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Врз основа на член 199, а во врска со член 195, точка 2 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.07.2007 година,
донесе

УРЕДБА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ, КАКО И ВРЕДНОСТА, КОЛИЧИНАТА И ВИДОТ ИЛИ НАМЕНАТА
НА СТОКАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ ОСЛОБОДИ ОД
ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ
Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми и начинот
на спроведување на ослободувањето од плаќање на
увозни давачки, како и вредноста, количината и видот
или намената на стоката која може да се ослободи од
плаќање на увозни давачки („Службен весник на Република Македонија“ бр.117/05), по членот 41 се додава нов член 41а, кој гласи:
„Член 41 а
(1) Регистрираните хуманитарни и добротворни
организации, при поднесувањето на барање за издавање на потврда согласно член 41, став 1, алинеја 4 од
оваа уредба, на Министерството за труд и социјална
политика треба да му поднесат:
1) Барање за издавање на потврда, со наведување на
видот, количината и вредноста на стоката, како и адресата на магацинскиот простор во кој ќе биде сместена
стока се до нејзина распределба;
2) Изјава од примателот на хуманитарната помош
со која се тврди дека стоката бесплатно ќе се доделува
на лица на кои им е потребна помош, со наведување на
личните податоци на лицата на кои се доделува хуманитарната пратка;
3) Писмен документ заверен од давателот, со кој се
потврдува дека стоката се дава бесплатно на хуманитарната или добротворната организација;
4) Доказ од Централниот регистар дека организацијата е регистрирана во Република Македонија за вршење на хуманитарни цели;
5) Ако примателите на помошта (крајните корисници), се лица на кои им е потребна помош (лица во социјален ризик), потребно е да се обезбедат заверени
списоци од соодветниот Меѓуопштински центар за социјални работи (договор за соработка), при што Центарот за социјална работа ќе учествува при распределбата на хуманитарната пратка заедно со хуманитарната
или добротворната организација;
6) Ако хуманитарната помош се подарува за потребите на здравствена, социјална, образовна или друга
институција, се доставува потврда од истата дека ќе ја
примат хуманитарната помош со наведениот вид, количина и вредност и
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7) Ако се внесува хуманитарна помош на одредена
лабораторија за испитување и сл. потребно е да се
обезбеди потврда од соодветната здравствена, образовна или друг вид на институција дека ќе ја примат таквата хуманитарна помош. Ако тие инструменти се наменети за самата хуманитарна организација, а служат
за некакво испитување, тогаш потребно е да се обезбеди согласност од надлежните институции.
(2) Хуманитарните или добротворните организации
кои добиле потврда од Министерството за труд и социјална политика дека стоката со наведениот вид и вредност има хуманитарен карактер, најдоцна во рок од 90
дена од приемот на потврдата, треба да достават документација за прием на хуманитарната пратка, поединечно по приматели на помошта (крајни корисници).
(3) При Министерството за труд и социјална политика, се води евиденција за бројот на издадените потврди согласно член 41, став 1, алинеја 4 од оваа уредба, за што на крајот на тековната година, писмено се
известува Министерството за финансии.“
Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-4020/1
10 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

1113.
Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија”
бр.19/95, 55/97,38/02,33/03, 19/04 и 51/05) и член 19
точка 14 алинеја 4 од Законот за одбрана (“Службен
весник на Република Македонија” бр.42/01, 5/03 и
58/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.07. 2007 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ЛИЧНОСТИТЕ И ОБЈЕКТИТЕ ШТО СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ, ВИДОВИТЕ НА МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
И СТЕПЕНИТЕ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа уредба се определуваат личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и активности и степените на обезбедување.
Член 2
Под обезбедување на личности и објекти во смисла
на оваа уредба се подразбира планирање, организирање, координирање и извршување на оперативно-превентивни, превентивно-технички, физички, санитарнобиолошки, хемиски, здравствени и други мерки и
активности со цел за обезбедување на:
- Државните органи, нивните седишта и просторот
околу нив како и резиденцијални и репрезентативни
објекти и околниот простор што им припаѓа на државните органи на Република Македонија,
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- Највисоките претставници на државните органи
на Република Македонија кога се во Република Македонија, а кога се во официјални и работни посети на
странски држави, во содејство и соработка со странски
служби задолжени за обезбедување,
- Странски државници (Претседатели на Држави,
Влади, Парламенти и владетели – суверени и други носители на официјални државни функции) кои се во работни, официјални и протоколарни посети на Република Македонија и странски делегации од понизок ранг
од интерес и во работни посети во организација на Република Македонија како и највисоки претставници на
меѓународни организации кои се во официјални, протоколарни и работни посети на Република Македонија,
- Дипломатско-конзуларни претставништва и резиденции на Република Македонија во странство во содејство и соработка со странски служби за обезбедување врз основа на рецепроцитет и договор за обезбедување,
- Странски дипломатско-конзуларни претставништва во Република Македонија и нивните резиденции
врз основа на реципроцитет или склучен договор за
обезбедување и меѓународни мисии со седиште во Република Македонија врз основа на меѓународен договор ратификуван од Република Македонија,
- Највисоки претставници на меѓународни организации кои се во официјални и работни посети на Република Македонија,
- Транспорт на банкарски вредности, експлозивни и
опасни материи, археолошки предмети и уметнички
дела со високо проценета музејска вредност,
- Манифестации од интерес за Република Македонија и во организација на државните органи на Република Македонија во објекти и на отворен простор на
кои присуствуваат личностите опфатени со оваа уредба,
- Објекти и простори кои се од посебно значење и
интерес за безбедноста на Република Македонија.
Мерките и активностите од став 1 на овој член
надлежните служби на Министерството за внатрешни
работи и Министерството за одбрана ги превземаат самостојно или во соработка и содејство со други безбедносни органи, служби и структури, правни или физички лица.
II. ЛИЧНОСТИ КОИ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ
Член 3
Личности кои постојано се обезбедуваат се:
- претседателот на Република Македонија;
- претседателот на Собранието на Република Македонија;
- претседателот на Владата на Република Македонија;
- замениците на претседателот на Владата на Република Македонија,
- министерот за внатрешни работи;
- министерот за одбрана и
- министерот за надворешни работи.
Постојаното обезбедување на личностите од став 1
на овој член може да биде зајакнато и со дополнителни мерки во случи на поголеми нарушувања на јавниот
ред и мир, вонредна или воена состојба .
Член 4
Со определени мерки и активности од страна на
Министерството за внатрешни работи се обезбедуваат
и:
- министерот за правда,
- министерот за финансии,
- јавниот обвинител на Република Македонија,
- претседателот на Уставниот суд на Република Македонија додека ги извршуваат своите службени работи и задачи.

