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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
318. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 22.02.2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО  
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ СОРАБОТКА ВО ВРШЕЊЕТО 
НА РАБОТИТЕ ОД ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР 

 
Член 1 

Со оваа одлука се образува Координативно тело за 
остварување соработка во вршењето на работите од 
инспекцискиот надзор, се определуваат неговите зада-
чи, начинот на работа и  состав. 

 
Член 2 

Со Координативното тело ќе раководи Владо По-
повски, министер без ресор. 
 

Член 3 
Членови на координативното тело се директорите 

на инспекторатите и директорите на управите кои во 
својот состав имаат инспекциски одделенија и тоа од 
следните органи: 

- Државен управен инспекторат 
- Одделение за инспекции во одбраната 
- Државен девизен инспекторат 
- Управа за јавни приходи 
- Финансиска полиција  
- Дирекција за спречување на перење пари 
- Државен пазарен инспекторат 
- Државен инспекторат за техничка инспекција 
- Управа за ветеринарство-Одделение за државна 

ветеринарна инспекција 
- Управа за водостопанство-Одделение за водосто-

панска инспекција 
- Државен инспекторат за земјоделство 
- Државен инспекторат за шумарство и ловство 
- Фитосанитарна управа-Одделение за фитосани-

тарна инспекција 
- Државен санитарен и здравствен инспекторат 
- Биро за лекови-Одделение за инспекциски надзор 
- Дирекција за храна – Сектор за инспекциски надзор 
- Државен просветен инспекторат 
- Државен инспекторат за труд 
- Државен инспекторат за локална самоуправа 
- Сектор за управно-надзорни работи при Мини-

стерството за култура 
- Управа за заштита на културното наследство-Се-

ктор за превенција и инспекциски надзор 
- Државен инспекторат за транспорт 
- Државен инспекторат за градежништво и урбанизам 
- Државен комунален инспекторат 
- Државен инспекторат за животна средина. 
 

Член 4 
Задачи на Координативното тело се: 
- остварување на  меѓусебната координација на ра-

ботата на  различни инспекциски органи во случаи ко-
га таквата координација е потребна; 

- планирање на  заедничко изведување на инспекци-
ски активности во согласност со закон; 

- координирање и помагање во усогласување на 
плановите и програмите за активностите на инспекци-
ските тела; 

- разгледување на  прашања од организационен, ма-
теријално технички, финансиски и друг карактер на 
инспекторатите и на единиците на инспекторатите, 
следење на спроведувањето  на постојана обука и оспо-
собување на инспекторите и давање соодветни предло-
зи на Владата;  

- подобрување  на соработката со правосудните и 
други органи; 

- давање на  предлози за  подобрувања на законската 
регулатива, посебно во делот на инспекциските тела и 

- давање на  други предлози на Владата на Републи-
ка Македонија од значење за инспекцискиот  надзор. 

 
Член 5 

Стручно административните работи на Координа-
тивното тело ќе ги врши Генералниот секретаријат на 
Владата на Република Македонија. 

 
Член 6 

Координативното тело  ќе донесе деловник за своја-
та работа. 

 
Член 7 

Координативното тело ќе ја информира Владата на 
Република Македонија за својата работа најмалку два 
пати годишно. 

 
Член 8 

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

 
 Бр. 19-779/1                   Претседател на Владата 

22 февруари 2006 година       на Република Македонија, 
     Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
 
319. 

Врз основа на член 50 од Законот за концесии 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
25/02), член 22 и 23 од Законот за концесија (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 42/93 и 40/99) и 
член 87 од Законот за минералните суровини (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 18/99 и 
29/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.02.2006 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - МЕРМЕР ОД ЛЕЖИ-
ШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С.РАДОВО, ОП-
ШТИНА СОПОТНИЦА ОД СОКОЛ И ЕЛЕН МИШКО   
МИЛЕНКОВСКИ УВОЗ-ИЗВОЗ Д.О.О.Е.Л. БИТОЛА 

 
1. Се одзема концесијата за детални геолошки 

истражувања и експлоатација на минерална суровина-
мермер од лежиштето на локалитетот кај с.Радово, оп-
штина Сопотница од Сокол и Елен Мишко Миленков-
ски увоз-извоз д.о.о.е.л. Битола доделена со Одлука на 
Владата на Република Македонија бр.23-4345/1 од 
3.10.2000 година. 

 
2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се одзема 

заради неплаќање на концесиските надоместоци. 
 
3. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија бр.12-4624/3 од 2.10.2002 година за 
детални геолошки истражувања на  минералната сурови-
на мермер на локалитетот Радово во атарот на општина 
Сопотница ќе го раскине министерот за економија. 

 
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
    Бр. 19-762/1                           Претседател на Владата 
22 февруари 2006 година       на Република Македонија, 
        Скопје                             д-р Владо Бучковски, с.р. 
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320. 
Врз основа на член 20, став 2 од Законот за поттик-

нување на развојот на стопански недоволно развиените 
подрачја („Службен весник на РМ“ бр. 2/94 и 39/99), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26.01.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗА-
ЦИЈА НА ЗАДАЧИТЕ НА БИРОТО ЗА СТОПАН-
СКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО  

2006 ГОДИНА 
 

1. Владата на Република Македонија ја одобрува 
Програмата за реализација на задачите на Бирото за 
стопански недоволно развиените подрачја во 2006 
година, бр. 01-67/1 од 24.01.2006 година, донесена од 
Бирото за стопански недоволно развиените подрачја. 

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

 
    Бр. 19-396/1                     Претседател на Владата 

   26 јануари 2006 година       на Република Македонија, 
        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
 
321. 

Врз основа на член 144, став 1 од Законот за еле-
ктронските комуникации („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 13/05) и член 36, став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03 и 
55/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.02.2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКА РАБОТНА ГРУПА ЗА 
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ДОГОВОРИ 
ЗА КОНЦЕСИЈА СКЛУЧЕНИ МЕЃУ МИНИСТЕРС-
ТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ СО АД „МАКЕ-
ДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”, АД „МОБИМАК” 
И АД „КОСМОФОН” СО ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ  

ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ 
 
1. Во Решението за формирање на меѓуресорска ра-

ботна група за усогласување на постојните договори за 
концесија склучени меѓу Министерството за транспорт 
и врски со АД „Македонски телекомуникации”, АД 
„Мобимак” и АД „Космофон” со одредбите од Законот 
за електронските комуникации („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 77/05), по точка 2 се дода-
ваат две нови точки 2-а и 2-б кои гласат: 

„2-а. Претседателот на меѓуресорската работна гру-
па има право по потреба да ангажира претставници од 
други институции кои би учествувале со свои предло-
зи, сугестии и забелешки во процесот на усогласување-
то на концесиските договори. 

2-б. Членовите на меѓуресорската работна група ќе 
учествуваат во работата на консултантот избран на ме-
ѓународен тендер и ќе даваат свои предлози, забелешки 
и укажувања. 

 На членовите на меѓуресорската работна група им 
следува надоместок во висина што ќе ја определи ми-
нистерот за транспорт и врски.” 

 
2. Ова решение  влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
    Бр. 19-49/1                       Претседател на Владата 

 22 февруари 2006 година      на Република Македонија, 
        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
322. 

Врз основа на член 253 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005), а во врска со член 37, член 38 и член 41 од Зако-
нот за хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 04/02, 37/02, 31/03, 
85/03 и 96/2004), Комисијата за хартии од вредност, на сед-
ницата одржана на 06.02.2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА   ДАВАЊЕ  ОДОБРЕНИЕ  ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 
1. На Силекс банка АД Скопје се дава одобрение за 

издавање на долгорочни хартии од вредност - дванае-
сетта емисија на 34.515 обични акции во вредност од 
1.500.022 евра односно 91.941.598 денари по средниот 
курс на НБРМ на денот пред донесувањето на одлуката 
за зголемување на основната главнина. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-1057/1 од 
29.06.2005 година за зголемување на основната главни-
на на друштвото со издавање акции од дванаесетта 
емисија. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен по истекот на рокот за 
користење на правото за првенствено купување на ак-
циите да објави во најмалку еден дневен весник и да ја 
извести Комисијата за хартии од вредност за бројот на 
запишаните и уплатени акции од постојните акционери 
кои го искористиле правото за првенствено купување. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од 
истекот на рокот за реализација на емисијата да го при-
јави за упис зголемувањето на основната главнина во 
Трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точ-
ка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на зголе-
мувањето на основната главнина во Трговскиот регистар да 
поднесе барање до Централниот Депозитар за хартии од 
вредност АД Скопје за регистрација на акциите. 

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од осум дена 
од регистрацијата на акциите во Централниот депози-
тар за хартии од вредност АД Скопје до Комисијата за 
хартии од вредност да достави доказ дека е извршен 
упис на акциите. 

