Македонија, 

               д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
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2410. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана 
на 17 септември 2008 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 21 став 1 алинеја 10 во де-

лот „потесно“ од Општиот колективен договор за јав-
ниот сектор на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.10/2008). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива на Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр.54/2008 од 18 јуни 2008 годи-
на поведе постапка за оценување на уставноста и зако-
нитоста на членот 21 став 1 алинеја 10 во делот „потес-
но“ од Општиот колективен договор означен во точка-
та 1 од оваа одлука, поради тоа што пред Судот осно-
вано се постави прашањето за согласноста на оспоре-
ниот дел од одредбата со Устав и закон. 

4. Судот на седницата утврди дека Општиот коле-
ктивен договор за јавниот сектор во Република Маке-
донија во делот „Надоместување на трошоци поврзани 
со работа“, во членот 21 став 1 алинеја 10 предвидел 
дека работникот има право на трошоците поврзани со 
работа утврдени со закон и тоа во случај на смрт на 
член на потесно семејство на работникот. 

5. Според членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на 
Република Македонија, владеењето на правото е темел-
на вредност на уставниот поредок на Република Маке-
донија.  

Согласно членот 32 став 5 од Уставот, остварува-
њето на правата на вработените и нивната положба се 
уредуваат со закон и со колективен договор.  

Според членот 12 став 2 од Законот за работните 
односи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 62/2005 и 106/2008), со договорот за вработување, 
односно со колективен договор не може да се опреде-
лат помали права од правата утврдени со закон, а ако 
содржат такви одредби, се сметаат за ништавни и се 
применуваат соодветни одредби од закон.  

Со членот 113 став 1 точка 7 од овој закон, е уреде-
но дека работникот има право на надомест на трошоци 
поврзани со работата за смрт на работникот или член 
на неговото семејство. 

Според членот 2 став 1 од Законот за семејството 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
80/1992, 9/1996, 38/2004, и 33/2006), семејство е живот-
на заедница на родители и деца и други роднини, ако 
живеат во заедничко домаќинство. 

Со наведените закони, кои „lex generalis“ ги уреду-
ваат односите во правото, се определени правото од ра-
ботен однос за надомест на трошоци поврзани со рабо-
тата а се однесуваат за смрт на работникот или член на 
неговото семејство, и е дефинирано семејството како 
заедничко домаќинство на родители, деца и други род-
нини кои се во животна заедница.  

Судот утврди дека поаѓајќи од наведените права и 
односи кои се со закон уредени, а со колективен дого-
вор не можат да се уредуваат помали права од закон-
ски утврдените во правниот систем, членот 21 став 1 
алинеја 10 од Општиот колективен договор за јавниот 
сектор на Република Македонија не е во согласност со 
Устав и закон. Ова поради тоа што со оспорената 
одредба на Општиот колективен договор се уредува 

право кое не ги опфаќа сите членови на семејството на 
работникот, туку на дел од нив како членови на „потес-
но“ семејство, со што се стеснува кругот на лица на 
кои им припаѓа правото кое е утврдено со закон, и кое 
се однесува во целост на членовите на семејството, а не 
на дел од него. Поради тоа оспорениот дел од одредба-
та од Општиот колективен договор не е во согласност 
со членот 8 став 1 алинеја 3 и членот 32 став 5 од Уста-
вот, со членот 12 став 2 и членот 113 став 1 точка 7 од 
Законот за работните односи и со членот 2 став 1 од За-
конот за семејството.  

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

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

 
    У.бр.54/2008                        Претседател  

17 септември 2008 година    на Уставниот суд на Република  
        Скопје                               Македонија, 
                                           д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

_________________ 
2411. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и членот 71 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.70/1992), на седницата одржа-
на на 17 септември 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за усвојување изме-

на и дополнување на Деталниот урбанистички план за 
дел од град Гостивар-Урбан блок 8, бр.07-20/1 од 14 
февруари 2008 година, донесена од Советот на општи-
на Гостивар ("Службен гласник на општина Гостивар" 
бр.2/2008). 

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за за-
пирање на извршувањето на поединечните акти или 
дејствија што се донесени, односно преземени врз ос-
нова на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

4. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива на Министерството за локална самоу-
права со Решение У.бр.101/2008 од 2 јули 2008 година 
поведе постапка за оценување на законитоста на актот 
означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основа-
но се постави прашањето за неговата согласност со 
членот 25 став 2 од Законот за просторното и урбани-
стичко планирање.  

5. Судот на седницата утврди дека, Советот на оп-
штина Гостивар на седницата одржана на 14 февруари 
2008 година донел Одлука за усвојување измена и до-
полнување на ДУП за дел од град Гостивар-Урбан блок 
8, бр.07-20/1 од 14 февруари 2008 година. 

Во членот 1 од Одлуката е определено дека се усво-
јува измена и дополна на Деталниот урбанистички 
план на град Гостивар за Урбан блок 8, кој ги опфаќа 
децидно определените граници. 

Во членот 2 од Одлуката е определено дека детал-
ниот урбанистички план се прикажува во текстуалниот 
и графички приказ што претставува составен дел на 
Одлуката. 

Во членот 3 од Одлуката е определено дека Одлука-
та влегува во сила осмиот ден од денот на обја-
вувањето во "Службениот гласник на општина Гости-
вар". 
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Одлуката е објавена во "Службен гласник на оп-
штина Гостивар" бр.2/2008. 

Од доставената и прибавена документација, Судот, 
исто така, утврди дека Министерството за транспорт и 
врски по повод барањето за стручно мислење по Нацрт 
ДУП за Урбаниот блок-Гостивар во дописот бр.16-
5549 од 5 јуни 2007 година, меѓу дугото, дало стручно 
мислење во насока на ажурираната геодетска подлога 
да се изврши инвентаризација, снимање и обележување 
на бесправно изградените објекти. По вградување на 
стручното мислење постапката да продолжи согласно 
законската регулатива. Потоа во два наврата со допис 
бр.16-11927/1 од 4 октомври 2007 година и допис 
бр.16-14257 од 28 ноември 2007 година, истото мини-
стерство, по повод бараната согласност на Планот ја 
враќало документацијата од причина што не биле вгра-
дени сугестиите на Министерството.  

Конечно со допис бр.16-1036 од 5 февруари 2008 
година, Министерството дало согласност на Предлог-
Планот. Согласноста е примена во Општината на 8 фе-
вруари 2008 година, видно од приемниот печат на Оп-
штината. 

Меѓутоа, во дописот бр.16-1035/2 и бр.16-1036/2 од 
8 февруари 2008 година Министерството за транспорт 
и врски го известува Секторот за урбанизам во Општи-
на Гостивар дека ги повлекува двете претходно дадени 
согласности, меѓу кои и горенаведената, поради што 
истата не произведува правно дејство. 

Дописот за повлекување на дадената согласност е 
испратен на 8 февруари 2008 година (истиот ден кога е 
сочинет) со ЕМС брза пратка бр.ЕЕ006520199МК до 
Советот на општина Гостивар. Во Советот на Општина 
Гостивар е примен на 12 февруари 2008 година во 
09:40 часот од страна на лицето Арлинд Хасани и при-
емот е уредно потпишан. Според приемниот печат на 
Општината, допис е примена во Општината на 18 фе-
вруари 2008 година. Ова произлегува од уредно сочи-
нетата доставница, копија од изводот од доставната 
книга на лицето, вработено при Македонска пошта, кое 
ја извршило доставата и дописот на Македонска пошта 
бр.18/87 од 17 јуни 2008 година.  