Бр. 88 - Стр. 3

Лицата од став 1 на овој член може да се определи
од страна на министерот за внатрешни работи постојано да се обезбедуваат во случај кога е оценет висок
степен на опасност по нивниот живот и тоа само за
време на траење на опасноста.
Постојано се обезбедуваат и кандидатите за избор
на претседател на Република Македонија за време на
траење на изборната кампања.
Член 5
Министерството за внатрешни работи со превземање на определени мерки и активности ги обезбедува и:
- претседателот на Република Македонија по престанување на функцијата и членовите на неговото потесно семејство во согласност со закон,
- претседателот на Владата на Република Македонија на кого му престанала функцијата, со лично обезбедување од едно лице во времетраење од една година
од денот по престанување на функцијата.
Постојано обезбедување на личностите од став 1 на
овој член во случај кога е проценет висок степен на загрозеност на нивниот живот и истите се обезбедуваат
се додека постои загрозеност на нивниот живот, може
да се определи од страна на Министерството за внатрешни работи.
Член 6
Преземање на соодветни мерки и активности за обезбедување и по престанување на функцијата на претседателот на Собранието на Република Македонија, членовите на Владата на Република Македонија и другите личности на кои им престанал мандатот во случаи кога нивната сигурност е загрозена заради преземање на службени
дејствија од нивна страна додека ја вршеле функцијата, но
најдолго во период од една година по престанување на
функцијата што ја извршувале може да се определи од
страна на министерот за внатрешни работи.
Член 7
Во случај на нарушување на јавниот ред и мир во
поголем обем, воена и вонредна состајба, врз основа на
претходно писмено барање, министерот за внатрешни
работи може да определи и други личности повремено
да се обезбедуваат, кога извршуваат службени дејствија поради кои сигурноста на тие личности е загрозена.
Член 8
Сеопфатни мерки и активности за постојано обезбедување на странските државници: шефови на странски
држави, претседатели на влади и парламенти за време
на нивните официјални посети на Република Македонија се превземаат од страна на Министерството за
внатрешни работи.
Врз основа на претходно доставено барање на институциите на Република Македонија и по извршена
проценка од страна на министерот за внатрешни работи, Министерството за внатрешни работи ги обезбедува личностите од став 1 на овој член и при нивни приватни посети на Република Македонија.
Постојано се обезбедуваат и претставниците на странските и меѓународни делегации од највисок ранг, а по
проценка и други личности односно гости од странство
кога се во официјална посета на Република Македонија од
страна на Министерство за внатрешни работи.
Член 9
Примопредавањето на класифицирани информации
помеѓу личностите кои постојано се обезбедуваат од
член 3 на кои им престанува мандатот, а кои се класифицирани со степен “Државна тајна”, “Строго доверливо”, и “Доверливо” се врши во присуство на овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи за што се составуваат акти во согласност со прописите што ја регулираат оваа материја.
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III. ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ
Член 10
Со преземање на соодветни мерки и активности од
страна на Министерството за внатрешни работи постојано се обезбедуваат :
- работните простории на Претседателот на Република Македонија (Кабинет),
- објектот на Собранието на Република Македонија,
- објектот на Владата на Република Македонија,
- објектот на седиштата на министерствата,
- домот во кој живее претседателот на Собранието
на Република Македонија,
- домот во кој живее претседателот на Владата на
Република Македонија,
- резиденциите и репрезентативните објекти што се
во сопственост на Република Македонија,
- објектите во кои се сместени соодветни државни
органи и организации, јавни претпријатија и други
правни лица кои се од посебно значење за безбедноста
на Република Македонија,
- објектите во кои се чуваат значајни документи и
други материјали што преставуваат класифицирани информации, согласно прописите за класифицирани информации,
- определените подрачја што се од посебен интерес
за безбедноста на Република Македонија,
- странските дипломатски и конзуларни претставништва, како и дипломатските мисии на меѓународните организации, согласно ратификуваните меѓународни
договори и принципот на реципроцитет.
Од страна на Министерството за одбрана со преземање на соодветни мерки и активности постојано се
обезбедуваат:
- домот во кој живее Претседателот на Република
Македонија,
- објектот на Министерството за одбрана,
- објектите на командните места во Армијата на Република Македонија,
- објектите на воените единици и установи,
- објектите на центрите за врски,
- објектите на магацините за средства и опрема како и
- другите објекти и зони од посебно значење за одбраната на Република Македонија.
Постојаното обезбедување на објектите од став 1 и
став 2 на овој член може да биде зајакнато и со дополнителни мерки во случаи на поголеми нарушувања на
јавнот ред и мир, вонредна или воена состојба.
Член 11
Обезбедувањето на објектите од член 10 од оваа
уредба го опфаќа надворешното и внатрешното физичко обезбедување на објектот.
Надворешното обезбедување на објектите од 10
став 1 го врши полицијата во униформа, а внатрешното
обезбедување, работници на Министерството за внатрешни работи во цивилна облека.
Надворешното и внатрешното обезбедување на објектите од член 10 став 2 на оваа уредба го вршат работници на Министерството за одбрана во униформа.
По потреба и проценка се преминуваат и други
форми на обезбедување.
Член 12
Врз основа на взаемна согласност од страна на министерот за внатрешни работи и министерот за одбрана
може да се определи обезбедување и на други објекти
од безбедносен интерес на Република Македонија.
Член 13
Дипломатско – конзуларните претставништва и резиденции на Република Македонија во странство се
обезбедуваат од страна на Министерството за внатрешни работи;
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Обезбедувањето од став 1 на овој член се состои од:
- физичкото обезбедување на објектите и просторот
околу нив во содејство со странски надлежни служби
за обезбедување врз основа на реципроцитет или взаемен договор;
- другите форми на обезбедување, оперативно превентивни, превентивно-технички и механички, во
содејство и соработка со безбедносни органи од Република Македонија во зависност од тоа каква мерка е потребно да се примени во конкретен случај.
Член 14
Државните органи и другите правни лица чии објекти се обезбедуваат согласно одредбите на оваа уредба
овозможуваат непречено извршување на задачите на
работници на Министерството за внатрешни работи.
Член 15
Обезбедувањето на објектите од членот 10 на оваа
уредба се врши со преземање на општи и посебни мерки на заштита.
Општите мерки на заштита ги превземаат самите
државни органи и други правни лица, како и вработените кои работат во тие објекти со согласност со закон
или друг пропис.
Посебните мерки на заштита се организираат и спроведуваат од страна на Министерството за внатрешни работи, односно Министерството за одбрана, секое во рамките на своите надлежности утврдени со закон.
Член 16
Надлежните организациони единици на Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана вршат надзор над спроведувањето на мерките и
активностите во објектите кои се од посебно значење и
интерес за безбедноста на Република Македонија, секое
во рамките на своите надлежности утврдени со закон.
IV. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
НА ЛИЧНОСТИ И ОБЈЕКТИ
Член 17
Работниците на надлежните организациони единици
на Министерството за внатрешните работи и Министерството за одбрана превземаат мерки и активности со цел:
- создавање на безбедносни услови за непречно одвивање на активности на личностите кои се обезбедуваат согласно оваа уредба;
- овозможување заштита на личности кои се обезбедуваат согласно оваа уредба, како додека престојуваат
во објектите, така и при нивното движење од една до
друга дестинација;
- обезбедување на лична сигурност на другите лица
кои по разни основи престојуваат во објектите кои се
обезбедуваат согласно оваа уредба, (работни обврски,
посета и врз основа на други потреби) а чие присуство
во објектот е претходно најавено;
- обезбедување на имотот и материјалните добра во
објектите кои се обезбедуваат согласно оваа уредба;
- обезбедување на објекти во кои се чуваат класифицирани информации во согласност со прописите за
класифицирани информации;
- откривање и попречување на сите форми на несакани појави и настани кои може да ја загрозат безбедноста
на објектите и сигурноста на личностите кои се обезбедуваат согласно оваа уредба, како и на другите лица кои се
присутни во објектите што се обезбедуваат.
Член 18
Мерките и активностите што ги превземаат работниците на надлежните организациони единици на Министерството за внатрешни работи и Министерството
за одбрана се насочени кон спречување на активности
превземено од страна на:
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- поединци или групи кои од небрежност или со
умисла извршувајќи кривични дела или прекршоци
предвидени со Закон кои можат да ја загрозат сигурноста на личностите, имотот и материјалните добра што
се обезбедуваат согласно закон и оваа уредба ,
- странски разузнавачки служби непријателски насочени против Република Македонија и нејзините највисоки државни претставници и против странските државници и дипломатско конзуларни претставништва и
меѓународни мисии што се обезбедуваат согласно закон и оваа уредба и
- од елементарни непогоди (земјотреси, поплави,
пожари и други природни и непредвидливи сили) кои
можат да влијаат за оштетување на објектите и загрозување на сигурноста на личностите и другите присутни
лица во објектите и просторите што се обезбедуваат.
Член 19
Мерките и активностите што се превземаат за обезбедување на личности и објекти се состојат од преземање на:
- оперативно-превентивни дејствија и активности
за обезбедување објекти, простори и личности ;
- превентивно-технички дејствија и активности за
обезбедување кои ги опфаќаат механичкото, електронско-техничкото, против-диверзионото, хемиско-биолошко-радијациско, санитарно- здравственото, против
пожарно и други видови обезбедување на објекти и
личности;
- физичко обезбедување на објекти и личности, сообраќајно обезбедување на објекти и личности кое го
опфаќа личното непосредно обезбедување на личностите и нивно ескортно обезбедување;
- вршење надзор над превземените дејствија и
активности за спроведување на мерките за обезбедување во органи, организации и други правни лица од безбедносен интерес за Република Македонија со кои стопанисуваат субјекти во својство на правни лица;
- преземање на други потребни дејствија и активности од интерес за обезбедувањето на објекти, простори
и личности.
Член 20
Оперативно – превентивните работи за обезбедување се состојат од собирање и обработка на сознанија,
податоци и информации што се однесуваат за откривања и спречувања на противправни дејствија и активности насочени кон загрозувања на безбедноста на објектите и на личностите што се обезбедуваат.
Член 21
Превентивно-техничките работи за обезбедување
се состојат од употреба на електронско-технички, техничко-технолошки, хемиско, биолошки и радијациски
средства, помагала и опрема наменети за откривање и
спречување на противправни дејствија и активности
насочени кон загрозувања на безбедноста на објектите
и личностите што се обезбедуваат.
Член 22
Физичките работи за обезбедување се состојат од
спроведување на непосредно и лично физичко обезбедување и примена на други физички мерки заради
спречување на загрозување на безбедноста на објектите и сигурноста на личностите што се обезбедуваат,
вклучувајќи и сообраќајно и ескортно обезбедување на
објекти и личности.
Член 23
Оперативно-превентивните, превентивно-техничките, физичките и другите работи за обезбедување како и
мерките и активностите што се превземаат за нивно
спроведување се уредени со подзаконски прописи и
тоа: според видот на мерките и активностите (општи,
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посебни, редовни, вонредни, зајакнати и други), според
времето и местото на примената на мерките и активностите (постојани, повремени, по потреба), според начинот на нивната примена (надворешни, внатрешни
обезбедувања на објекти, лично обезбедување, сообраќајно и ескортно обезбедување, транспортот на банковни вредности и обезбедување на манифестации на кои
се присутни личности што се заштитуваат и кои се во
организација на Република Македонија) .
Член 24
За спроведување на работите на обезбедување на личности и објекти се определуваат мерки кои се превземаат
самостојно или во содејство, меѓусебна соработка и учество на други државни органи кои се состојат од:
- оперативни мерки со кои се доаѓа до безбедносно
интересни податоци насочени кон загрозување на објектите и личностите кои се обезбедуваат;
- превентивни мерки со кои се спречува пристап или
непосреден контакт на лица кои можат да ја загрозат сигурноста на објектите и личностите кои се обезбедуваат;
- хемиски, биолошки, радијациски и санитарно-здравствени мерки со кои се оневозможува контаминирање на
објекти и простори во воздухот, водата и земјата како и
присуство на токсични материи во храната и пијалоците
штетни по здравјето на личностите што се заштитуваат;
- против диверзиони мерки со кои се детектираат и
отстрануваат експлозивни направи насочени кон загрозување на сигурноста и безбедноста на личности и
обезбедуваните објекти во кои престојуваат;
- дефанзивни електро - технички мерки со кои се
оневозможува инсталирање и присуство на технички
средства во обезбедуваните објекти кои би можеле да
влијаат негативно врз сигурноста и заштитата на личностите и заради спречување прибирање компромитирачки материјали за нивната приватност;
- мерките за лично и физичко обезбедување кои се
превземаат со цел да се заштити личниот, приватниот и
телесниот интегритет на личностите што се обезбедуваат од секаков вид на непредвидени и противзаконити
дејствија насочени против нив;
- мерките за надворешно и внатрешно физичко како
и за механичко обезбедување на објекти и манифестации се превземаат заради спречување на противзаконити дејствија од секаков вид, насочени против објектите
и манифестациите, а со цел спречување загрозување на
личниот, телесниот и приватниот интегритет на личностите што се заштитуваат и на лицата што се присутни
во објектите што се обезбедуваат или на манифестациите на отворен простор на кои присуствуваат личностите кои се обезбедуваат;
- мерки за сообраќајно и ескортно обезбедување кои
се превземаат заради заштита на личностите на отворен
простор од појдовната точка до крајната дестинација како и транспортот на банкарски вредности, експлозивни
и опасни материи од една до друга дестинација, како и
транспортот на археолошки предмети и уметнички дела
со проценета висока музејска вредност;
- по потреба се определуваат и други мерки со кои
се обезбедуваат објекти, простори и личности во зависност од конкретни потреби ако истите се во согласност
со закон и оваа уредба .
V.СТЕПЕНИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
Член 25
Во зависност од рангот на личностите, односно делегациите кои се обезбедуваат, идентификуваниот и
претпоставениот ризик, опасноста од загрозеност на
објектите, манифестациите и просторите што се обезбедуваат и заштитуваат се одредуваат степени на обезбедување.
Степените на претпоставениот и идентификуваниот
ризик се определуваат од прв до четврти степен.
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Член 26
Мерки на обезбедување од прв степен се превземаат
при обезбедување на шефови на странски држави за време
на нивниот престој во Република Македонија, при заедничко патување на личностите кои се обезбедуваат, како и при
одржување на јавни манифестации од пошироко значење
на кои присуствуваат личностите кои се обезбедуваат.
Во зависност од безбедносната проценка мерки за
обезбедување од прв степен можат да се преземат и
при патување во странство на личностите кои постојано се обезбедуваат.
Член 27
Мерки за обезбедување од втор степен се превземаат при обезбедување на личностите кои постојано се
обезбедуваат, на одредени странски личности и делегации за време на нивната официјална посета во Република Македонија, како и при одржување на јавни манифестации на присуствуваат личностите кои се обезбедуваат со мерки од прв степен доколку нема сознанија
за идентификуван и претпоставен ризик.
Член 28
Мерки за обезбедување од трет степен се превземаат при обезбедување на странски делегации во кои
присуствуваат потпретседателите на Владата на Република Македонија, министерот за внатрешни работи,
министерот за надворешни работи и министерот за одбрана кога имаат гости од странска земја, како и при
обезбедување на други странски делегации по проценка на министерот за внатрешни работи за време на нивната официјална посета во Република Македонија.
Член 29
Мерки за обезбедување од четврт степен се преземаат
при обезбедување на други личности опфатени со оваа
уредба, министрите во Владата на Република Македонија,
како и при обезбедување одредени странски делегации по
проценка на министерот за внатрешни работи.
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 30
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба
престанува да важи Одлуката за определување на личностите и објектите што се обезбедуваат („Службен
весник на Република Македонија “ бр.88/02 и 28/05) .
Член 31
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 19-4022/1
10 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