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

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

 
 Бр. 07-187/4             Комисија за хартии од вредност 

6 февруари 2006 година                    Претседател, 
  Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р.  

__________ 
 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 

323. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Бекирлија - Оп-
штина Лозово. 
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Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето за КО Бекирлија, устано-
вен според Законот за премер и катастар на земјиштето 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-1717/1                                Директор, 

27 февруари 2006 година         Бисера Јакимовска, с.р. 
        Скопје 

__________ 
 
324. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Кишино - Оп-
штина Лозово. 

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

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето за КО Кишино, устано-
вен според Законот за премер и катастар на земјиштето 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-1718/1                                     Директор, 

27 февруари 2006 година         Бисера Јакимовска, с.р. 
       Скопје 

___________ 
 

325. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Аџибегово - Оп-
штина Лозово. 

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

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето за КО Аџибегово, устано-
вен според Законот за премер и катастар на земјиштето 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-1719/1                                     Директор, 

27 февруари 2006 година         Бисера Јакимовска, с.р. 
       Скопје 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
326. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
членовите 27 и 71 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 70/1992) на седницата одржана на 22 
февруари 2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на устав-

носта на член 38-д од Кривичниот законик (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 37/1996, 80/1999, 
4/2002, 43/2003, 19/2004 и 81/2005). 

2. СЕ ЗАПИРА извршувањето на поединечните 
акти или дејствија преземени врз основа на Законот оз-
начен во точката 1 од ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

4. Јоаким Илиев од Кочани на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија му поднесе иницијатива за пове-
дување постапка за оценување на уставноста на одред-
бата од Законот означен во точката 1 од ова решение. 

Во иницијативата се наведува дека оспорената одред-
ба од Кривичниот законик била во спротивност со членот 
9 од Уставот на Република Македонија, од причина што 
со неа се повредувало уставното начело на еднаквост на 
граѓаните пред Уставот и законите. Имено, според подно-
сителот на иницијативата со оспорената одредба од Зако-
нот се правела разлика меѓу граѓаните по основ на имот-
ната состојба, така што “богатите” сторители на кривични 
дела на кои им била изречена казна затвор до една година 
биле ставени во надредена положба во однос на “сиро-
машните” сторители на кои исто така им била изречена 
казна затвор до една година. 

Подносителот на иницијативата, исто така, наведу-
ва дека слободата е нешто најсвето за секој граѓанин 
без разлика на пол, раса, боја на кожа, национално и 
социјално потекло, политичко и верско уверување, 
имотната и општествената положба и во никој случај 
не смеело да се прави разлика меѓу граѓаните - стори-
тели на кривичните дела кога е во прашање слободата. 
Имено, според подносителот на иницијативата со оспо-
рената законска одредба се вршела дискриминација по 
основ на имотната положба.  

Оспорената законска одредба, исто така не била во 
согласност ниту со член 14 од Европската конвенција 
за заштита на човековите права и основните слободи 
(чиј потписник е и Република Македонија). 

Истиот подносител до Уставниот суд на Република 
Македонија на 13 февруари 2006 година, поднесе и до-
полнување на иницијативата, во кое наведува дека ос-
порената законска одредба од членот 38-д од Законот 
не е во согласност ниту со членот 98 став 5 од Уставот 
на Република Македонија. Истовремено се предлага и 
изрекување на времена мерка со која ќе се одложи при-
мената на оспорената законска одредба. 

Од наведените причини подносителот на иниција-
тивата на Уставниот суд на Република Македонија му 
предлага да донесе решение со кое ќе поведе постапка 
за оценување на уставноста на членот 38-д од Кривич-
ниот законик, а потоа и да донесе Одлука за поништу-
вање на истиот. 

5. Судот на седницата утврди дека според член 38-д 
од Кривичниот законик повисокиот суд може на бара-
ње на сторителот на кривичното дело ако му е изрече-
на казна затвор до една година, да ја замени со парична 
казна, имајќи ги предвид неговите лични прилики и не-
говото однесување по стореното кривично дело, степе-
нот на кривичната одговорност, побудите од кои е сто-
рено делото, како и имотната состојба на сторителот, 
водејќи притоа сметка за неговите други приходи, за 
неговиот имот и за неговите семејни обврски. 
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Изречената казна затвор од ставот 1 не може да се 
замени со парична казна, доколку сторителот кривич-
ното дело го сторил во поврат. 