Потоа Министерсвото за транспорт и врски донело 
Решение бр.16-1035/3 од 13 февруари 2008 година со 
кое Согласноста бр.16-1035 од 4 февруари 2008 година, 
на Предлог-Планот, дел од четврт „А“ Блок 8 во Гости-
вар ја огласува за ништавна во целост, од причина на 
Предлог-Планот, на ажурираната геодетска подлога, не 
биле одбележани бесправно изградени објекти кои ка-
ко такви биле констатирани во направена инспекциска 
контрола од Државниот испекторат за градежништво и 
урбанизам во перидот 1 февруари 2007 до 8 февруари 
2008 година, за што бил составен записник и истиот 
доставен до градоначалникот на Општината. Ова Реше-
ние според приемниот печат на Општината е примено 
во Општината на 18 февруари 2008 година. 

Советот на општина Гостивар на 14 февруари 2008 
година ја донел оспорената одлука.  

Конечно Министерството за локална самоуправа со 
решение бр.14-503/1 од 15 март 2008 година ја запрело 
примената на оспорената одлука. Вака донесеното Ре-
шение е објавено во “Службен весник на Република 
Македонија“ бр.42/2008 од 31 март 2008 година. 

6. Според член 21 став 1 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македони-
ја“бр.5/2002), општините самостојно, во рамките на за-
конот, ги уредуваат и вршат работите од јавен интерес 
од локално значење, утврдени со овој или друг закон и 
се одговорни за нивното извршување. Според ставот 3 
од овој член од Законот, надлежностите од ставот 1 на 
овој член по правило се целосни и исклучиви и не сме-
ат да бидат одземени или ограничени, освен во случаи-
те утврдени со закон. 

Во рамките на листата на надлежности од членот 22 
став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа, оп-
штините се надлежни за урбанистичкото (урбано и ру-
рално) планирање, издавањето на одобрение за граде-
ње на објекти од локално значење утврдени со закон, 
уредувањето на просторот и уредувањето на градежно-
то земјиште. 

Во Глава IX од Законот под наслов Надзор над ра-
ботата на органите на општината определени се видо-
вите и начините на вршење на надзорот.  

Според член 69 став 1 од Законот за локалната са-
моуправа, надзорот над работата на органите на оп-
штината во вршењето на нејзините надлежности го оп-
фаќа надзорот над законитоста и контрола и ревизија 
врз материјалното и финансиското работење. Врз осно-
ва на ставот 3 на истиот член од Законот, во случаите 
утврдени со закон, се врши и претходен надзор кој оп-
фаќа претходна согласност на прописите на општина-
та. 

Според ставот 4 на овој член од Законот, начинот и 
постапката на вршењето на надзорот над работата на 
органите на општината се утврдени со закон, а според 
ставот 5, органите на општината се должни да сорабо-
туваат со органите за вршење на надзор. 

Врз основа на член 70 став 1 од Законот, надзорот 
над законитоста на прописите на општината врши ми-
нистерството надлежно за вршење на работите на ло-
калната самоуправа, а според ставот 2 на истиот член, 
надзор над законитоста на работата на органите на оп-
штината вршат органите на државната управа. 

Според член 71 став 1 од Законот со наслов „Над-
зор над законитоста на прописите на општината“, гра-
доначалникот е должен, во рок од 10 дена од денот на 
нивното објавување, да ги достави прописите на оп-
штината до министерството надлежно за вршење на ра-
ботите на локалната самоуправа. 

Според ставот 2 од истиот член од Законот, докол-
ку органот од ставот 1 на овој член смета дека пропи-
сот не е во согласност со Уставот и со закон, во рок од 
45 од денот на доставувањето на прописот, донесува 
решение за запирање на примената на прописот, со кое 
ги образложува и причините за запирањето. Решението 
од ставот 2 на овој член се објавува во “Службен вес-
ник на Република Македонија”(став 3). 

Органот од ставот 1 на овој член, во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на решението од ставот 1 на 
овој член, до Уставниот суд на Република Македонија 
поднесува иницијатива за оценување на уставноста и 
законитоста на запрениот пропис (став 4). Ако постап-
ката не биде покрената во определениот рок од став 4 
на овој член, престанува важноста на решението за за-
пирање на примената на прописот од ставот 1 на овој 
член и запрениот пропис станува извршен (став 5). 

- Од анализата на цитираните одредби од Законот 
за локалната самоуправа произлегува дека општините 
самостојно, во рамките на законот, ги уредуваат и вр-
шат работите од јавен интерес од локално значење, 
утврдени со овој или друг закон и се одговорни за нив-
ното извршување. Меѓу другото, општините се над-
лежни за урбанистичкото (урбано и рурално) планира-
ње, при што надзорот над законитоста на прописите на 
општината врши министерството надлежно за вршење 
на работите на локалната самоуправа, а надзор над за-
конитоста на работата на органите на општината вршат 
органите на државната управа. Понатаму, надзорот над 
работата на органите на општината во вршењето на 
нејзините надлежности го опфаќа, меѓу другото надзо-
рот над законитоста, а постои и така наречен претхо-
ден надзор кој опфаќа претходна согласност на пропи-
сите на општината или во конкретниот случај давање 
претходна согласност на предлог-плановите според 
одредбите од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање. 
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Имено, согласно член 25 став 1 од Законот за про-
сторно и урбанистичко планирање ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.51/2005), на плановите 
од членот 7 точка 2 алинеи 1, 2, 3 и 4 на овој закон, 
изработени во форма на предлог на план се издава сог-
ласност од органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на уредување на про-
сторот, со која се потврдува дека плановите се израбо-
тени согласно со одредбите на овој закон и прописите 
донесени врз основа на овој закон (став 1). Според став 
2 од истиот член од Законот, согласноста од ставот 1 на 
овој член се издава во рок од 30 работни дена од денот 
на поднесувањето на барањето од страна на доносите-
лот на планот, а доколку не се издаде во определениот 
рок ќе се смета дека согласноста е издадена. Мислење-
то од став 2 на овој член се издава, исто така, во рок од 
30 дена од денот на поднесувањето на барањето од 
страна на доносителот на планот. Според став 3 од 
истиот член од Законот, по добивањето на согласноста 
од ставот 1 на овој член, планот се доставува до 
надлежниот орган за донесување. 

Оттаму, издавањето согласност на предлог-плано-
вите е една од фазите на законски уредената постапка 
за донесување на одлуките кои се однесуваат на урба-
нистичките планови, која како таква претходи на доне-
сувањето на конкретна одлука и има за цел да потврди 
дека плановите се изработени согласно со одредбите на 
Законот за просторно и урбанистичко планирање и 
прописите донесени врз основа на овој закон. 

Судот најде дека е потребно да се направи и анали-
за на уште неколку одредби од Законот за просторното 
и урбанистичко планирање. 

Имено, според член 6 став 1 од Законот, при изго-
твувањето и донесувањето на Просторниот план на Ре-
публиката и урбанистичките планови ќе се почитуваат 
меѓународните договори и прописи кои се однесуваат 
на заштита и управување со животната средина и при-
родата. При спроведување на урбанистичките планови, 
се применуваат одредбите од Законот за општата 
управна постапка, доколку со овој закон поинаку не е 
уредено (став 2). 

Согласно член 57 од Законот, надзор над спроведу-
вањето на одредбите на овој закон и прописите донесе-
ни врз основа на него врши органот на државната упра-
ва надлежен за работите од областа на просторното 
планирање, во делот на просторното планирање, а во 
делот на урбанистичкото планирање врши органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на 
уредувањето на просторот.  