1114.
Врз основа на член 25, став 5 од Уредбата за условите и начинот на користење на услуги што ги врши
Службата за општи и заеднички работи на Владата на
Република Македонија (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 8/98, 22/00, 75/02, 86/02, 9/03, 24/04 и
12/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.07.2007 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ
СЛУЖБЕНО МОТОРНО ВОЗИЛО И ВОЗАЧ НА
ЛИЧНО РАСПОЛАГАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука се определува право на користење
службено моторно возило и возач на лично располагање на заменик – министер, на државен секретар, на ге-
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нерален секретар на Владата на Република Македонија,
на секретар на Секретаријатот за законодавство и на
други функционери именувани од Владата на Република Македонија.
Член 2
Функционерот кој раководи со органот на државната
управа со решение определува право на користење службено
моторно возило од повисока средна класа од возилата со кои
располага органот на државната управа и возач на лично
располагање од вработените во органот на државната управа
на заменик – министер и на државен секретар.
Член 3
Трошоците за регистрација, за осигурување, за гориво, за сервисирање и за поправки на службено моторно
возило паѓаат на товар на органот на државната управа.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-1120/1
10 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

1115.
Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и член 61,
став 1 од Законот за надворешни работи (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.07.2007
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
ИНДОНЕЗИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЏАКАРТА
1. Владата на Република Македонија за Почесен
конзул на Република Македонија во Република Индонезија, со седиште во Џакарта, го именува:
- Сои Мартуа Пардеде.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 110/1
10 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

1116.
Врз основа на член 56 од Законот за железниците
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05
и 24/07) и член 31, став 2 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2007 година
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
39/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.07.2007 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
ЗА 2007 ГОДИНА
1. Во Програмата за инвестиционо вложување во
изградба, реконструкција, модернизација, ремонт и
одржување на железничката инфраструктура за 2007
година (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 22 од 23.02.2007 година), точка 2 се менува и гласи:
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“2. Средствата утврдени во раздел 130.01-Министерството за транспорт и врски, потпрограма ДА –
Инвестиции во железничката инфраструктура, ставка
489-Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 150.000.000,00 денари ќе се
користат за следните инвестициони вложувања:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ОПИС
Реконструкција и ремонт
на пругата Табановце –
Карпош (5.7 км)
Реконструкција и ремонт
на пругата Градско –
Шивец
Осигурување на делница
Клисура – Гевгелија со
АЛБ и ПП уреди
Набавка на регистрофони
Електрификација на железничка станица Скопје
– Југ
Одржување на пругите
на ЈП “Македонски Железници“
Вкупно:

Потребни средства
(денари)
38.960.000,00
12.000.000,00
20.000.000,00
1.840.000,00
7.200.000,00
70.000.000,00
150.000.000,00“

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-4045/1
Претседател на Владата
10 јули 2007 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
1117.
Врз основа на член 20, став 1 точките 1, 2 и 6 од Законот за безбедност на производи („Службен весник на
Република Македонија” бр. 33/2006), министерот за
економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат граничните
вредности на содржината на сулфур, олово, олефините,
ароматите, бензен, оксигенатите и другите квалитативни својства на течните горива кои можат да се стават
во промет на домашниот пазар, начинот за докажување
на совпаѓањето на квалитативните својства на горивата
со пропишаните гранични вредности, односно утврдување на сообразноста на горивата со суштествените
техничките барања и соодветните стандарди.
Член 2
(1) Одредбите од овој правилник се применуваат на
следните групи горива кои се користат во моторите со
внатрешно согорување и за согорување во ложишта:
– моторни бензини,
– дизелски горива,
– горива тип 1 (ГМ-1) за млазни мотори,
– екстра лесни масла за домаќинство,
– масла за горење и
– биогорива.
(2) Одредбите од овој правилник не се применуваат на
горива кои се наменети за истражување и тестирање.
Член 3
Одделни изрази употребени во овој правилник го
имаат следното значење:
1. Моторен бензин е течен дериват добиен од сурова нафта, наменет за работа на мотори со внатрешно
согорување кои се палат со свеќичка, и кој се користи
за погон на патнички возила.
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2. Дизелско гориво е течен дериват добиен од сурова нафта кој, се користи во моторите со внатрешно
согорување кои работат по дизел постапка, (компресивно палење), за погон на патнички и шински возила
за превоз на патници и стоки.
3. Гориво тип 1 (ГМ-1) за млазни мотори е течен
дериват од типот ГМ-1 добиен од сурова нафта, се користи во млазните мотори.
4. Лесно масло за горење (гасоил) е течен дериват
добиен од сурова нафта или која и да било друга смеса
добиена од суровата нафта, кај која помалку од 65% од
волуменот (вклучително и загубите) предестилира до
250 оС и кај која најмалку 85% од волуменот (вклучително и загубите) предестилира до 370 оС, според методата АСТМ Д 86. Во оваа група спаѓа и Екстра лесно
масло за домаќинство.
5. Масло за горење − МАЗУТ е течен дериват добиен
од сурова нафта, освен лесното масло за горење од точка 4
од овој член, и кое според границите на дестилација, спаѓа
во категоријата на масла за горење кај кое помалку од 65%
од волуменот (вклучително и загубите) предестилира до
250 оС според методата АСТМ Д 86. Ако дестилацијата не
може да се одреди со оваа метода, овој производ, исто така
влегува во категоријата масло за горење. Во оваа група спаѓаат: лесно, средно и тешко масло за горење.
6. Биогоривата се течни или гасовити горива кои се
произведуваат од биомаса и се користат за потребите на
транспортните средства и се биодизел, биоетанол, биогас,
биометанол, биодиметилетер, био-ЕТБЕ, био-МТБЕ, синтетичко биогориво, биоводород и чисто растително масло.
7. Биодизел е метил естер на масна киселина (ФАМЕ) кој се произведува од растително или животинско
масло, (кое има својство на дизел) за да се користи како биогориво.
8. Биоетанол е етанол кој се произведува од биомаса и/или биоразградувачка фракција на отпад, за да се
користи како биогориво.
9. Биогас е гасно гориво кое се произведува од биомаса и/или од биоразградлива фракција на отпад (кој
може да се пречисти во квалитетен природен гас), за да
се користи како биогориво или генераторски гас.
10. Биометанол е метанол кој се произведува од
биомаса, за да се користи како биогориво.
11. Биодиметилетер е диметилетер кој се произведува од биомаса, за да се користи како биогориво.
12. Био-ЕТБЕ (етил-терциерен-бутил-етер) е ЕТБЕ
произведено на база на биоетанол: да се смета за биогориво процентуалното учество на био – ЕТБЕ во смесата треба да биде повеќе од 47 % (v/v).
13. Био-МТБЕ (метил-терциерен-бутил-етер) е
МТБЕ произведен на база на биометанол. За да се смета за биогориво процентуалното учество на био –
МТБЕ во смесата треба да биде повеќе од 36 % (v/v).
14. Синтетичко биогориво е синтетички јаглеводород или смеса од синтетички јаглеводороди, кои се
произведени од биомаса.
15. Биоводород е водород кој се произведува од биомаса, и/или од биоразградувачкиот дел од отпад, за да
се користи како биогориво.
16. Чисто растително масло е масло кое се произведува од маслодајни растенија преку гмечење, со екстракција или со слична постапка, сурово или рафинирано но хемиски неизменето, и може да се користи само кога е компатибилно со типот на моторот и соодветните услови во поглед на емисијата.
17. Биомаса е биолошки разградива фракција на
производите, отпадоци и остатоци во земјоделството,
(кои содржат материи од растително и животинско потекло), во шумарството и со нив поврзани производни
дејности како и биолошко разградиви фракции од индустриски и комунални отпадоци.
18. Други обновливи горива се обновливи горива,
освен биогоривата, кои потекнуваат од обновливи извори на енергија, како што е утврдено во директивата
2001/77 ЕЗ, и кои служат за потребите на транспортните средства.
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19. Енергетска содржина е долната топлинска моќ
на биогоривото.
20. Гранична вредност е целокупното количество
(најмало или најголемо) на сулфур, олово, олефини,
аромати, бензен, кислород, вода, полициклични ароматски јаглеводороди, оксигенати, како и најмалата
или најголемата вредност на другите квалитативни
својства на течните горива.
21. Останати квалитативни својства на нафтените
деривати се: истражувачки октански број (ИОБ), моторен
октански број (МОБ),
напон на пареи, дестилација, цетански
број, густина на 15 оС, филтрабилност, мазивност (лубрицитет), метил естер на масна киселина (FAME).
22. Добавувач е правно или физичко лице производител и/или увозник, односно трговец со течни горива.
23. Застапеност на биогорива се количини на биогорива во вкупните количини на нафтени деривати за
транспортот во Република Македононија. Акредитација е процес преку кој овластена институција врши
службено признавање на способноста на телото за
оценка на сообразноста да извршува: тестирање, калибрација, сертификација, и/или инспекција.
24. Изјава за сообразноста е документ со кој добавувачот гарантира дека квалитативните својства на испорачаните нафтени деривати се сообразни со пропишаните вредности.
25. Тестирање е техничко делување кое опфаќа
одредување на една или повеќе квалитативни својства
на некој производ, материјал или опрема, предмет, физички феномен, процес или услуга дадена според некоја посебна процедура.
26. Следење и надзор на пазарот се методи, процедури и дејства на одговорни субјекти, за да се обезбеди дека производите кои се наоѓаат на пазарот ги исполнуваат сите одредени технички барања и дека се означени со знакот за сообразност како и дека се снабдени со потребна техничка документација.
27. ИОБ е истражувачки октански број.
28. МОБ е моторен октански број.
29. ФАМЕ е метил естер на масна киселина.
II. ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ ЗА КВАЛИТАТИВНИТЕ
СВОЈСТВА НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА
Член 4
(1)Граничните вредности на квалитативните својства на моторниот бензин се:
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(2) На домашниот пазар можат да се пуштат моторни бензини со октански број по истражувачка метода
поголем од 95 и да се означуваат со името ЕУРОСУПЕР и број кој означува ИОБ.
Член 5
(1) Граничните вредности на квалитативните својства на дизелското гориво се:

(2) Дизелските горива од став (1) на овој член можат да содржат најмногу 5% ФАМЕ.
Член 6
(1) Горивото тип 1 (ГМ-1), за млазни мотори, е со
соодветен квалитет ако граничните вредности на одделните карактеристики се согласни со пропишаните
во стандардот МКС Б.Х2.331.
(2) Во сертификатот за сообразност на квалитетот
на горивото за млазни мотори, тип 1 (ГМ-1), најмалку
следните карактеристики треба да бидат утврдени: густина на 15оЦ, дестилација (максилмална температура
до која дестилираат 10% в/в, крај на дестилацијата),
температура на палење‡затворен сад, точка на мрзнење, содржина на аромати и визуелен изглед.
Член 7
(1) Граничните вредности на квалитативното својство содржина на сулфур на ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО
ЗА ДОМАЌИНСТВО е:

(2) ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО
е со соодветен квалитет ако останатите гранични вредности на одделните карактеристики на горивото се согласни со пропишаните во стандардот МКС Б.Х2.430.
Член 8
(1) Граничните вредности на квалитативните својства на маслото за горење МАЗУТ М - 1 се:

(2) Маслото за горење МАЗУТ М‡1 се смета дека
е со соодветен квалитет ако останатите гранични вредности на одделните карактеристики се согласни со пропишаните во стандардот МКС Б.Х2.430.
Член 9
(1)Граничните вредности на квалитативните својства на маслото за горење МАЗУТ М- 2 се:

13 јули 2007

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(2) Маслата за горење МАЗУТ М‡2 се смета дека е
со соодветен квалитет ако останатите гранични вредности на одделните карактеристики се согласни со пропишаните во стандардот МКС Б.Х2.430.
Член 10
(1) Моторниот бензин од член 4 став (1) од овој
правилник, на продажните места на домашниот пазар
треба да се означува со ознаката „ЕУРОСУПЕР” на која се додава нумерички знак ИОБ.
(2) Дизелското гориво од член 5 став (1) од овој
правилник, на продажните места на домашниот пазар
треба да се означува со ознаката „ЕУРОДИЗЕЛ”.
(3) Екстра лесното масло за домаќинство од член 7
став 1 од овој правилник, на продажните места на домашниот пазар треба да се означуваат со ознаката
„ЕКСТРА ЛЕСНО”.
(4) Маслата за горење од член 8 став (1) од овој
правилник, на домашниот пазар треба да се означуваат
со ознаката „МАЗУТ – 1”.
(5) Маслата за горење од член 9 став (1) од овој
правилник, на домашниот пазар треба да се означуваат
со ознаката „МАЗУТ – 2”.
Член 11
Биогорива кои се пуштаат на домашниот пазар се:
– ЕУРОДИЗЕЛ кој содржи најмногу 5 % (в/в) биодизел (ФАМЕ) и кој е собразен со граничните вредности на квалитативните својства на дизелските горива
според стандардот МКС ЕН 590/кор :2007мк.
– БИОДИЗЕЛ кој доаѓа во облик на чисто биогориво или во голем процент е смешан со дизелското гориво од фосилно потекло и кој ги задоволува граничните
вредности на квалитативните својства според барањата
на стандардот МКС 14214.
– ЕУРОСУПЕР, моторен бензин во кој е смешано
биогориво најмногу до 10% и кој ги задоволува граничните вредности на квалитативните својства според
барањата на стандардот МКС ЕН 228/кор :2007мк.
– БИОЕТАНОЛ кој е смешан со течните горива од
фосилно потекло до 85% и кој ги задоволува пропишаните гранични вредности за квалитет согласно документот ЦЊА 15293:2005.
– БИОГАС кој ги задоволува пропишаните гранични вредности на квалитативните својства од чл. 17 од
овој правилник.
– ЧИСТО РАСТИТЕЛНО МАСЛО кое ги задоволува пропишаните гранични вредности на квалитативните својства од член18 од овој правилник.
– Течности добиени од биогорива како што е
ЕТВЕ, во кое процентот на биогориво е како што е наведено во член 3 од овој правилник.
Член 12
Биогоривата од член 3 точка 6 на овој правилник,
кои се смешани со течните горива од фосилно потекло
во износ на ФАМЕ или биоетанол поголем од 5% (в/в),
при ставање во промет на домашниот пазар (на сите
продажни места) треба да бидат соодветно означени.
Член 13
(1) Граничните вредности на квалитативните својства на ЕУРОДИЗЕЛ кој содржи најмногу 5% (в/в) биодизел и методите за испитување на тие својства треба
да ги задоволуваат стандардите МКС ЕН 590:2007
Кор:1. За утврдување на количеството на биодизел
(ФАМЕ) во горивото се применува методата на испитување МКС ЕН 14078.
(2) Граничните вредности на квалитативните својства на БИОДИЗЕЛ кој доаѓа во облик на чисто биогориво или е смешан во поголем процент со течните горива од фосилно потекло, методите за испитување на
тие својства треба да ги задоволуваат стандардите
МКС ЕН 14214.
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(3) Граничните вредности на температурата на филтрабилност на биогоривото и методата на испитување
од став (2) на овој член се:

Член 14
Граничните вредности на квалитативните својства
на БИОЕТАНОЛОТ кој е смешан со течните горива од
фосилно потекло до 85% мораат да ги задоволат барањата согласно документот ЦЊА 15293:2005.
Член 15
(1) Граничните вредности на квалитативните својства на чистиот биогас и методите на испитување се:

Член 16
(1) Граничните вредности на квалитативните својства на чистото растително масло и методите на испитување се:

Член 17
(1) Биогоривата од член 11 на овој правилник кои
се ставаат во промет на домашниот пазар треба да бидат пропратени со изјава за сообразност со квалитативните својства.
(2) Добавувачот треба со пратката на биогориво да
приложи изјава за сообразност на образец ТБГ-1 кој е
даден во Прилог бр 1. и е составен дел на овој правилник.
(3) Со цел обезбедување на пазарот со соодветен
процент на биогорива и други обновливи горива за потребите на транспортот а заради заштита на животната
средина, про¬цен¬¬туалната застапеност на целото количество биогорива (чисти или во смеша) пуштени на
пазарот, пресметано во однос на количината на горивото потрошено во транспортот во Република Македонија, треба да изнесува:
2,5%
до 31.12.2007 година
5,75% до 31.12.2008 година
8%
до 31.12.2009 година
10%
до 31.12.2010 година
12%
до 31.12.2013 година
15%
до 31.12.2015 година
20%
до 31.12.2020 година
(4) Застапеноста на биогоривата од став 3 на овој
член се пресметува врз основа на енергетската содржина и густината на горивата согласно Табела-1 која е дадена во Прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник.
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(5) Намешувањето на биогоривата во фосилните
горива го вршат производителите на фосилни горива
како и производителите на биогорива (биодизел и биоетанол) во резервоарски простор од најмалку 500 м3 за
мешано гориво моторен бензин и биоетанол и во резервоарски простор од најмалку 500 м3 за мешано гориво
дизел и биодизел.
III. УТВРДУВАЊЕ НА КВАЛИТАТИВНИ СВОЈСТВА
НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА
Член 18
Утврдување на квалитативните својства на течните
фосилни горива горива се врши со лабораториска анализа применувајќи ги методите наведени во Табела-2
која е дадена во Прилог бр. 3 и е составен дел на овој
правилник.
Член 19
(1) Течните горива што се пуштаат на пазарот на
Република Македонија треба да бидат проследени со
изјава за сообраз¬ност на горивото со граничните
вредности на тие својства утврдени со овој правилник.
(2) Изјавата за сообразност ја издава добавувачот
врз основа на извештај од испитување на течните горива извршени во акредитирана лабораторија, акредитирана според ЕН ИСО/ИЕЦ 17025.
(3) Добавувачот со секоја испорака на течното фосилно гориво приложува копија од изјавата за сообразност на кавалитативните својства на образецот ТНГ-1
во Прилог бр. 4 кој е составен дел на овој правилник, а
оригиналот на изјавата го задржува кај себе.
(4) Со изјавата за сообразност добавувачот дава
писмена гаранција дека квалитативните својства на испорачаното гориво се сообразни со вредностите пропишани со овој правилник.
(5) Добавувачот е должен најмалку 2 години од денот
на нивното издавање да ги чува оригиналот и копија на
изјавата за сообразност на квалитативните својства како и
лабораториската анализа врз основа на која е издадена.
(6) Изјави за сообразност издадени врз основа на
извештај од акредитирани лаборатории по ЕН
ИСО/ИЕЦ 17025 издадени во странство, се признаваат
и во Република Македонија.
IV. СЛЕДЕЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ТЕЧНИТЕ
ГОРИВА
Член 20
(1) Месечниот, односно годишниот извештај за количините по видови на течните горива што ги ставил
во промет на пазарот добавувачот до Министерството
за економија и Министерството за животна средина и
просторбно планирање ги поднесува во печатена и електронска форма на Образец ТНГ-2 и ТБГ-2 дадени во
Прилог бр. 5 и Прилог бр. 6 и кои се составен дел на
овој правилник.
(2) Месечниот извештај од став (1) на овој член добавувачот го доставува до Министерството за економија и Министерството за животна средина и просторно
планирање, најдоцна до петнаесеттиот ден во тековниот месец за претходниот месец, а годишниот извештај
од став (1) на овој член до овие министерствса добавувачот ги доставува до 31 јануари во тековната година
за претходната календарска година.
(3) Податоците за количините на течните горива кои
се ставаат во промет на домашниот пазар се објавуваат на
ЊЕБ страницата на Министерството за економија.
Член 21
(1) Квалитетот на нафтените деривати што ги ставил на пазар добавувачот го следи согласно Годишниот
план за следење на квалитетот на течните горива што
го донесува Министерството за економија.
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(2) Годишниот план ги содржи следните елементи:
- начинот на земањето на пробите за испитување на
квалитетот на течните нафтени деривати посебно за
бензински станици, складишта и цистерни за превоз на
горивата (според стандардите МКС ЕН ИСО 3170 и
МКС ЕН ИСО 3171 (и други наведни во Националните
анекси на МКС ЕН228:2007, МКС ЕН590:2007 или
МКС ЕН 14214), а на продажните места за деривати
според стандардот МКС ЕН ИСО 14275,
- бројот и зачестеност на земањето на пробите за испитување на квалитетот на течните нафтени деривати,
- локацијата од која се земаат пробите за испитување на квалитетот на течните нафтени деривати во зависност од количината на нафтените деривати кои добавувачот ги ставил на домашниот пазар или ги користи за свои потреби ,
- лабораториска анализа на нафтените деривати,
- образец на кој ќе се изработува извештајот за извршените мерења на квалитативните својства на горивата.
(3) Трошоците за следењето на квалитетот на течните горива се на терет на добавувачите.
(4) Пробите за испитување на квалитетот на течните нафтени деривати, како и пробите за испитување на
квалитетот на течните нафтени деривати за арбитража
се архивираат и се чуваат, на услови кои обезбеду¬ваат
интегритет на пробите за испитување на квалитетот на
течните нафтени деривати, во период од 60 дена од денот на земање истите.
(5) Квалитетот на горивото се смета за сообразен
ако од извештајот за извршените мерења на квалитативните својстава на горивата на крајот на дистрибуцијата е евидентно дека течното гориво ги поседува квалитативни својства утврдени со овој правилник.
(6) Добавувачот извештаите за извршените мерења
на квалитативните својстава на горивата на крајот на
дистрибуцијата, ги чува најмалку 2 години.
Член 22
(1) Инспекцискиот надзор за спроведување на овој
правилник го врши Државниот пазарен инспекторат
согласно закон.
(2) Во случај на сомнеж дека нафтениот дериват пуштен на пазарот не одговара на квалитетот пропишан
со правилникот, Државниот пазарен инспектор може
да одреди повторно испитување на квалитетот.
(3) Во случај од став (2) на овој член испитувањето
и се доверува на акредитирана лабораторија која ги исполнува стандардите ЕН ИСО/ИЕЦ 17025 или овластена лабораторија претходно акредитирана.
(4) Доколку се утврди дека горивото не е сообразно со
квалитативните својства дефинирани со овој правилник,
трошоците за повторно испитување на горивата паѓаат на
терет на добавувачот односно дистрибутерот.
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 23
(1) Од 1 јануари 2009 година граничната вредност
на количеството сулфур во моторниот бензин од член 4
став (1) од овој правилник, кој се пушта на домашниот
пазар изнесува најмногу 10 mg/kg.
(2) До 31 декември 2009 година граничната вредност на количеството бензен во моторниот бензин од
член 4 ставот (1) од овој правилник, кој се пушта на домашниот пазар може да изнесува најмногу 5% (v/v).
(3) После 31 декември 2009 година граничната
вредност на количеството сулфур во горивото ЕУРОДИЗЕЛ, кое се пушта на домашниот пазар изнесува
најмногу 10 mg/kg и на продажните места на домашниот пазар треба да се означуваат со ознаката „ЕУРОДИЗЕЛ БС”.
(4) До 31 декември 2007 година граничната вредност на количеството сулфур во горивото ЕКСТРА
ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО, кое се пушта

13 јули 2007

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

на домашниот пазар изнесува најмногу 0,3% (m/m)
(3000 mg/kg), а после овој период ова гориво не е дозволено да се најде на пазарот.
(5) До 31 декември 2008 година граничната вредност на количеството сулфур во горивото ЕКСТРА
ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО, кое се пушта
на домашниот пазар изнесува најмногу 0,2% m/m (2000
mg/kg), а после овој период ова гориво не е дозволено
да се најде на пазарот.
(6) До 31 декември 2007 година граничната вредност на количеството сулфур во горивото МАЗУТ М-1,
кое се пушта на домашниот пазар изнесува најмногу
2% (m/m), а после овој период ова гориво не е дозволено на пазарот.
(7) До 31 декември 2007 г. граничната вредност на количеството сулфур во горивото МАЗУТ М-2, кое се пушта
на домашниот пазар изнесува најмногу 3% (m/m), а после
овој период ова гориво не е дозволено на пазарот.
(8) До 31 декември 2007 година на домашниот пазар може да се пушти моторен бензин со содржина на
олово во износ од 0,15 g/l означен како МБ–96 (ПРЕМИУМ), на кој минималната вредност на октанскиот
број по истражувачка метода изнесува 96, односно ако
граничните вредности на одделните карактеристики се
согласни со пропишаните во стандардот МКС
Б.Х2.220. Во лабораторискиот извештај на квалитетот
на моторниот бензин МБ-96 најмалку следните карактеристики треба да бидат утврдени: густина на 15оC,
дестилација (до 70 оC, до 100оC, до 180оC, крај на дестилација), октански број (по истражувачка метода),
содржина на олово, содржина на сулфур и боја.
(9) До 31 декември 2007 година на домашниот пазар можат да се пушти моторен бензин означен како
БМБ–91(БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР), на кој минималната
вредност на октанскиот по истражувачка метода да изнесува 91, односно ако граничните вредности на одделните карактеристики се согласни со пропишаните во
стандардот МКС Б.Х2.220. Во лабораторискиот извештај на квалитетот на безоловниот моторниот бензин
БМБ-најмалку следните карактеристики треба да бидат
утврдени: густина на 15оC, дестилација (до 70оC, до
100оC, до 180оC, крај на дестилација), октански број
(по истражувачка метода), содржина на олово, содржина на сулфур и боја.
(10) До 31 септември 2007 година на домашниот
пазар може да се пушти дизел гориво Д (ДИЗЕЛ), граничната вредност на количеството сулфур најмногу
2000 mg/kg, односно ако граничните вредности на одделните карактеристики се согласни со пропишаните за
Д (ДИЗЕЛ) во стандардот МКС Б.Х2.410. Во лабораторискиот извештај на квалитетот на горивото Д, најмалку следните карактеристики треба да бидат утврдени:
густина на 15 оC, дестилација (до 250 оC, до 350 оC и до
370 оC), филтрабилност, CFPP, цетански индекс, содржина на сулфур и точка на палење.
(11) До 31 декември 2007 година на домашниот пазар
можат да се пушти дизел горивото Д-Е III (ДИЗЕЛ -Е III),
со гранична вредност на количеството сулфур најмногу
350мг/кг, односно ако граничните вредности на одделните карактеристики се согласни со пропишаните за Д-Е III
(ДИЗЕЛ -Е III) во стандардот МКС Б.Х2.410.
Член 24
Со влегувањето во сила на овој правилник престанува
да важи Правилникот за квалитет на течните горива
(“Службен весник на РМ” бр. 90/06, 123/06 и 64/07).
Член 25
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 12-5193/3
9 јули 2007 година
Скопје

Министер за економија,
Вера Рафајловска, с.р.
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
1118.
Врз основа на член 184 став (1) точка б) од Законот
за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.
95/2005 и бр. 25/2007), а во врска со член 41а став 2 од
Законот за инвестициони фондови (Службен весник на
РМ бр.09/2000 и 29/2007), Комисијата за хартии од
вредност, на седницата одржана ден 02.07.2007 година
ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА ПРИВАТНИ ФОНДОВИ
Член 1
Со Одлуката за формата, содржината и начинот на
водење на Регистар на приватни фондови се уредува
формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на приватни фондови (во натамошниот текст: Регистар) во Комисијата за хартии од вредност.
Член 2
Во Регистарот се запишуваат приватните фондови
кои се основани од страна на друштвата за управување
со приватни фондови.
Член 3
(1) Друштвото за управување со приватни фондови
поднесува пријава за запишување на приватниот фонд
во Регистарот (во понатамошниот текст: Пријава).
(2) Пријавата ги содржи податоците пропишани со
образецот П-ПФ “ пријава за запишување на приватниот фонд во Регистарот “ која е составен дел на оваа Одлука и е дадена во Прилог 1 од истата.
(3) Образецот треба да е испишан електронски,
уредно, читливо, без корекции, да е потврден со печат
на друштвото за управување со приватни фондови и
потпис на лицето/лицата што го застапува/ат друштвото за управување со приватни фондови. Образецот задолжително ги содржи сите пропишани податоци.
(4) Во прилог на образецот се доставуваат следните
документи: Резиме на проспектот на фондот и извод од
тековната состојба на друштвото за управување со приватни фондови од трговскиот регистар.
Член 3
Во Регистарот се запишуваат следните податоци:
- полн назив на приватниот фонд;
- скратен назив на приватниот фонд;
- големина на приватниот фонд;
- времето на кое е основан приватниот фонд;
- полн назив на друштвото за управување со приватни фондови;
- скратен назив на друштвото за управување со приватни фондови;
- седиште и адреса на друштвото за управување со
приватни фондови;
- матичен број на друштвото за управување со приватни фондови;
- висина на основната главнина на друштвото за
управување со приватни фондови;
- датум на запишување на приватниот фонд во Регистарот;
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- датум на бришење на приватниот фонд од Регистарот и
- сите промени на некои од горенаведените податоци.
Член 4
(1) Податоците содржани во Регистарот имаат статус на претпоставена точност и вистинитост.
(2) За точноста на податоците што се доставуваат
во Регистарот одговара друштвото за управување со
приватни фондови.
Член 5
Податоците во Регистарот се водат во електронска
форма.
Член 6
Регистарот е достапен за јавноста преку веб страницата на Комисијата.
Член 7
За секоја промена на податоците од член 3 на оваа
Одлука, друштвото од Регистарот е должно да ја извести Комисијата во писмена и електронска форма во рок
од 3 (три) работни дена од настанатата промена.
Член 8
Комисијата, врз основа на податоците, го ажурира
Регистарот не подоцна од 5 (пет) работни дена од денот на добивање на податоците.
Член 9
Во рок од 7 (седум) работни дена од денот на запишувањето во Регистарот, Комисијата го известува
друштвото за управување со приватни фондови дека
приватниот фонд е запишан во Регистарот.
Член 10
Во рок од 7 (седум) работни дена од денот на бришењето на приватниот фонд од Регистарот, Комисијата
го известува друштвото за управување со приватни
фондови дека приватниот фонд е избришан од Регистарот.
Член 11
Комисијата ја известува јавноста за запишувањето
и бришењето на приватните фондови во и од Регистарот преку соодветна измена на податоците во Регистарот на својата веб страница.
Член 12
Податоците од член 3 од оваа Одлука се прикажуваат согласно прилогот број 2, кој е составен дел на
оваа Одлука.
Член 13
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 03-2025/2
2 јули 2007 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р Весна Пендовска,с.р.
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1119.
Врз основа на член 190 став 1 и член 27 став 9 од
Законот за хартии од вредност (“Службен весник на
Република Македонија” бр. 95/2005 и бр. 25/2007), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана
на ден 02.07.2007 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА
ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Во член 3 став (2) од Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.
6/2007), зборовите “потпис на” се заменуваат со зборовите “потпишан на секоја страница од”.
Член 2
Во член 3 од Правилникот за формата и содржината
на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр. 6/2007), се
додава нов став (5) кој гласи:
“(5) Во прилог кон Барањето издавачот доставува
изјави од лицата на кои е упатена приватната понуда
дадени под целосна морална, материјална и кривична
одговорност и заверени кај нотар дека лицето на кое е
упатена приватната понуда, вклучувајќи ги и лицата
поврзани со него/неа, не поседува акции во друштвото
кое врши приватна понуда на хартии од вредност на
денот на донесување на одлуката за емисија на акции
односно продажба на сопствени акции, како и на денот
на поднесување на барањето до Комисијата за хартии
од вредност и нема да стекнува акции во истото друштво до денот на одлучување по барањето од страна на
Комисијата за хартии од вредност.”
Член 3
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 03-2026/1
2 јули 2007 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р Весна Пендовска,с.р.
__________