При заменувањето на изречената казна затвор со 
парична казна од ставот 1, судот ќе го замени секој ден 
затвор со парична казна во висина на дневна глоба, при 
што бројот на дневните глоби за секој ден затвор што 
се заменува не може да биде помал од 50 дневни глоби.  

Паричната казна со која се заменува изречената каз-
на затвор до една година, не може повеќе да се замену-
ва со друга казна. 

6. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владе-
ењето на правото е една од темелните вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија. 

Принципот на владеење на правото и правната др-
жава се два носечки постулати на уставниот поредок.  

Со појавата на пишаните устави се втемелуваат 
овие два принципа како основни начела на уставниот 
поредок. Оттука, утврдувањето на владеењето на пра-
вото како основна темелна вредност на уставниот по-
редок на Република Македонија значи прифаќање на 
принципите на модерниот конституционализам. Владе-
ењето на правото и правната држава не оставаат про-
стор за нивно одделување и на теориски и на практи-
чен план. 

Воспоставувањето на правен поредок на државата е 
цивилизациска вредност така што владеењето на пра-
вото како една од темелните вредности на уставниот 
поредок на Република Македонија, истовремено значи 
конституирање на поредок каде што правото ќе биде 
основ за дејствување на сите и секого, вклучувајќи ја и 
државата.  

Тргнувајќи од наведеното, според мислењето на 
Судот, во конкретниов случај основано може да се по-
стави прашањето дали со оспорената законска одредба 
не се повредува начелото на владеењето на правото. 
Ова од причина што, според Судот, со оспорената за-
конска одредба се отстапува од целокупниот концепт 
на казнениот систем регулиран со позитивната закон-
ска регулатива.  

Имено, во Глава трета на Кривичниот законик, во 
која е содржана и оспорената законска одредба, во две 
поглавја со категоријално значење, во една кохерентна 
целина регулирани се казните и тоа: 1) Целите на каз-
нувањето, видовите казни и услови за нивно изрекува-
ње и 2) Одмерување на казната. Со тоа, всушност Кри-
вичниот законик и во делот на систематиката ги раз-
граничил казните различни по својата правна природа 
и репресивно дејство. Имено, поместувањето на целта 
на казнувањето на почетокот од регулативата за казни-
те впрочем ја потврдува традицијата на казненото зако-
нодавство експлицитно и јасно да изрази што се очеку-
ва од казната, што не е цел само за себе, туку е и свое-
видна правна ориентација на судијата во изборот и од-
мерувањето на казната. 

Не испуштајќи ја од вид природата на казната, кри-
вичноправната наука континуирано поставува бројни 
услови и барања како неопходни карактеристики на со-
времената казна. Токму, под влијание на овие заложби 
кривичноправните системи и законодавствата на циви-
лизираните земји прифатиле казна од јавно-правен ка-
рактер, пропишана, изречена и извршлива само од над-
лежен суд. 

Согласно членот 32 од Кривичниот законик, покрај 
остварување на правдата, цел на казнувањето е: 1) 
спречување на сторителот да врши кривични дела и не-
гово превоспитување и 2) воспитно да се влијае врз 
другите да не вршат кривични дела.  

Од цитираната законска одредба, произлегува зак-
лучок дека непроценливо е значењето на изречно опре-
делените цели на казнувањето, не само заради консе-
квентно дејство на начелото на законитост во ова мош-
не значајно подрачје, туку и како прв елемент на пој-
довните основи за судска индивидуализација.  

Тежината на делото, како појдовна основа за сраз-
мерна казна не се изразува само низ тежината на после-
дицата од кривичното дело, туку низ вкупноста на об-
јективните и субјективните елементи, од кои особено 
се значајни начинот на извршување на делото и вината 
на сторителот, кои јасно и децидно ги утврдува судот 
во постапка определена со закон.  

Согласно член 33 став 1 од Кривичниот законик за 
кривични дела на кривично одговорните сторители мо-
же да им се изречат следниве казни: 

1) казна затвор; 
2) парична казна; 
3) забрана на вршење професија, дејност или 

должност; 
4) забрана на управување со моторно возило, и  
5) протерување странец од земјата.  
Согласно ставот 2 на членот 33 од истиот законик, 

казната затвор може да се изрече само како главна казна. 
Согласно ставот 3 на членот 33 од Законикот, па-

ричната казна може да се изрече како главна и како 
споредна казна заедно со казната затвор или со услов-
ната осуда со која е утврдена казна затвор. 