Со Законот е предвиден и надзор над законитоста 
на работата на органите на општината, општините во 
градот Скопје и градот Скопје. Имено, според член 67 
од Законот, надзорот над законитоста на работата на 
органите на општините, општините во градот Скопје и 
органите на градот Скопје кои се однесуваат на израбо-
тувањето, донесувањето и спроведувањето на урбани-
стичките планови го врши органот на државната упра-
ва надлежен за вршење на работите од областа на уре-
дување на просторот. 

Содржината на надзорот е утврдена во членот 68 од 
Законот, согласно кој при вршењето на надзорот од 
членот 67 на овој закон органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на уреду-
вање на просторот врши работи, меѓу кои: 

- ја следи законитоста на работата на органите на 
општините, општините во градот Скопје и органите на 
градот Скопје и преземаат мерки, активности и подне-

суваат иницијативи за остварување на надлежностите 
на општината и градот Скопје што се однесуваат на 
изработувањето, донесувањето и спроведувањето на 
просторните и урбанистичките планови (точка 1); 

- оценува дали органите на општините, општините 
во градот Скопје и органите на градот Скопје изработу-
вањето, донесувањето и спроведувањето на урбани-
стичките планови го извршуваат согласно со стандар-
дите и постапките утврдени со овој закон (точка 2) и 

- укажува на органите на општините, општините во 
градот Скопје и органите на градот Скопје на пречеко-
рувањето на нивните надлежности утврдени со овој за-
кон и друг пропис донесен врз основа на овој закон и 
предлагаат соодветни мерки за надминување на таа со-
стојба (точка 3). 

Со членот 69 од Законот, се утврдени случаите, од-
носно условите под кои може да се одземе вршењето 
на работите на општината односно градот Скопје, над-
лежниот орган и периодот за кој овој орган го презема 
вршењето на одземените работи.  

Според ставот 1 на членот 69 од Законот, доколку и 
покрај укажувањата и преземените мерки и активности 
од членот 68 на овој закон органите на општината, ор-
ганите на општините во градот Скопје и органите на 
градот Скопје не го обезбедат извршувањето на рабо-
тите за кои тие се надлежни согласно со овој закон, им 
се одзема вршењето на работите. Согласно ставот 2 на 
истиот член од Законот, вршењето на одземените рабо-
ти го презема органот на државната управа надлежен 
за вршење на работите од областа на уредувањето на 
просторот за период од една година од преземањето, во 
име и за сметка на општината и градот Скопје. Ставот 
3 на истиот член од Законот предвидува дека за презе-
мање на работите од ставот 1 на овој член се известува 
органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на локалната самоуправа и орга-
нот на државната управа надлежен за вршење на рабо-
тите од областа на финансиите. 

- Од анализата на наведените одредби од Законот 
произлегува дека во делот на просторното планирање 
надзор врши органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на просторното планирање, а во 
делот на урбанистичкото планирање наздор врши орга-
нот на државната управа надлежен за работите од обла-
ста на уредувањето на просторот. Вака предвидениот 
надзор не се сведува само на давање претходна соглас-
ност во смисла на членот 25 од Законот, туку подраз-
бира континуиран, активен однос на државните органи 
задолжени за надзор, како при самото донесување на 
одлуките за просторно и урбанистичко планирање така 
и при нивното спроведување, односно реализација. 

За формирање на правното гледиште по предметот, 
неопходно беше да се направи анализа и на одредбите 
од Законот за општата управна постапка („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.38/2005). 

Имено, во Главата V од Законот се уредува доста-
вувањето, во која е содржан и членот 78 став 1, според 
чија содржина доставувањето на писменото (поканата, 
решението, заклучоците и на другите службени списи) 
се врши на следниве начини: со предавање од страна 
на органот, по пошта и со јавна објава. 

Во поднасловот: „2. Кому, каде и како се врши до-
ставувањето, 2.5. Доставување до државните органи, 
органите на општината, на градот Скопје и на општи-
ните во градот Скопје правни и други лица на кои со 
закон им е доверено вршење на јавни овластувања“ е 
содржан членот 96 од Законот. 
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Според ставот 1 на овој член од Законот, доставува-
ње до државните органи, органите на општината, на 
градот Скопје и на општините во градот Скопје правни 
и други лица на кои со закон им е доверено вршење на 
јавни овластувања, се врши со предавање на писменото 
на службеното лице, односно на лицето определено за 
примање на писмена, ако за посебни случаи поинаку не 
е пропишано. 

Понатаму, Законот има посебно уредување за осо-
бените случаи на поништување, укинување и менување 
на решение (Глава XIV). Според член 263 со наслов: 
„3. Поништување и укинување по правото на надзор“, 
решението што е конечно во управната постапка над-
лежниот орган ќе го поништи по правото на надзор, 
меѓу другото, ако решението го донел еден орган без 
согласност, потврда, одобрение или мислење на друг 
орган, а ова е потребно според законот или друг про-
пис заснован врз закон (став 1 точка 3).  

Според ставот 2 од истиот член од Законот, реше-
нието што е конечно во управната постапка, може да се 
укине по правото на надзор, ако со него очигледно е 
повреден материјалниот закон. Во работите во кои 
учествуваат две или повеќе странки со спротивни инте-
реси, решението може да се укине само по согласност 
на заинтересираните странки. 

Според членот 264 став 1 од Законот, решението 
може да го поништи или да го укине по правото на 
надзор второстепениот орган. Ако нема второстепен 
орган, решението може да го поништи или да го укине 
органот што е овластен со закон да врши надзор над 
работата на органот што го донел решението. Според 
ставот 2, надлежниот орган донесува решение за пони-
штување на решението по службена должност, по бара-
ње од странката, од јавниот обвинител или од јавниот 
правобранител, а решение за укинување по службена 
должност или по барање од јавниот обвинител или јав-
ниот правобранител. 

Законот за општата управна постапка го уредил и 
вонредното укинување. Имено, според член 266 став 1 
од Законот, извршното решение може да се укине само 
ако тоа е потребно со цел за отстранување на тешка и 
непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето, 
јавната безбедност, јавниот мир и поредок или по јав-
ниот морал, ако тоа не би можело да се отстрани ус-
пешно со други средства со кои помалку би се засегну-
вало во стекнатите права. Решението може да се укине 
само делумно, во обем колку што е неопходно да се от-
страни опасноста или да се заштитат наведените општи 
јавни интереси. 

- Од анализата на одредбите од Законот за општата 
управна постапка, меѓу другото произлегува дека Зако-
нот предвидел редовно и вонредно укинување, но и по-
ништување на акти донесени од органи кои во работата 
подлежат на надзор, а поради причини и околности 
утврдени во самиот закон. Оттаму, ако неспорно доне-
сените акти, меѓу кои и актите на општината и нејзини-
те органи подлежат на укинување, менување или пак 
поништување Судот оцени дека органот задолжен за 
надзор има овластување еднаш дадената согласност во 
смисла на членот 25 од Законот за просторно и урбани-
стичко планирање да ја повлече, како што е направено 
во конкретниот случај. 

Меѓутоа, според Судот до повлекување на дадената 
согласност може да дојде се до објавувањето на кон-
кретната одлука за просторно планирање во службено-
то гласило на општината, бидејќи по овој момент нао-

ѓаат примена цитираните одредби од Законот за општа-
та управна постапка и можат да се преземаат други 
предвидени правни средства. 