1120.
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005 и бр. 25/2007), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден
02.07.2007 година донесе
Р ЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА
1. На Клириншка куќа Клириншки интербанкарски
системи АД Скопје се дава одобрение за издавање на
долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - шеста емисија на 493 обични акции во износ од
4.930.000 денари, согласно Одлуката бр. 02-1/21 од
04.04.2007 година за зголемување на основната главнина со средства на друштвото со издавање акции по пат
на приватна понуда со шеста емисија.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-1/21 од
04.04.2007 година за зголемување на основната главнина со средства на друштвото со издавање акции по пат
на приватна понуда со шеста емисија.
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3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 дена од
реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.
4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од три работни дена од денот на
уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.
5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни
дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.
6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.
7. Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 07-1266/8
2 јули 2007 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р Весна Пендовска,с.р.
__________

1121.
Врз основа на член 9, член 25 и член 27 од Законот
за хартии од вредност (“Службен весник на Република
Македонија” бр.95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден
02.07.2007 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА
СОПСТВЕНИ АКЦИИ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА
ПОНУДА
1. На Акционерско друштво за осигурување Табак
од Скопје се дава одобрение за продажба на сопствени
акции по пат на приватна понуда и тоа 125 обични акции во вкупна продажна вредност од 4.000.000 денари
согласно Одлуката бр. 02-2820/10 од 29.05.2007 година
за оттуѓување на сопствени акции по пат на приватна
понуда за познат купувач.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-2820/10 од
29.05.2007 година за оттуѓување на сопствени акции по
пат на приватна понуда за познат купувач.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен веднаш, но не подоцна од три работни дена, по истекот на рокот за реализација на приватната понуда, да ги пријави за упис во депозитарот на хартии од вредност промените на сопственоста на акциите настанати како резултат на реализацијата на приватната понуда на сопствени акции.
4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни
дена од регистрацијата на промените во акционерската
книга која се води во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави
доказ дека е извршен упис на промените.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.
6. Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на
Република Македонија”.
Бр. 07-1057/7
2 јули 2007 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р Весна Пендовска,с.р.

13 јули 2007

1122.
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од
вредност (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од
вредност на седницата одржана на ден 02.07.2007 година го донесе, следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Славица Атанасова, родена на ден 23.04.1980 година во Кавадарци со ЕМБГ 2304980488000.
2. Дозволата за работење на брокер на Славица
Атанасова се дава за период од пет години од денот на
издавањето.
3. Дозволата за работење на брокер на Славица
Атанасова престанува да важи и пред истекот на рокот
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 07-1885/4
2 јули 2007 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р Весна Пендовска,с.р.
__________

1123.
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од
вредност (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од
вредност на седницата одржана на ден 02.07.2007 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР
1. Се дава дозвола за работење на брокер на АнаМарија Николова, родена на ден 26.08.1983 година во
Скопје со ЕМБГ 2608983455153.
2. Дозволата за работење на брокер на Ана Марија
Николова се дава за период од пет години од денот на
издавањето.
3. Дозволата за работење на брокер на Ана Марија
Николова престанува да важи и пред истекот на рокот
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 07-1670/4
2 јули 2007 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р Весна Пендовска,с.р.
__________

1124.
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од
вредност (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од
вредност на седницата одржана на ден 02.07.2007 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Анде
Ѓурчиновски роден на ден 03.09.1975 година во Скопје
со ЕМБГ 0309975450008.
2. Дозволата за работење на брокер на Анде Ѓурчиновски се дава за период од пет години од денот на издавањето.
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3. Дозволата за работење на брокер на Анде Ѓурчиновски престанува да важи и пред истекот на рокот
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 07-1550/5
2 јули 2007 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р Весна Пендовска,с.р.
__________

1125.
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од
вредност (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од
вредност на седницата одржана на ден 02.07.2007 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Дарко
Сима роден на ден 18.09.1977 година во Скопје со
ЕМБГ 1809977450079.
2. Дозволата за работење на брокер на Дарко Сима
се дава за период од пет години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на брокер на Дарко Сима
престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во
точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со
член 211 од Законот за хартии од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 07-1579/4
2 јули 2007 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р Весна Пендовска,с.р.
__________

1126.
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од
вредност (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од
вредност на седницата одржана на ден 02.07.2007 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Зорица
Пиперкоска, родена на ден 11.04.1960 година во Скопје со ЕМБГ 1104960455073.
2. Дозволата за работење на брокер на Зорица Пиперкоска се дава за период од пет години од денот на
издавањето.
3. Дозволата за работење на брокер на Зорица Пиперкоска престанува да важи и пред истекот на рокот
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 07-1623/5
2 јули 2007 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р Весна Пендовска,с.р.
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1127.
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од
вредност (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од
вредност на седницата одржана на ден 02.07.2007 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Емилија Вукиќевиќ, родена на ден 29.11.1973 година во
Скопје со ЕМБГ 2911973455001.
2. Дозволата за работење на брокер на Емилија Вукиќевиќ се дава за период од пет години од денот на
издавањето.
3. Дозволата за работење на брокер на Емилија Вукиќевиќ престанува да важи и пред истекот на рокот
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 07-1702/4
2 јули 2007 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р Весна Пендовска,с.р.
__________

1128.
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од
вредност (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од
вредност на седницата одржана на ден 02.07.2007 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Панче
Шурков роден на ден 03.06.1979 година во Скопје со
ЕМБГ 0306979450186.
2. Дозволата за работење на брокер на Панче Шурков се дава за период од пет години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на брокер на Панче Шурков престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени
со член 211 од Законот за хартии од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 07-1629/8
2 јули 2007 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р Весна Пендовска,с.р.
__________

1129.
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од
вредност (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од
вредност на седницата одржана на ден 02.07.2007 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Сашо
Дракуловски роден на ден 17.04.1980 година во Скопје
со ЕМБГ 1704980450067.
2. Дозволата за работење на брокер на Сашо Дракуловски се дава за период од пет години од денот на издавањето.
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3. Дозволата за работење на брокер на Сашо Дракуловски престанува да важи и пред истекот на рокот
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

1132.
Врз основа на член 101 од Законот за хартии од
вредност (“Службен весник на Република Македонија”, бр.95/05 и бр. 25/07), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 02.07.2007 година
донесе

Бр. 07-1628/5
2 јули 2007 година
Скопје

1. Се дава согласност за именување на Драги Тасевски, дипломиран економист од Скопје, со ЕМБГ
1203978450085 за директор на Брокерската куќа НЛБ
Тутунска брокер АД Скопје, со седиште на ул. Даме
Груев бр.1, блок 53, 1000 Скопје, Република Македонија.
2. Согласноста за именување на Драги Тасевски за
директор на Брокерската куќа НЛБ Тутунска брокер
АД Скопје се дава за период од четири години, согласно Одлуката бр. 0201-169/4 од 02.05.2007 година за
именување на член на Одборот на директори на НЛБ
Тутунска брокер АД Скопје, Одлуката бр. 0202-169/1/1
од 02.05.2007 година за назначување на извршен член
на Одборот на директори и Статутот на НЛБ Тутунска
брокер АД Скопје - пречистен текст од 08.06.2006 година.
3. Согласноста за именување на Драги Тасевски
престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во
точка 2 на ова Решение, доколку лицето од точка 1 на
ова Решение биде разрешено од функцијата директор
на Брокерската куќа НЛБ Тутунска брокер АД Скопје,
со денот на одземање на согласноста за именување на
директор од страна на Комисијата за хартии од вредност, и во други случаи утврдени со закон.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р Весна Пендовска,с.р.
__________

1130.
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од
вредност (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од
вредност на седницата одржана на ден 02.07.2007 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Иван
Ортаковски роден на ден 02.01.1984 година во Скопје
со ЕМБГ 0201984450112.
2. Дозволата за работење на брокер на Иван Ортаковски се дава за период од пет години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на брокер на Иван Ортаковски престанува да важи и пред истекот на рокот
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 07-1601/6
2 јули 2007 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р Весна Пендовска,с.р.
__________

1131.
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од
вредност (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од
вредност на седницата одржана на ден 02.07.2007 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Александра Томоска, родена на ден 17.11.1979 година во
Скопје со ЕМБГ 1711979475044.
2. Дозволата за работење на брокер на Александра
Томоска се дава за период од пет години од денот на
издавањето.
3. Дозволата за работење на брокер на Александра
Томоска престанува да важи и пред истекот на рокот
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 07-1602/6
2 јули 2007 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р Весна Пендовска,с.р.