Согласно член 40 од истиот законик, судот може на 
сторителот да му одмери казна под границата пропи-
шана со закон или да примени поблаг вид казна кога: 

1) законот предвидува дека сторителот може да се 
казни поблаго или  

2) ќе утврди дека постојат особено олеснувачки 
околности кои укажуваат дека и со ублажената казна 
може да се постигне целта на казнувањето.  

Во членот 41, пак, од Законикот во кој се содржани 
границите на ублажувањето на казната, се предвидува де-
ка кога постојат услови за ублажување на казната од член 
40, судот ќе ја ублажи казната во овие граници ако: 

1) за кривичното дело како најмала мера на казна е 
пропишана затвор во траење од десет или повеќе годи-
ни, казната може да се ублажи до пет години затвор; 

2) за кривичното дело како најмала мерка на казна е 
пропишан затвор во траење од осум или повеќе години, 
казната може да се ублажи до четири години затвор; 

3) за кривичното дело како најмала мера на казна е 
пропишан затвор во траење од пет или повеќе години, 
казната може да се ублажи до три години затвор; 

4) за кривичното дело како најмала мерка на казна е 
пропишан затвор во траење од четири или повеќе годи-
ни, казната може да се ублажи до две години затвор; 

5) за кривично дело како најмала мера на казна е 
пропишан затвор во траење од три години или повеќе, 
казната може да се ублажи до една година затвор; 

6) за кривично дело како најмала мера на казна е 
пропишан затвор во траење од една година или повеќе, 
казната може да се ублажи до три месеци затвор; 

7) за кривичното дело е пропишана најмала мера на 
казна затвор под една година, казната може да се убла-
жи до 30 дена затвор; 

8) за кривичното дело е пропишана казна затвор до 
три години со назначување на најмалата мера, наместо 
казна затвор може да се изрече парична казна; и  

9) за кривично дело е пропишана парична казна со 
назначување на најмалата мера, казната може да се уб-
лажи до општиот законски минимум. 

Во ставот 2 од цитираниот член 41 на овој закон се 
предвидува дека при одлучувањето во која мера казна-
та ќе ја ублажи според правилата од став 1, судот по-
себно ќе ја има предвид најмалата и најголемата мера 
на казна пропишана за кривичното дело. 

Од содржината на цитираната законска одредба, 
јасно произлегува дека законодавецот јасно и децидно 
ги предвидува границите на ублажувањето на казната 
во рамките на предвидениот минимум на казна. Отту-
ка, логичен е заклучокот дека со оспорената законска 
одредба всушност се дерогира одредбата од членот 41 
од Законот, односно се нарушуваат темелите на други-
те институти, предвидени во Кривичниот законик. Ток-
му поради тоа, според мислењето на Судот, основано 
може да се постави прашањето дали со оспорената за-
конска одредба не се повредува темелниот принцип на 
уставниот поредок од член 8 став 1 алинеја 3 од Уста-
вот - владеењето на правото.  
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Од анализата на оспорената законска одредба, исто 
така, според Судот произлегува заклучок дека истата е 
нејасна и непрецизна и поради тоа што воопшто не е 
јасно дали во случајов станува збор за замена на казна 
затвор изречена со правосилна судска одлука, или 
истата се уште е во фаза на жалбена постапка, односно 
станува збор за неправосилна пресуда, по која повисо-
киот суд може да се произнесе во изјавен редовен пра-
вен лек (жалба) и во која постапка повисокиот суд во 
рамките на границите што се пропишани со закон за 
тоа дело, а имајќи ги притоа во вид кривичната одго-
ворност на сторителот, тежината на делото и целите на 
казнувањето, ќе му одмери казна на сторителот на кри-
вичното дело. Оттука, неспорен е заклучокот дека тој, 
судијата, е dominus litis во постапката, и оној кој по за-
конски спроведена постапка врз основа на своето суди-
ско наоѓање и убедување ќе го определи видот на каз-
ната, како и висината на истата. Притоа, судот ги има 
предвид сите околности што влијаат казната да биде 
помала или поголема, а особено: степенот на кривична-
та одговорност, побудите од кои е сторено делото, ја-
чината на загрозувањето или повредата на заштитеното 
добро, околностите под кои е сторено делото, пора-
нешниот живот на сторителот, неговите лични прилики 
и неговото однесување по стореното кривично дело, а 
посебно водејќи сметка за вкупното дејство на казната 
и нејзините последици врз можноста и потребите за ре-
социјализација на сторителот. Ова се сите околности 
кои само судот во контрадикторна постапка во непо-
среден контакт со сторителот на кривичното дело, мо-
же со сигурност да ги провери и утврди и врз основа на 
нив да го определи видот и висината на казната. 