Исто така, во конкретниот случај Судот оцени дека 
доставувањето на дописот бр.16-1035/2 и бр.16-1036/2 
од 8 февруари 2008 година на Министерството за 
транспорт и врски со кој го известува Секторот за ур-
банизам во Општина Гостивар дека ја повлекува сог-
ласноста на Предлог-Планот бр.16-1036 од 5 февруари 
2008 година е уредно и навреме извршено на 12 февру-
ари 2008 година и тоа согласно член 78 став 1 и член 
96 став 1 од Законот за општата управна постапка, од-
носно со предавање на дописот на службеното лице 
определено за прием на писмена. 

Овој факт се потврдува од приложената копија на 
ЕМС брзата пратка бр.ЕЕ006520199МК упатена до Со-
ветот на општина Гостивар и копија од изводот од до-
ставната книга на лицето, вработено при Македонска 
пошта, доставени до Судот од Македонски пошти со 
дописот бр.18/87 од 17 јуни 2008 година. Имено, спо-
ред наведените докази доставата е направена на 12 фе-
вруари 2008 година во 09:40 со прием на дописот од 
страна на лицето Арлинд Хасани и приемот е уредно 
потпишан. Тоа што на самиот допис стои приемен пе-
чат од Општината Гостивар со датум 18 февруари 2008 
година е работа на внатрешна организација на општи-
ната Гостивар што не е од влијание за поинакво утвр-
дување на датумот на прием на наведениот допис. 

Оттаму, околноста што Општината уредно на 12 
февруари 2008 година го примила дописот за повлеку-
вање на дадената согласност на Предлог-Планот прет-
ставува процесна пречка за донесување на оспорената 
одлука на 14 февруари 2008 година, бидејќи во постап-
ката за планирање давањето согласност на Предлог-
Планот е значајна фаза во процесот на просторно и ур-
банистичко планирање без која постапката не може да 
финишира. Ова пред се имајќи предвид дека согласно-
ста е всушност потврда за тоа дека плановите се изра-
ботени согласно со одредбите на овој Закон за простор-
но и урбанистичко планирање и прописите донесени 
врз основа на овој закон. 

Конечно, оценувајќи ја оспорената одлука по однос 
на нејзината согласност со членот 25 став 2 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање, а врз основа 
на целокупно приложената документација и анализата 
на цитираните законски одредби Судот утврди дека 
Советот на општината Гостивар во постапката за изме-
на и дополнување на конкретниот ДУП не можел да 
пристапи кон донесување на оспорената одлука при со-
стојба кога недостасува предвидената фаза во постап-
ката, добивање согласност од надлежен орган, односно 
кога дадената согласност навреме била повлечена. 

Оттаму, според Судот оспорената одлука не е во 
согласност со членот 25 став 2 од Законот за простор-
ното и урбанистичко планирање, бидејќи станува збор 
за недостаток на фаза со која се потврдува дека планот 
е изработен согласно со одредбите на Законот за про-
сторно и урбанистичко планирање и прописите донесе-
ни врз основа на овој закон. 

Тргнувајќи од фактот дека станува збор за суштес-
твен недостаток во постапката за планирање и покрај 
фактот што подносителот на иницијативата со подне-
сок од 12 август 2008 година ја повлече иницијативата 
за поведување постапка за оценување на законитоста 
на оспорениот акт, Судот оцени дека постапката треба 
да продолжи по сопствена иницијатива, со што не се 
исполнети условите за запирање на постапката од чле-
нот 47 алинеја 2 од Деловникот на Судот. 
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7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

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

 
   У.бр.101/2008                         Претседател  

17 септември 2008 година    на Уставниот суд на Република  
       Скопје                                  Македонија, 
                                     д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

________________ 
2412. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 
17 септември 2008 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 28 (Глава „VI-а Солидарен 

фонд - посмртна помош и членарина“ со членовите 
130-а, 130-б, 130-в и 130-г) и членовите 43, 44, 55 и 56 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.153/2007). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативите на Сојузот на здруженијата на пен-
зионерите на Македонија и поединечно неговите здру-
женија во Кратово, Струмица, Ново Село, Берово, Пех-
чево, Куманово, Кисела Вода, Радовиш со Подареш и 
Конче, Центар со Кисела Вода, Карпош, Ѓорче Петров 
и ОВР, Прилеп, Охрид со Дебараца, Неготино, Штип, 
Велес и Кавадарци, Гази Баба, Чаир и Карбинци; Соју-
зот на инвалидите на трудот на Република Македонија 
и поединечно неговите здруженија во Прилеп, Велес, 
Охрид, Струга, Пробиштип, Кавадарци, Карпош, Тето-
во, Чаир, Кисела Вода, Центар, Куманово, Гевгелија, 
Гостивар, Штип, Струмица, Гази Баба, Берово, Кочани 
и Кичево; Сојузот на здруженијата на инвалиди на тру-
дот и корисници на инвалидска пензија на Република 
Македонија; групи пензионери од Битола, Делчево, 
Македонска Каменица, Виница, Велес и Кичево, Ста-
мен Филипов од Скопје; Младен Веселинов од Штип; 
и Васил Калевски од с. Мешеишта (Охридско), со Ре-
шение У.бр.266/2007 од 26 март 2008 година поведе 
постапка за оценување на уставноста на одредбите од 
Законот означени во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што основано се постави прашањето за нивната соглас-
ност со Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека со членот 28 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување, се додава нова 
Глава „VI-а Солидарен фонд посмртна помош и члена-
рина“, со четири нови члена 130-а, 130-б, 130-в и 130-г. 

Според членот 130-а од Законот, на корисник на пен-
зија, со негова согласност, му се запира дел од пензијата, 
за обезбедување на средства, потребни за исплата на 
посмртна помош за членовите на неговото семејство.  

Средствата за солидарен фонд - посмртна помош, 
Фондот ги уплатува на посебна потсметка во рамките 
на Трезорската сметка, со назнака „Средства за солида-
рен фонд - посмртна помош на корисници на пензија“. 

Согласно членот 130-б од Законот, издвојувањето 
на посмртната помош се врши од пензијата на корис-
никот на пензија, месечно, при исплата на пензијата, 
освен од семејната пензија на дете остварена по основ 
на школување.  

Износот на издвоените средства и висината на пос-
мртната помош Фондот во соработка со Сојузот на 
пензионерите на Република Македонија го определува 
во единствен износ за сите корисници на пензија во за-
висност од акумулираните средства и смртноста на ко-
рисниците на пензија.  

Износот од ставот 2 на овој член Фондот го објаву-
ва на почетокот на секоја година. 

Слободните, односно неискористени средства, се 
вложуваат во купување на државни хартии од вред-
ност. 

Според членот 130-в од Законот, издвојувањето на 
средствата и исплатата на посмртната помош од средс-
твата на солидарниот фонд ја врши Стручната служба 
на Фондот преку подрачните единици.  

Начинот и постапката за исплата на посмртната по-
мош на корисниците на пензија од средствата на соли-
дарниот фонд се уредува со акт на Фондот. 

Согласно членот 130-г од Законот, на корисник на 
пензија Фондот со негова согласност му запира дел од 
пензијата, за членување во здружение на пензионери 
(членарина). Средствата по основ на членарина се доз-
начуваат до Сојузот на пензионерите на Република Ма-
кедонија. 

Членарината од ставот 1 на овој член секоја година 
ја објавува Сојузот. 

Со членот 43 од оспорениот Закон, се додава нова 
точка 11-а во членот 160 став 1 од Законот, според ко-
ја: „се врши исплата на посмртна помош на корисници-
те на пензија и задршка од пензијата за членарина“. 

Судот утврди дека Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување во Главата IX „Фонд на пензи-
ско и инвалидско осигурување“, во членот 160 ги на-
бројал надлежностите на Фондот, и меѓу другото, со 
измена и дополнувањето на Законот, со оспорениот 
член 43, ја определил и новата надлежност на Фондот 
која е цитирана во точката 11-а. 