Р Е Ш Е Н И Е

Бр. 07-1386/6
2 јули 2007 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р Весна Пендовска,с.р.
__________

1133.
Врз основа на член 101 од Законот за хартии од
вредност (“Службен весник на Република Македонија”, бр.95/2005 и 25/2007) и Правилникот за начинот и
постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со
хартии од вредност (“Службен весник на РМ” бр.
122/2006), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 02.07.2007 година донесе
Р Е Ш Е Н И Е
1. Се дава согласност за именување на лицето Викторија Трајчова Недановска, дипломиран економист
со ЕМБГ 2107966455132 и адреса на живеење ул. „Миле Попјорданов” бр. 42/28, Скопје за Директор на Дирекцијата за работи со хартии од вредност и брокерскопосреднички услуги на Стопанска Банка АД Скопје, со
седиште на ул. “11 Октомври” бр. 7, Скопје, Република
Македонија.
2. Согласноста за именување на Викторија Трајчова
Недановска за Директор на Дирекцијата за работи со
хартии од вредност и брокерско-посреднички услуги
на Стопанска Банка АД Скопје се дава за период од една година од денот на донесувањето на ова Решение,
согласно Одлуката бр. 01-800 од 10.05.2007 година на
работоводниот орган на Стопанска Банка АД Скопје со
која кандидатот е именуван за директор.
3. Ова решение престанува да важи и пред истекот
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на
разрешување на Викторија Трајчова Недановска од
функцијата Директор на Дирекцијата за работи со хартии од вредност и брокерско-посреднички услуги на
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Стопанска Банка АД Скопје, со денот на одземање на
согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност, и во други случаи
утврдени со закон.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 07-1656/4
2 јули 2007 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р Весна Пендовска,с.р.
__________

1134.
Врз основа на член 101 од Законот за хартии од
вредност (“Службен весник на Република Македонија”, бр.95/05 и бр. 25/07), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 02.07.2007 година
донесе
Р Е Ш Е Н И Е
1. Се дава согласност за именување на Марјан Поповски, дипломиран економист од Скопје, со ЕМБГ
1311975450073 за директор на Брокерската куќа Сензал Скопје АД Скопје, со седиште на ул. “Македонија”
бр. 11 влез 1 стан 2, 1000 Скопје, Република Македонија.
2. Согласноста за именување на Марјан Поповски
за директор на Брокерската куќа Сензал Скопје АД
Скопје се дава за периодот до одржувањето на првото
годишно собрание на Друштвото, согласно Статутот на
Брокерската куќа Број: УЗП 2072/07 од 09.05.2007 година со кој кандидатот е именуван за директор на Брокерската куќа.
3. Согласноста за именување на Марјан Поповски
престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во
точка 2 на ова Решение, доколку лицето од точка 1 на
ова Решение биде разрешено од функцијата директор
на Брокерската куќа Сензал Скопје АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност, и
во други случаи утврдени со закон.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 07-948/5
2 јули 2007 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р Весна Пендовска,с.р.
__________

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1135.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одржана
на 4 јули 2007 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА член 57 став 2 во делот „или
странско“ од Законот за здравственото осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003,
84/2005, 37/2006 и 18/2007).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 88 - Стр. 19

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијатива поднесена од Стамен Филипов, од
Скопје, со Решение У.бр.40/2007 од 30 мај 2007 година, поведе постапка за оценување на уставноста на делот од одредбата означена во точката 1 на оваа одлука,
затоа што основано се постави прашањето за неговата
согласност со Уставот на Република Македонија.
4. Судот на седницата утврди дека според член 57
став 2 од Законот за здравственото осигурување, за директор на Фондот за здравствено осигурување се именува домашно или странско физичко лице кое ќе понуди најквалитетна програма за работа на Фондот и кое
ги исполнува следниве услови: - високо образование од
областа на менаџментот, економските науки, финансиите, бизнис администрацијата, менаџмент со јавното
здравство, медицинските науки или правните науки; најмалку шест години работно искуство од областа на
финансиите или менаџментот или од системот и организацијата на здравствената заштита и здравственото
осигурување и - познавање на прописите од областа на
здравствената заштита и здравственото осигурување.
5. Според член 2 став 1 од Уставот, во Република
Македонија суверенитетот произлегува од граѓаните и
им припаѓа на граѓаните.
Според член 4 став 1 од Уставот, граѓаните на Република Македонија имаат државјанство на Република
Македонија.
Согласно член 8 алинеја 3 од Уставот, владеењето
на правото е утврдено како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.
Согласно член 23 од Уставот, секој граѓанин има
право да учествува во вршењето на јавни функции.
Според член 29 од Уставот, странците во Република Македонија уживаат слободи и права гарантирани
со Уставот, под услови утврдени со закон и меѓународни договори.
Согласно член 39 став 1 од Уставот, на секој граѓанин му се гарантира правото на здравствена заштита.
Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој
е должен да ги почитува Уставот и законите.
Од анализата на наведените уставни одредби произлегува дека странците во Република Македонија ги
имаат слободите и правата утврдени со Уставот, освен
оние кои според Уставот ги имаат само државјаните на
Република Македонија, со тоа што условите за нивното
остварување е оставено да се утврдат со закон и меѓународни договори. Од друга страна, пак, тоа истовремено значи дека законодавецот не е обврзан да пропишува еднакви услови за остварување на одделни слободи и права за граѓаните -државјани на Република Македонија и за странците и на тој начин да ги стави во еднаква, односно рамноправна положба со нив.
Согласно одредбите на Уставот, вршењето на јавни
функции, со оглед дека се работи за извршување на работи поврзани со функциите на државата, во сите три
нејзини видови власт - законодавна, извршна и судска,
е резервирано за државјаните на Република Македонија, така што во тој поглед странците не можат да се
изедначуваат со граѓаните - државјани на Република
Македонија.
Со Законот за здравственото осигурување се уредува здравственото осигурување на граѓаните, правата и
обврските од здравственото осигурување, како и начинот на спроведување на здравственото осигурување.
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Согласно член 2 од овој закон, здравственото осигурување се установува како задолжително и доброволно.
Задолжително здравствено осигурување се установува за сите граѓани на Република Македонија заради
обезбедување на здравствени услуги и парични надоместоци врз начелата на сеопфатност, солидарност, еднаквост и ефективно користење на средствата под услови утврдени со овој закон и прописите донесени врз
основа на овој закон. Доброволно здравствено осигурување се установува за обезбедување на здравствени услуги кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување.
Според член 3 на истиот закон, задолжителното
здравствено осигурување го спроведува Фондот за
здравствено осигурување на Македонија. Доброволно
здравствено осигурување можат да спроведуваат друштва за оситурување основани според прописите за осигурување.
Согласно член 8 на овој закон, со задолжително
здравствено осигурување на осигурените лица им се
обезбедува право на основни здравствени услуги под
услови утврдени со овој закон, во случај на болест и
повреда надвор од работа и во случај на повреда на работа и професионално заболување.
Средствата за задолжителното здравствено осигурување, согласно член 37 од истиот закон, се обезбедуваат од придонеси од: бруто платите и надоместоците
на платите на вработените, пензиите и надоместоците
од пензнското и инвалидското осигурување, приходите
на лицата кои самостојно вршат дејност; средствата за
невработените лица и средствата на другите обврзници
на придонес; од дополнителен придонес за случај на
повреда на работа и професионално заболување; од
учество на осигурениците; од буџетот на Републиката;
од камати и дивиденда; од подароци, легати и од други
приходи.
Согласно член 53 од овој закон, се основа Фонд за
здравствено осигурување на Македонија за спроведување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување. Фондот врши дејност од јавен интерес и врши јавни овластувања утврдени со овој закон. Фондот има својство на правно лице. Фондот е самостоен во својата работа. Седиштето на Фондот е во
Скопје. Фондот има статут и единствена жиро сметка.
Со членот 55 од овој закон, се утврдува дека со
Фондот управува Управен одбор. Управниот одбор се
состои од седум члена кои ги именува и разрешува
Владата на Република Македонија за време од четири
години.
Со членот 57 од Законот се утврдува работоводниот
орган на Фондот. Така, како новина внесена со Законот
за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/2007) се утврдува дека работоводниот
орган на Фондот - директор, се состои од две лица, кои
се подеднакво одговорни за работењето на Фондот и за
обврските што се преземаат во правниот промет. За директор на Фондот се именува домашно или странско
физичко лице кое ќе понуди најквалитетна програма за
работа на Фондот и кое ги исполнува условите утврдени со овој член, и тоа: завршено високо образование од
областа на менаџментот, економските науки, финансиите, бизнис администрацијата, менаџмент со јавното
здравство, медицинските науки или правните науки;
најмалку шест години работно искуство од областа на
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финансиите или менаџментот или од системот и организацијата на здравствената заштита и здравственото
осигурување и познавање на прописите од областа на
здравствената заштита и здравственото осигурување.
Директорот на Фондот се именува по пат на јавен конкурс, за време од четири години, со можност за уште
еден избор. По спроведениот конкурс, директорот на
Фондот, на предлог на министерот за здравство, го
именува Владата на Република Македонија, која склучува менаџерски договор со именуваните лица за директор.
Согласно член 58 на истиот закон, директорот на
Фондот: раководи со работата на Фондот; го застапува
и претставува Фондот; предлага општи акти; се грижи
за спроведување на одлуките на Управниот одбор, прописите и општите акти на Фондот и врши и други работи определени со прописите, статутот и општите акти
на Фондот.
Според член 62 од овој закон, средствата за работа
на Фондот се обезбедуваат од придонесот за задолжително здравствено осигурување и други извори на
средства од член 37 на овој закон.
Фондот, врз основа на начелата на ефикасно, ефективно и економично користење на средствата, согласно член 63 од истиот закон, ги покрива трошоците за:
здравствените услуги опфатени во основниот пакет на
здравствените услуги што здравствените установи ги
пружаат на осигурените лица; лекови, помошни медицински материјали кои служат за примена на лековите
и санитетски материјал потребен за лекување, утврдени со општ акт; протези, ортопедски и други помагала,
помошни и санитетски справи и материјали и заботехнички средства, утврдени со општ акт; парични надоместоци; инвестициони вложувања за создавање и подобрување на условите за укажување на здравствени
услуги на осигурените лица; вршењето на функцијата
на Фондот; дел од мерките и активностите за спроведување на превентивните и други програми за лекување
одредени болести, како и за хендикепираните лица,
согласно со Законот за здравствената заштита и други
потреби за спроведување на задолжителното здравствено осигурување.
Од анализата на наведената законска регулатива
произлегува дека со Законот за здравствено осигурување се основа Фонд за здравствено осигурување на Македонија, кој е надлежен да го спроведува задолжителното здравствено осигурување на граѓаните. Фондот
врши дејност од јавен интерес и врши јавни овластувања утврдени со овој закон. Фондот се финансира во
најголем дел од средствата на граѓаните прибрани по
основ на придонеси или од Буџетот на Републиката,
поради што подлежи на јавна одговорност за управувањето со овие средства. Во функција на заштита на јавниот интерес на граѓаните, законодавецот утврдил дека
членовите на управниот одбор на Фондот и директорот
на Фондот, како вршители на јавна функција, ги именува и разрешува Владата на Република Македонија.
Оттука, имајќи предвид дека Фондот за здравствено
осигурување претставува јавна институција основана
за спроведување на задолжителното здравствено осигурување, за Судот е неспорно дека работоводната функцијата - директор на Фондот за здравствено осигурување, претставува јавна функција која по својот карактер
и значење спаѓа во групите на јавни функции чие извршување се доверува на граѓаните-државјани на Република Македонија, а не и на странски лица.
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Неможноста странско лице да ја врши оваа функција, не значи суспендирање на правото на работа за оваа
категорија на лица, бидејќи со тоа не се исклучува
можноста странско лице да го оствари правото на работа, под услови утврдени со закон и меѓународен договор, но не како носител на јавна функција.
Напротив, пропишувањето можност странско физичко лице да ја врши наведената јавна функција, според Судот, го доведува во прашање суверенитетот на
Република Македонија кој, согласно член 2 став 1 од
Уставот, произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните.
Поради наведеното, Судот оцени дека оспорената
одредба на член 57 став 2 во делот „или странско“ од
Законот за здравственото осигурување не е во согласност со член 2 став 1, член 8 став 1 алинеја 3 и член 51
од Уставот на Република Македонија.
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точка 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите: д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски и д-р Бајрам Положани.
У.бр.40/2007
4 јули 2007 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Махмут Јусуфи, с.р.
____________