Со Уставот исто така прецизно се дефинирани основ-
ните слободи и права на човекот и граѓанинот со што исто-
времено се оневозможува нивно различно толкување.  

Во рамките на граѓанските и политички слободи и 
права Уставот покрај другото, во членот 9 став 1, опре-
делува односно утврдува дека граѓаните на Република 
Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествена положба, а според ста-
вот 2, граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.  

Од означената уставна одредба произлегува дека 
Уставот не допушта дискриминација, односно неедна-
квост на граѓаните во нивните слободи и права по кој 
било основ предвиден во оваа уставна одредба. 

Тргнувајќи од фактот што паричната казна е санкција 
од имотен карактер, а од аспект на наводите во иницијати-
вата, Судот оцени дека основано во истата се укажува на 
околноста дека со оспорената законска одредба се прави 
разлика меѓу граѓаните по основ на имотна состојба.  

Имено, од анализата на оспорената одредба всуш-
ност произлегува дека до повисокиот суд барање за 
замена на изречената казна затвор со парична казна 
може да поднесат оние сторители на кои им е изрече-
на казна затвор до една година кои се во можност 
истата да ја платат. Меѓутоа, сторителите кои се со 
добра имотна положба на овој начин се доведуваат во 
привилегирана состојба за разлика од оние кои се во 
лоша односно слаба имотна положба, со што всуш-
ност се нарушува начелото на еднаквост по основ на 
имотна положба, предвидено во членот 9 од Уставот 
на Република Македонија.  

Имено, еднаквоста како вредносен идеал на демо-
кратијата, значи еднаквост на граѓаните пред законите, 
односно уживање еднаква заштита од законите. Во се-
кое граѓанско општество присутна е и неопходна по-
требата во општеството да постои еднаквост, бидејќи 
нееднаквоста раѓа незадоволство. За заштита на чове-
ковата слобода, неопходно е обезбедување рамноправ-
ност односно луѓето да бидат еднакви пред правните 
норми, што според Судот, со решението во оспорената 
законска норма не се овозможува еднаквост на сите 
пред правните норми, односно законот. 

Според Амандманот XXV од Уставот, со кој е заме-
нет членот 98 од Уставот на Република Македонија, 
судската власт ја вршат судовите. Судовите се само-
стојни и независни. Судовите судат врз основа на Уста-
вот и законите и меѓународните договори ратификува-
ни во согласност со Уставот. Забранети се вонредни 
судови. Видовите, надлежноста, основањето, укинува-
њето, организацијата и составот на судовите, како и 
постапката пред нив, се уредуваат со закон што се до-
несува со двотретинско мнозинство гласови од вкупни-
от број пратеници.  

Од содржината на цитираната уставна норма јасно 
произлегува дека видовите, надлежноста, основањето, 
организацијата, составот на судовите, како и постапка-
та пред судовите се уредуваат само со закон што е до-
несен со двотретинско мнозинство гласови од вкупни-
от број пратеници, а не и со закон донесен со обично мно-
зинство, како што е во случајов. Имено, со самото одреду-
вање на надлежност на повисок суд, во оспорената закон-
ска одредба која е дел од законик кој е донесен со обично 
мнозинство и кој не ги регулирал прашањата за надлеж-
ност на судовите пред Судот основано се постави праша-
њето за согласноста на оспорената законска одредба со 
Амандманот XXV точка 4 од Уставот. 

Од наведените причини, според Судот основано 
може да се постави прашањето за согласноста на оспо-
рената законска одредба со членот 8 став 1 алинеја 3, 
член 9 став 1 и Амандман XXV точка 4 од Уставот на 
Република Македонија. 

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

8. Судот, согласно член 27 од Деловникот на Устав-
ниот суд на Република Македонија, наоѓајќи дека со 
извршувањето на поединечните акти и дејствија презе-
мени врз основа на оспорената одредба од Кривичниот 
законик, може да настапат тешко отстранливи последи-
ци, оцени дека се исполнети условите за нивно запира-
ње од извршување, поради што и одлучи како во точка-
та 2 од ова решение. 

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

 
У. бр. 228/2005                         Претседател 

22 февруари 2006 година   на Уставниот суд на Република  
Скопје                            Македонија, 

Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.  
__________ 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
327. 

Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енерге-
тика  (“Службен весник на РМ” бр.47/97,40/99, 98/00, 
94/02, 38/03 и 40/05), 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 
данокот 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  
06.03.2006 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 на-
фта можат да ги формираат цените на одделни нафтени 
деривати така што највисоките производни цени да из-
несуваат и тоа: 



6 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 26 - Стр. 7 

а) Моторни бензини                             ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                         до 25,144 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)           до 24,952 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)        до 25,375  
б) Дизел гориво                                   ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                   до 28,641  
в)  Масло за горење                                          ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)                            до 29,141    
г) Мазут                                                  ден/кг 
- М-1 (М)                                                         до 19,483 
- М-2                                                                до 19,458  

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: 

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

а) Моторни бензини                              ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                                  до 63,00 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            до 59,50 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)          до 60,00  
б) Дизел гориво                                          ден/лит 
- Д    (ДИЗЕЛ)                                                  до 52,50  
в) Масло за горење                                           ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)                              до 42,50  
г) Мазут                                                            ден/кг 
- М-1  (М)                                                        до 23,639 
- М-2                                               до 23,609    
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати во однос на највисоките цени од точка-
та А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), согласно следната  табела и да изнесуваат:    
НАФТЕН ДЕРИВАТ 

( 2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 4 ГРУПА
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

    МБ - 96 (ПРЕМИУМ) 62,50 62,00 61,50 
   БМБ - 90  
   (БЕЗОЛОВЕН  
   РЕГУЛАР) 

59,00 58,50 58,00 

БМБ - 95  
(БЕЗОЛОВЕН  
ПРЕМИУМ) 

59,50 59,00 58,50 

Д - ДИЗЕЛ 52,00 51,50 51,00 
  ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО 42,00 41,50 41,00  

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 сог-
ласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и 
М-2, важат франко пумпна станица, а цените  на мазутот 
М-1 и М-2 важат франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и 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 кој 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

а) Моторни бензини                                    ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                                          0,150 
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)                   0,080 
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)                0,080  
б) Дизел гориво                                          ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                          0,030  
в) Масло за горење                               ден/лит                             
- екстра лесно (ЕЛ)                                   0,040  
г) Мазут                                             ден/кг 
- М-1 (М)                                                      0,050 
- М-2                                                             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)                                24,396 
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)                 21,692 
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)              21,692  
б) Дизел гориво                                               ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                         12,121  
в) Масло за горење                                     ден/лит                           
- екстра лесно (ЕЛ)                                   3,136    
г) Мазут                                             ден/кг 
- М-1 (М)                                                 0,100 
- М-2                                                       0,100       

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 

од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодде-
лен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:  

 
НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(1 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 2 ГРУПА  
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ - 96 
(ПРЕМИУМ)     

3,200 2,776 2,353 1,929 

 БМБ - 90  
 (БЕЗОЛОВЕН
 РЕГУЛАР) 

3,200 2,776 2,353 1,929 

 БМБ- 95  
 (БЕЗОЛОВЕН
 ПРЕМИУМ)

3,200 2,776 2,353 1,929 

Д - ДИЗЕЛ 3,200 2,776 2,353 1,929 
 ЕЛ - ЕКСТРА
   ЛЕСНО 

3,200 2,776 2,353 1,929 

 МАЗУТ М - 1 0,400 0,400 0,400 0,400 
 МАЗУТ М - 2 0,400 0,400 0,400 0,400 

 
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 07.03.2006 година. 

 
  Бр. 02-335/1                                  Претседател,  

06 март 2006 година                    Славе Ивановски, с.р.  
         Скопје 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

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

тите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/2002 и 
37/05), Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна нето плата по работник за ме-

сец февруари 2006 година не може да изнесува помал-
ку од утврдената на ниво на оддел и тоа:  
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Оддел Назив на одделот Износ 
01 Земјоделство, лов и соодветни услужни ак-

тивности 6.406 
02 Шумарство, искористување на шуми и соод-

ветни услужни активности 8.118 
05 Улов на риба, одгледување на риби и услуж-

ни активности во рибарството 8.019 
10  Вадење на камен, јаглен и лигнит, вадење 

на тресет 6.193 
11 Вадење на сурова нафта и природен гас и 

услужни активности во производството на 
нафта и гас, освен истражувања 0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал   9.773 
14 Вадење на други руди и камен   10.267 
15 Производство на прехранбени производи и 

пијалаци 9.376 
16 Производство на тутунски производи и 

ферментација на тутун 10.058 
17 Производство на текстилни ткаенини 4.707 
18 Производство на облека; доработка и бое-