Со членот 44 од оспорениот Закон, во членот 163 
став 1 точката 6 од Законот се менува и гласи: „се гри-
жи и ја следи исплатата на посмртната помош на ко-
рисниците на пензија и на издвоените средства на пен-
зиите за членарина“. 

Имено, Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување во членот 163 став 1 ги набројал во повеќе 
точки надлежностите на Управниот одбор на Фондот, и 
меѓу другото, со измената на Законот, со оспорениот 
член 44 ја изменил точката 6 и ја определил цитирната 
содржина на точката 6.  

Понатаму, со членот 55 од оспорениот Закон, е 
предвидено: „Издвојувањето на средствата за солида-
рен фонд - посмртна помош и членарина се однесува и 
на корисниците на пензија кои правото на пензија го 
оствариле пред денот на влегувањето во сила на овој 
закон“. 
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Според членот 56 од оспорениот Закон, дозначени-
те а неискористени средства за исплата на посмртната 
помош за корисниците на пензија, до денот на влегува-
њето во сила на овој закон, општинските здруженија на 
пензионери и инвалидите на трудот се должни да ги 
повратат на посебната сметка на Фондот - средства за 
солидарен фонд за посмртна помош на корисници на 
пензија.  

За првата исплата на посмртна помош, во случај на 
недостиг на средства Фондот може да ги позајми од 
средствата на Фондот. 

5. Според членот 8 став 1 алинеи 3, 6 и 8 од Уставот 
на Република Македонија, владеењето на правото, 
правната заштита на сопственоста и хуманизмот, соци-
јалната правда и солидарноста, се темелни вредности 
на уставниот поредок на Република Македонија.  

Согласно членот 20 ставови 1 и 2 од Уставот, на 
граѓаните им се гарантира слободата на здружување за-
ради остварување и заштита на нивните политички, 
економски, социјални, културни и други права и уверу-
вања.  

Граѓаните можат слободно да основаат здруженија 
на граѓани и политички партии, да пристапуваат кон 
нив и од нив да истапуваат.  

Според членот 30 ставови 1 и 3 од Уставот, се га-
рантира правото на сопственост и правото на наследу-
вање. Никому не можат да му бидат одземени или 
ограничени сопственоста и правата кои произлегуваат 
од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден 
со закон. 

Според членот 51 став 1 од Уставот, во Република 
Македонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот.  

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
80/1993, 3/1994, 14/1995, 71/1996, 32/1997, 24/2000, 
96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 
101/2005, 70/2006 и 153/2007), со оспорените членови 
43 и 44 од измените и дополнувањата на Законот во 
2007 година, како нова надлежност на Фондот за пен-
зиско и инвалидско осигурување со точката 11-а на 
членот 160 став 1 предвидел дека тој: "врши исплата на 
посмртна помош на корисниците на пензија и задршка 
од пензијата за членарина", а како надлежност на 
Управниот одбор на Фондот со точката 6 на членот 163 
став 1 од Законот, предвидел дека тој: "се грижи и ја 
следи исплатата на посмртната помош на корисниците 
на пензија и на издвоените средства од пензиите за 
членарина". 

Врз основа на оваа законска основа за надлежно-
стите на Фондот и Управниот одбор на Фондот, во За-
конот е предвидена и новата Глава "VI-а Солидарен 
фонд-посмртна помош и членарина" со четири нови 
члена 130-а, 130-б, 130-в и 130-г, со кои се уредува 
предметната материја. Додека со членовите 55 и 56 од 
Законот се регулирани права и обврски за односи кои 
се настанати пред влегувањето во сила на Законот. 

Според членот 61 од овој закон, подзаконските акти 
предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три 
месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.  

Според членот 62, овој закон влегува во сила осми-
от ден од денот на објавувањето во "Службен весник 
на Република Македонија", а оспорените членови ќе се 
применуваат од 1 јануари 2008 година. 

Од анализата на изнесените одредби од Законот, 
Судот утврди дека законодавецот со Законот ги пред-
видел предметните надлежности на Фондот за пензи-
ско и инвалидско осигурување и Управнкиот одбор, ка-
ко нови надлежности по влегување во сила на Законот, 
односно по 1 јануари 2008 година. Меѓутоа, во врше-
њето на новите надлежности, Фондот и Управниот од-
бор, согласно членовите 55 и 56 од Законот, ги презе-
маат веќе издвоените средства за солидарниот фонд-
посмртна помош кои се однесуваат за сите корисници 
на пензија кои правото на пензија веќе го оствариле 
пред денот на влегувањето во сила на овој закон, што 
значи автоматски по сила на закон тие ќе ги вршат 
предметните работи за сите лица без оглед дали дале 
или не "согласност" на која упатува членот 130-а од За-
конот.  

Понатаму, со наведеното преземање на порано изд-
војуваните средства, законодавецот со членот 56 од За-
конот продолжил да го димензионира работењето на 
Фондот за односи од пред 1 јануари 2008 година по-
вторно за сите корисници на пензија без нивна посебно 
изразена "согласност" и овластување на Фондот, а во 
насока дека општинските здруженија на пензионерите 
и инвалидите на трудот се должни да ги повратат на 
посебна сметка на Фондот сите средства за солидарен 
фонд за посмртна помош од поранешниот период (пред 
1 јануари 2008 година). Притоа, се изоставени средс-
твата за членарина кои биле исплатувани во здружени-
јата, што јасно покажува дека законодавецот внимавал 
да ги опфати средствата од посмртната помош, но не и 
од членарината. 

Врз основа на изнесеното Судот утврди дека делу-
вањето на Фондот и Управниот одбор не е само за ко-
рисниците на пензија кои согласно членот 130-а од За-
конот, ќе дадат согласност на Фондот и Управниот од-
бор да ги вршат предметните услуги по 1 јануари 2008 
година, туку по сила на закон ги опфаќа сите корисни-
ци на пензија, сите средства но и воведува должност на 
сметка на Фондот да се повратат сите порано собрани а 
неискористени средства и идни средства, без постоење 
поединечна согласност на корисниците на пензија за 
овие димензии на делување.  

Оттука, во врска со изнесената анализа овие одред-
би во регулирањето на односите за посмртната помош, 
очигледно и неспорно не се однесуваат само за идното 
работење на Фондот со "посебна согласност" на лице-
то-корисник на пензијата да ги сервисира услугите ка-
ко на поединец по 1 јануари 2008 година само за него-
вите средства за предметната намена, туку овие одред-
би ги опфаќаат сите корисници на пензија и по сила на 
закон се централизира надлежноста за сервисирање на 
услугите со парите за посмртната помош во Фондот и 
Управниот одбор, преземајќи ги и оние средства кои 
веќе биле акумулирани преку здруженијата на граѓани-
те-пензионери.  

Воедно, во членот 130-в став 2 и членот 61 од Зако-
нот е предвидено дека подзаконскиот акт на Фондот за 
уредување на начинот и постапката за исплата на пос-
мртната помош на корисниците на пензија од средства-
та на солидрниот фонд треба да се донесе во рок од 3 
месеца од денот на влегување во сила на законот, меѓу-
тоа од друга страна со преземањето на средствата од 1 
јануари 2008 година Фондот, до донесување на подза-
конскиот акт во предвидениот рок, произлегува дека 
работи без тој пропис, на начин и постапка кои сам ќе 
ги практикува. 
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Со Законот не е посебно уредено прашањето за на-
чинот и условите за давање согласност од страна на ко-
рисниците на пензија предвидена во членот 130-а, по-
ради што чинот на согласноста е определив само во 
контекст на членот 56 од Законот, односно порано да-
дената согласност во здруженијата на граѓаните се сме-
та за согласност во смисла на членот 130-а од Законот, 
и е основ за фондово преземање на средствата од здру-
женијата како што е уредено во членот 56 од Законот. 

Судот, во текот на уставносудската анализа на ос-
порените одредби од Законот, утврди дека законодаве-
цот со оспорените одредби ја уредил предметната ма-
терија за посмртната помош на корисниците на пензија 
како надлежност на Фондот да ги сервисира предмет-
ните услуги на корисниците на пензија без посебна 
согласност и овластување на корисниците во идните 
односи по влегување во сила и примена на Законот, и 
како надлежност на Фондот да ги преземе по сила на 
закон средствата и сервисирањето на услугите кои во 
голем дел на територијата на Република Македонија 
биле вршени од здруженија на граѓани основани од ко-
рисници на пензија во кои тие ја дале согласноста во 
поранешен период за издвојување на средства за пос-
мртната помош, а во случајов преземањето се однесува 
за сите корисници на пензија кои правото на пензија го 
оствариле пред и по влегување во сила на Законот и 
без оглед дали се или не се во здруженија.  

Според Судот, поаѓајќи од правото на сопственост 
на граѓаните на средствата стекнати со правото на пен-
зија, произлегува дека сопственоста која го детермини-
ра начинот и условите на располагање и управување со 
средствата од страна на нивните носители, е повредена 
со правниот режим уреден со оспорените одредби од 
Законот. Имено, согласно членот 34 од Уставот, граѓа-
ните имаат право на социјална сигурност и социјално 
осигурување утврдени со закон и со колективен дого-
вор. Со оглед на тоа што пензионерите преку своите 
здруженија врз доброволна основа одлучиле да издво-
јуваат средства за погребни трошоци како еден вид со-
цијална помош каде доаѓаат до израз принципите на 
хуманост,социјална сигурност, взаемност и солидар-
ност, нивното управување и располагање со сопствени-
те средства не може да се одземе по сила на закон, како 
што е тоа сторено со оспорените одредби од Законот.  

При анализа на оспорените одредби, Судот поаѓаше 
од фактот дека правата или обврските за издвојување 
на средства за погребни трошоци како вид на социјал-
на сигурност, социјална помош или социјално право не 
е утврдено со закон и колективен договор, туку е тоа 
волја на категоријата на граѓани - пензионери и тие са-
мите, преку своите здруженија одлучиле врз добровол-
на основа и за точно определени цели (посмртна по-
мош) да издвојуваат дел од своите пензии како лично и 
материјално право на секој одделен пензионер. Според 
тоа, начинот и постапката за користење на овие средс-
тва е во нивна надлежност, а не во ингеренции на др-
жавата. 

Од изнесената уставносудска анализа за оспорените 
одредби од Законот Судот утврди дека не се во соглас-
ност со членот 8 став 1 алинеи 3, 6 и 8, членот 30 и чле-
нот 51 од Уставот.  

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите 
Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера 
Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и д-р Зо-
ран Сулејманов. 

 
У.бр.266/2007                          Претседател  

17 септември 2008 година   на Уставниот суд на Република 
    Скопје                                   Македонија, 

               д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
_______________ 

 
СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
2413. 

Судскиот совет на Република Македонија по спро-
ведената постапка за утврдување на нестручно и несо-
весно вршење на судиската функција према Николаќо 
Николов, судија на Основниот суд – Неготино и рас-
правата на седницата, согласно член 58 став 4 алинеја 2 
од Законот за Судскиот совет на РМ и член 20 став 1 
алинеја 2 од Правилникот за постапката и начинот за 
утврдување на нестручно и несовесно вршење на суди-
ската функција, на седницата одржана на ден 
31.03.2008 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се разрешува од судиската функција Николаќо Ни-

колов судија на Основен суд – Неготино, поради не-
стручно и несовесно вршење на судиската функција. 

 
    Бр. 07-1922/1                          Судски совет 

25 септември 2008 година      на Република Македонија 
              Скопје                       Претседател, 
                                           Беќир Исени, с.р. 

_____________ 
2414. 

Судскиот совет на Република Македонија по спро-
ведената постапка за утврдување на нестручно и несо-
весно вршење на функцијата претседател на суд и су-
дија спрема Џемајли Арифи, претседател на Основен 
суд Тетово и расправата на седницата, согласно член 
58 став 4 алинеја 2 од Законот за Судскиот совет на РМ 
и член 20 став 1 алинеја 2 од Правилникот за постапка-
та и начинот за утврдување на нестручно и несовесно 
вршење на судиската функција, на седницата одржана 
на ден 31.03.2008 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се разрешува од вршење на судиската функција и 

функцијата претседател на суд Џемајли Арифи, претсе-
дател на Основен суд Тетово, поради нестручно и несо-
весно вршење на судиската функција и злоупотреба на 
положбата и пречекорување на службените овластува-
ња и неизвршување и ненавремено извршување на ра-
ботите на судската управа како претседател на суд. 

 
   Бр. 07-1923/1                     Судски совет 

25 септември 2008 година      на Република Македонија 
             Скопје                          Претседател, 
                                          Беќир Исени, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
2415. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на: 
1. Правилникот за начинот на користење, дистрибуција, пристап, издавање, чување и заштита на податоците 

од геодетски катастарскиот информационен систем и за начинот на издавање на податоци од катастарот на 
недвижностите („Службен весник на РМ“ бр. 118/2008) е направена грешка, поради што повторно се објавуваат 
следните прилози:  

Прилог бр. 4 - Имотен лист; 
Прилог  бр. 5 - Пописен лист  со незапишани права.   
2. Во Правилникот за премер, обработка и обликување на податоците од премерот („Службен весник на 

РМ“ бр. 118/2008) е направена грешка, поради што повторно се објавува следниот Прилог: 
Прилог бр. 15 - Изјава за идентификација 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2416. 
Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06 и 
36/07), член 28 од Законот за акцизите („Службен 
весник на РМ” бр.32/01, 50/01, 52/01 , 45/02, 98/02, 
24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за да-
нокот на додадена вредност („Службен весник на 
РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 
19/04), Законот за животната средина („Службен 
весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 29.09.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини               ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)            до 30,591 
- ЕУРОСУПЕР - 95             до 30,735 
- ЕУРОСУПЕР - 98             до 31,712 
   
б) Дизел гориво                ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)            до 36,919 
   
в) Масло за горење               ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)             до 36,344 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)            до 36,674 
   
г) Мазут                  ден/кг 
- М-2                 до 24,938 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 

   
а) Моторни бензини               ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)              до 69,50 
- ЕУРОСУПЕР - 95               до 66,50 
- ЕУРОСУПЕР - 98               до 67,50 
 
б) Дизел гориво                ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)              до 62,50 
 
в) Масло за горење                ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)               до 51,00 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 51,50 
   
г) Мазут                  ден/кг 
- М-2                 до 30,076 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит 

пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пони-
ски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски 
(4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната  табела и 
да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 

Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-2, важат франко пумпна станица, а цената на мазу-
тот М-2 важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 
ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини               ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)              до 0,150 
- ЕУРОСУПЕР - 95               до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР - 98               до 0,080 
 
б) Дизел гориво                ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)              до 0,030 
  
в) Масло за горење               ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)               до 0,040 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 0,040 
   
г) Мазут                   ден/кг 
- М-2                   до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини              ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)            до 24,457 
- ЕУРОСУПЕР - 95             до 21,841 
- ЕУРОСУПЕР - 98             до 21,711 
 
б) Дизел гориво               ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)            до 12,317 
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в) Масло за горење               ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)               до 3,136 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 3,230 
   
г) Мазут                   ден/кг 
- М-2                   до 0,100 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група 
изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 30.09.2008 година. 