ње на крзно 3.541 
19 Штавење и доработка на кожа, производ-

ство на куфери, рачни торби, седла, сарач-
ки производи и обувки 1.389 

20 Преработка на дрво, производи од дрво и 
плута, освен мебел, производство на пред-
мети од слама и плетарски материјал 5.346 

21 Производство на целулоза, хартија и произ-
води од хартија 7.826 

22 Издавачка дејност, печатење и репродукци-
ја на снимени медиуми 9.324 

23 Производство на кокс, деривати и нафта и 
нуклеарно гориво 13.247 

24 Производство на хемикалии и хемиски 
производи 16.877 

25 Производство на производи од гума и про-
изводи од пластични маси 3.347 

26 Производство на производи од други неме-
тални минерали   11.960 

27 Производство на основни метали    10.122 
28 Производство на метални производи во мета-

лопреработувачката фаза, освен машини и уреди 5.702 
29 Производство на машини и уреди, неспом-

нати на друго место 8.007 
30 Производство на канцелариски машини и 

компјутери 8.729 
31 Производство на електрични машини и апа-

рати, неспомнати на друго место 6.495 
32 Производство на радио, телевизиска и ко-

муникациона опрема и апарати 5.221 
33 Производство на прецизни медицински и оп-

тички инструменти и часовници 11.806 
34 Производство на моторни возила, прикол-

ки и полуприколки 5.466 
35 Производство на други сообраќајни средства 8.380 
36 Производство на мебел и други разновидни 

производи, неспомнати на друго место 4.263 
37 Рециклажа 5.266 
40 Снабдување со електрична енергија, гас, 

пареа и топла вода 14.101 
41 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода 8.259 
45 Градежништво 6.411 
50 Продажба, одржување и поправка на мо-

торни возила и мотоцикли, продажба на 
мало на моторни горива 10.320 

51 Трговија на големо и посредничка трговија, ос-
вен трговија со моторни возила и мотоцикли 11.193 

52 Трговија на мало, освен трговија со мотор-
ни возила и мотоцикли; поправка на пред-
мети за лична употреба и за домаќинствата 6.095 

55 Хотели и ресторани 7.641 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 7.131 
61  Воден сообраќај 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 Воздушен сообраќај   19.681 
63 Придружни и помошни активности во сооб-

раќајот: активности на патничките агенции 12.373 
64 Поштенски активности и телекомуникации 13.296 
65 Финансиско посредување, освен осигуру-

вање и пензиски фондови 17.077 
66 Осигурување, реосигурување и пензиски фон-

дови, освен задолжителна социјална заштита 18.871 
67 Помошни активности во финансиското 

посредување  30.571 
70 Активности во врска со недвижен имот 10.864 
71 Изнајмување на машини и опрема без раку-

вач и изнајмување на предмети за лична 
употреба и за домаќинствата   6.838 

72 Компјутерски и сродни активности 12.055 
73 Истражување и развој 9.046 
74 Други деловни активности 8.031 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна соци-

јална заштита 10.470 
80 Образование 7.611 
85 Здравство и социјална работа 7.840 
90 Отстранување на отпадни води и ѓубре, са-

нитарни и слични активности 8.128 
91 Дејност на организации врз база на зачленување 10.960 
92 Рекреативни, спортски, културни и забавни 

активности 7.671 
93 Други услужни дејности 8.077 
95 Дејност на домаќинствата како работодава-

чи на домашен персонал 0 
96 Неиздиференцирани дејности на приватните 

домаќинства за производство на стоки за 
сопствени потреби 0 

97 Неиздиференцирани дејности на приватните 
домаќинства за извршување услуги за сопс-
твени потреби 0 

99 Екстериторијални организации и тела 0 
 

                                                        Министер, 
                                              Стевчо Јакимовски, с.р. 

__________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА  
Врз основа на член 16-а од Законот за данок на до-

бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/01, 2/02, 44/02, 
51/03 и 120/05) и член 30-з став 1 од Законот за персо-
налниот данок на доход („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 
50/01, 52/01, 2/02, 44/02 и 96/04), Државниот завод за 
статистика ги утврдува и објавува  

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  ЈАНУАРИ 2006 ГОДИНА 

- претходни податоци-  
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производители на индустриски производи во јануари 
2006 година во однос на декември 2005 година е 0.016. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот е 0.016. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дители на индустриски производи во јануари 2006 го-
дина во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува 0.064. 

                                            Директор, 
      Апостол Симовски, с.р. 
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