 
         Бр. 02-1603/1                
29 септември 2008 година                Претседател, 
              Скопје                             Славе Ивановски, с.р. 

______________ 
 
СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
2417. 

Врз основа на член 44, а во согласност со член 45, 
46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Служ-
бен весник на РМ“ бр.100/05, 19/07 и 103/08 ), Советот 
за радиодифузија на Република Македонија, на 23-та 
седница одржана на 25.09.2008 година, ја донесе след-
ната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА  

ДЕЈНОСТ 
 
1. Се објавува конкурс за доделување 1 (една) доз-

вола за вршење радиодифузна дејност на непрофитна 
радиодифузна установа - за емитување и пренос на ра-
дио програмски сервис на турски јазик, со опфат на 
слушаност на подрачјето на Штип со најблиската око-
лина (локално ниво). 

2. Радио програмскиот сервис ќе се емитува и пре-
несува преку терестријален предавател на фреквенција 
90,0 MHz; 

3. Програмскиот сервис ќе биде наменет за задово-
лување на специфичните потреби и интереси на тур-
ската немнозинска етничка заедница на подрачјето на 
Штип и најблиската околина.  

4. Дозволата за вршење радиодифузна дејност на 
непрофитната радиодифузна установа ќе се додели за 
временски период од девет години и истата не може да 
се пренесува на друго лице. 

5. Условите и барањата што кандидатите треба да 
ги исполнуваат за вршење на дејноста,  како и критери-
умите за споредување и вреднување на пријавите и 
нивната тежина при оценувањето, се содржани во Кон-
курсот кој содржи Општи, технички, продукциски, 
програмски и други услови, кои се составен дел на оваа 
Одлука (Прилог 1)1. 

6. Основните технички услови, стандарди и параме-
три за емисиониот дел одредени во согласност со Зако-
нот за електронските комуникации („Службен весник 
на РМ“ бр. 13/05, 14/07, 55/07 и 98/08 ) се содржани во 
Одобрението за користење радиофреквенција издадено 
од Агенцијата за електронски комуникации. 

7. За дозволата се плаќа годишен надоместок за се-
која тековна година, почнувајќи од датумот на издава-
њето на Дозволата, на сметката на Советот за радиоди-
фузија на РМ.  

Висината на годишниот надоместок за дозволата,  
Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно 
формулата од член 60 од Законот за радиодифузната 
дејност. 

8. За користење на радиофренвенциите за радиоди-
фузна и за фиксна служба се плаќа годишен надоме-
сток пресметан според Правилникот за начинот на 
пресметка на годишниот надоместок за користење на 
радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за 
електронски комуникации („Службен весник на РМ“ 
бр. 01/06). 

Надоместокот за користење на радиофреквенции се 
плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуни-
кации за секоја тековна година, почнувајќи од датумот 
на издавањето на Одобрението за користење на радио-
фреквенции. 

9. За определување на предавателната микролока-
ција, максималната ефективна моќност што се зрачи 
(ERP), насоченоста на антенскиот систем, како и за 
другите технички параметри што не се определени со 
оваа Одлука и Конкурсот, кандидатите се должни (по 
подигањето на документацијата од Советот за радиоди-
фузија и добивањето на потврда од Советот за подиг-
натата документација), да се обратат во Агенцијата за 
електронски комуникации, каде ќе ги добијат детални-
те технички параметри, кои се составен дел на Конкур-
сот и според кои ќе треба да се изработи техничкиот 
елаборат за предавателниот дел. 

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за 
електронски комуникации треба да биде со истиот на-
зив како и во Советот за радиодифузија. 

10. Кандидатите на конкурсот поднесуваат пријави 
на посебен образец чија форма и содржина ги пропи-
шува Советот за радиодифузија на РМ.  

Општите, техничките, продукциските, програмски-
те и другите услови, кои се составен дел на Конкурсот, 
и Образецот - Пријава,  можат да се подигнат во Сове-
тот за радиодифузија на Република Македонија, Буле-
вар “Маркс и Енгелс” бр.3, Скопје.  

За документацијата се плаќа надоместок во износ 
од 5.000,00 денари на жиро сметка: 300000000618023, 
Банка депонент: Комерцијална банка А. Д. Скопје. 

                                                                 
1 Прилог (1): Конкурсот кој содржи општи, технички, 
продукциски, програмски и други услови, чиј текст е составен 
дел на оваа Одлука, во целост е објавен на веб-страницата на 
Советот за радиодифузија на Република Македонија (www. srd. 
org. mk), и е составен дел на документацијата, која може да се 
подигне во Советот за радиодифузија на Република Македонија, 
Булевар “Маркс и Енгелс” бр.3, Скопје, согласно условите 
утврдени во оваа Одлука. 



29 септември 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 122 - Стр. 55 

11. Пријавата се поднесува до Сове¬тот за радиоди-
фузија на Република Македонија, на адреса: Булевар 
“Маркс и Енгелс” број 3 - Скопје, со назнака “Пријава 
за конкурс за доделување дозвола за вршење радиоди-
фузна дејност - на непрофитна радиодифузна установа 
за емитување и пренос на радио програмски сервис на 
турски јазик  на подрачјето на Штип, со најблиската 
околина”. 

Пријавата, со придружната документација, се под-
несуваат во 2 (два) примероци, од кои 1 (еден) ориги-
нал и 1 (еден) копија.  

12. Пријавата може да се достави препорачано по 
пошта или со предавање во архивата на Советот за ра-
диодифузија на РМ. 

13. Пријавата за учество на Конкурсот се поднесува 
во рок од 30 дена. 

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот 
нареден ден од денот на објавувањето на оваа одлука 
во „Службен весник на РМ”. 

Пријавите се поднесувааат во рокот определен со 
оваа Одлука на начин, форма и со содржина предвиде-
на во Конкурсот со Општите, техничките, продукци-
ските, програмските и другите услови. 

Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на ро-
кот определен со оваа одлука и нема да бидат подготве-
ни и доставени според условите утврдени во Конкурсот 
со Општите, техничките, продукциските, програмските 
и другите услови, нема да бидат разгледувани. 

14. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија”, на веб-страницата на Советот 
за радиодифузија на Република Македонија и во нај-
малку два дневни весници. 

 
         Бр. 07-2856/1                 Совет за радиодифузија  
26 септември 2008 година      на Република Македонија  

        Скопје                           Претседател, 
                                    Зоран Стефаноски, с.р. 

_____________ 
2418. 

Советот за радиодифузија на Република Македони-
ја, врз основа на член 222 од  Законот за општата 
управна постапка („Службен весник на РМ бр. 38/2005 
и бр. 110/2008) и согласно член 20 став 1 алинеја 3 од 
Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на 
Република Македонија –Пречистен текст бр. 02-1643/4 
од 19.06.2006 година, на 23 – та седница, одржана на 
ден 25.09.2008 година, на барање на добитникот на 
дозволата,  физичко лице Бојо Андрески од Скопје, за-
ведено под бр. 07-2827/1 oд 22.09.2008 година, го доне-
се следниот 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Се врши исправка на точка I алинеја 6 ред трети 

и четврти од Одлуката за доделување на дозволи за 
вршење радиодифузна дејност (Телевизија преку сате-
лит) бр. 02-2595/1 од 19.08.2008 година („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 104 од 21.08.2008 година), донесена од 
страна на Советот за радиодифузија на Република Ма-
кедонија, каде наместо : „ ...на физичкото лице Бојан 
Андрески од Скопје;...“  треба да стои: „ ...на физичко-
то лице Бојо Андрески од Скопје;...“ .  

2.Oвој заклучок, по неговата конечност,  ќе стане 
составен дел на  Одлуката за доделување на дозволи за 
вршење радиодифузна дејност (Телевизија преку сате-
лит) бр. 02-2595/1 од 19.08.2008 година и истиот ќе се 
објави во „Службен весник на Република Македонија“.  

О б р а з л о ж е н и е 
 
Советот за радиодифузија на Република Македони-

ја, донесе Одлука за доделување на дозволи за вршење 
радиодифузна дејност (Телевизија преку сателит) бр. 
02-2595/1 од 19.08.2008 година, објавена во „Службен 
весник на РМ“ бр. 104 од 21.08.2008 година.  

Добитникот на  дозволата, физичкото лице проф. д-р  
Бојо Андрески од Скопје, со поднесок од 22.09.2008 го-
дина, побара корекција на споменатата Одлука, со појас-
нување дека неговото точно име и презиме е Бојо Ан-
дрески од Скопје, а не Бојан Андрески од Скопје, како 
што погрешно стоело во Одлуката.  

Советот за радиодифузија на Република Македонија, 
како орган што ја донел Одлуката, изврши проверка во 
документацијата на подносителот на барањето за корек-
ција, приложена на Конкурсот за доделување на дозволи 
за вршење на радиодифузна дејност (Телевизија преку 
сателит), и установи дека е во прашање ненамерна 
техничка грешка во означувањето на името на добитни-
кот на дозволата, кој е погрешно означен како Бојан 
Андрески од Скопје, наместо Бојо Андрески од Скопје.  

Со оглед на ова, врз основа на член 222 од Законот за 
општата управна постапка и согласно член 20 став 1 
алинеја 3 од Деловникот за работа на Советот за радио-
дифузија на Република Македонија –Пречистен текст, се 
донесе Заклучок за корекција на Одлуката за доделува-
ње на дозволи за вршење радиодифузна дејност (Телеви-
зија преку сателит) бр. 02-2595/1 од 19.08.2008 година.  

Oвој заклучок, по неговата конечност, која настапу-
ва по протекот на рокот за поднесување на тужба, ќе 
стане составен дел  на  Одлуката за доделување на доз-
воли за вршење радиодифузна дејност (Телевизија пре-
ку сателит) бр. 02-2595/1 од 19.08.2008 година. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против Заклучокот е дозволена 

тужба до надлежниот суд, во рок од 15 дена по 
приемот на истиот од страна на незадоволната странка 
– подносителот на барањето за корекција на Одлуката. 

 
    Бр. 07-2865/1         Совет за радиодифузија на РМ 

26 септември 2008 година             Претседател, 
       Скопје                         Зоран Стефаноски, с.р. 

_____________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

2419. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од 

Законот за заштита на  конкуренцијата (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07) 
и член 205 од Законот за општата управна постапка 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/05), постапувајќи по известувањето за концентраци-
ја поднесено од претпријатието ФАРМА КОРП ДОО 
преку адвокат Славко Б. Секулов од Скопје Комисијата 
за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на 
ден 27.08.2008 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу прет-
пријатијата Друштво за трговија и застапување ФАР-
МА КОРП ДОО со седиште на ул. “Булевар ЈНА“ бр.68 
А Скопје и Приватна здравствена установа Градска 
Аптека СКОПЈЕ Скопје со седиште на ул. “Даме Гру-
ев“ бр. 4/7 Градски зид Скопје, по основ на купопро-
дажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата, нема да има за пос-
ледица значително спречување, ограничување или на-
рушување на ефективната конкуренција на пазарот или 
на негов суштински дел, особено како резултат на соз-
давање или зајакнување на доминантната позиција на 
учесниците и е во согласност со одредбите на Законот. 
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2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од  6 000,00 денари 
и за решението во износ од 30 000,00 денари, по тари-
фен број 28-а од Законот за административни такси 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-
3095, уплатна сметка 840....03161, приходна шифра и 
програма 72231300 и при подигнување на решението 
да достави доказ за извршена уплата на администра-
тивните такси. 

 
  Бр. 07-310/5                                  

27 август 2008 година                     Претседател, 
     Скопје                           Чедомир Kраљевски, с.р. 

___________ 
2420. 

Врз основа на член 20 став (1) точка 2) и член 26 од 
Законот за заштита на  конкуренцијата (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.04/05, 70/06 и 22/07) 
и член 205 од Законот за општата управна постапка 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/05), а постапувајќи по известувањето за концентра-
ција поднесено од Steiermärkische Bank und Sparkassen 
AG преку Адвокатското друштво Менс Легис Чакмако-
ва, Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата 
на седницата, одржана на ден 22.09.2008 година, го до-
несе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Steier-

märkische Bank und Sparkassen AG, со седиште на Spar-
kassenplatz 4, 8010 Graz, Австрија и Инвестбанка АД 
Скопје, со седиште на ул. “Македонија“ бр. 9-11, Скоп-
је, Република Македонија, по основ на стекнување од-
носно откуп на 243.786 обични акции со право на глас 
односно 95,84% од акциите на Инвестбанка АД Скопје, 
од страна на Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, 
иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на 
конкуренцијата, нема да има за последица значително 
спречување, ограничување или нарушување на ефе-
ктивната конкуренција на пазарот или на негов су-
штински дел, особено како резултат на создавање или 
зајакнување на доминантната позиција на учесниците и 
е во согласност со одредбите на Законот. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од 6.000,00 дена-
ри и за решението во износ од 30.000,00 денари, по та-
рифен број 28-а од Законот за административни такси  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(“Службен весник на РМ“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 
24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Ре-
публика Македонија бр. 100000000063095, уплатна 
сметка 84017903161, приходна шифра и програма 722-
31300. 

 
  Бр. 07-331/7                                  

22 септември 2008 година               Претседател, 
     Скопје                           Чедомир Kраљевски, с.р. 

___________ 
2421. 

Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од 
Законот за заштита на  конкуренцијата (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07) 
и член 205 од Законот за општата управна постапка 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/05), постапувајќи по известувањето за концентраци-
ја поднесено од претпријатието Basildon Holdings 
S.a.r.l, преку полномошник  Адвокатско Друштво Кне-
зовиќ и соработници, Комисијата за заштита на конку-
ренцијата, на седницата одржана на ден 22.09.2008 го-
дина, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу прет-

пријатијата Basildon Holdings S.a.r.l,  со седиште на 46 
А, Авенија Ј.Ф.Кенеди, Л-1955 Луксембург  и Euroins 
Insurance Group, со седиште на Руски булевар 191, 
Етрополе, Република Бугарија по основ на купопро-
дажба на акции, иако потпаѓа под одредбите од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата, нема да има за пос-
ледица значително спречување, ограничување или на-
рушување на ефективната конкуренција на пазарот или 
на негов суштински дел, особено како резултат на соз-
давање или зајакнување на доминантната позиција на 
учесниците и е во согласност со одредбите на Законот. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,00 дена-
ри и за решението во износ од 30 000,00 денари, по та-
рифен број 28-а од Законот за административни такси 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-
3095, уплатна сметка 840…03161, приходна шифра и 
програма 72231300 и при подигнување на решението 
да достави доказ за извршена уплата на администра-
тивните такси. 

 
  Бр. 07-332/4                                  

22 септември 2008 година               Претседател, 
     Скопје                           Чедомир Kраљевски, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