1136.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана
на 27 јуни 2007 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за потврдување на
Одлуката за утврдување на надоместоци на координаторите на советнички групи, бр. 07 -1836/1, донесена
од Советот на општина Аеродром на 15 март 2007 година („Службен гласник на општина Аеродром“ бр.
23/2007).
2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за запирање од извршување на поединечните акти и дејствија донесени односно преземени врз основа на одлуката означена во точка 1 од оваа одлука.
3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
4. Уставниот суд на Република Македонија, на иницијатива од Кирил Тодоровски градоначалник на општина Аеродром, со Решение У.бр.64/2007 од 18 април
2007 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 од
оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со член 52 ставовите 1 и 4 од Уставот
на Република Македонија и со членовите 45 и 100 од
Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002). Истовремено, Судот го запре извршувањето на поединечните акти и
дејствија донесени односно преземени врз основа на
оспорената одлука, до донесување на конечна одлука
од Судот.
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5. Советот на општина Аеродром како доносител на
оспорената одлука не достави одговор на наводите содржани во Решението за поведување на постапката.
6. Судот на седницата утврди дека според член 1 од
Одлуката „на координаторите на советнички групи им
се утврдува надоместок во износ од 10% месечно од
просечна месечна нето плата во Република Македонија
исплатена во последните три месеци“.
Според член 2 од Одлуката „оваа одлука стапува на
сила на 1 март, а ќе се објави во „Службен гласник на
општина Аеродром“. Понатаму, Судот утврди дека Одлуката е донесена на 15 март 2007 година, а објавена е
на 22 март 2007 година.
7. Според член 52 од Уставот на Република Македонија, законите и другите прописи се објавуваат пред
да влезат во сила (став 1) и не можат да имаат повратно
дејство, освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните (став 4).
Од изнесените уставни одредби произлегува дека
прописите прво се донесуваат, па објавуваат и потоа
влегуваат во сила, односно предизвикуваат правни последици. Од претходното правило може да постои исклучок само доколку е поповолно за граѓаните.
Со оглед на тоа што член 2 од Одлуката предвидува
нејзино влегување во сила на 1 март 2007 година, а тоа
значи пред да се донесе (15 март 2007 година) и пред
да се објави (22 март 2007 година), при што нејзината
содржина не предвидува поволности за граѓаните, туку
за членовите на советот, Судот утврди дека таквата
одредба не е во согласност со означените уставни
одредби.
8. Според член 45 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“
бр.5/2002) членовите на советот имаат право на надоместок за присуство на седници и надоместок на патните и дневните трошоци, во рамките утврдени со закон.
Согласно член 100 од Законот, кој е систематизиран
во Глава „Преодни и завршни одредби“, до донесувањето на законот од членот 45 од овој закон, членовите
на советот ќе примаат надоместок за присуство на седница на советот без оглед на нејзиното времетраење,
најмногу до 30% од просечната месечна нето плата во
Република Македонија исплатена во последните три
месеци, а надоместоците за патните и дневните трошоци ќе им се исплатуваат според прописите кои се однесуваат на државните службеници.
Од изнесените законски одредби произлегува дека
членовите на советот, вклучително и координаторите
на советнички групи, имаат право на надоместок за
присуство на седници и право на надоместок на патни
и дневни трошоци, во висина определена со овој закон
до донесување на посебен закон со кој поблиску ќе се
определи висината на овие надоместоци, при што Законот не предвидува право на посебен надоместок за членовите на советот кои се координатори на советнички
групи во врска со работата на советот.
Поради тоа, Судот утврди дека определувањето со
општински пропис право на посебен надоместок за координаторите на советнички групи во врска со работата на советот не е во согласност со наведените законски одредби.
9. Имајќи го предвид член 73 од Деловникот на Судот, се оцени дека се исполнети условите за поништување на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.
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10. Со оглед на тоа што со донесувањето на оваа
одлука престануваат причините за постоење времена
мерка, Судот одлучи како во точката 2 од оваа одлука.
11. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точките 1 и 2 од оваа одлука.
12. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р
Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова,
Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко
Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р
Зоран Сулејманов.
У.бр.64/2007
27 јуни 2007 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Махмут Јусуфи, с.р.
___________

1137.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана
на 27 јуни 2007 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА член 4 од Законот за изменување
и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на
Република Македонија“ бр.50/2006).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија со Решение У.бр.119/2006 од 18 април 2007 година поведе
постапка за оценување на уставноста на членот 4 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука.
Постапката беше поведена затоа што пред Судот
основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член 4 од Законот со Уставот.
4. Судот на седницата утврди дека според оспорениот член 4 од Законот, поднесените барања до денот
на влегувањето во сила на овој Закон за остварување на
правата од осигурување во случај на невработеност, ќе
се решат според овој закон.
5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, темелна вредност на уставнот поредок на Република Македонија е утврдено владеењето на правото.
Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република
Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното
и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните
пред Уставот и законите се еднакви.
Согласно член 32 став 1 од Уставот, секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита
при работењето и материјална обезбедност за време на
привремена невработеност. Според ставот 5 на овој
член, остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредувале со закон и со колективни
договори.
Според членот 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.
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Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.
Според член 52 став 4 од Уставот, законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство,
освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за
граѓаните.
Од наведените уставни одредби произлегува дека
граѓаните се еднакви во слободите и правата и дека во
тие рамки вработените се еднакви во правата кои произлегуваат од работен однос како и при материјалната
обезбедност за време на привремена невработеност.
Според член 1 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, со овој Закон се
уредуваат прашањата за размена на трудот, правата и
обврските на работодавците, невработените лица и државата, во врска со вработувањето и осигурувањето во
случај на невработеност и други прашања од значење
за вработувањето.
Во оспорениот член 4 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за вработување и осигурување
во случај на невработеност е предвидено дека поднесените барања до денот на влегување во сила на овој закон за остварување на правата од осигурување во случај на невработеност, ќе се решат според овој закон.
Операционализирајќи го уставното право на материјална обезбедност за време на привремена невработеност, законодавецот има право со закон да ги утврди
условите за остварување на ова право и во тие рамки
да ги утврди начинот и критериумите, како и постапката на определувањето на тој надоместок.
Во конкретниот случај, од содржината на оспорениот член 4 од Законот произлегува дека поднесените барања до денот на влегувањето во сила на овој закон за
остварување на правата од осигурување во случај на
невработеност, ќе се решат според новиот закон, што
значи дека сите корисници на наведените права, (како
што е на пример правото на паричен надоместок), кои
овие права ги стекнале според Законот кој престанал да
важи според оспорената одредба од Законот, користењето на тие права ќе ги користат според условите на
новиот закон.
Според Судот, не е спорно дека законодавецот при
промена на режимот на уредување на односите во одделна област може да го уреди преминот од стариот во
новиот режим, како што впрочем и го направил со оспорената одредба од членот 4 од Законот. Меѓутоа, државата овој премин треба да го обезбеди на начин што
нема да ги доведува во прашање, или да не се загрози
правната сигурност и веќе стекнатите права и интереси
на кои тие се однесуваат.
Поаѓајќи од оспорената одредба од Законот, а имајќи ги предвид наведените уставни одредби, Судот
утврди дека таа всушност утврдува дека поднесените
барања до денот на влегувањето во сила на овој закон
за остварување на правата од осигурување во случај на
невработеност, ќе се решат според овој закон, што практично претставува повреда на правната сигурност на
граѓаните, како елемент на владеењето на правото од
причини што барањата што се поднесени за остварување на правата од осигурување во случај на невработеност треба да се решат според прописите кои важеле во
моментот на поднесените барања. Всушност, денот на
поднесувањето на барањето за остварување на одредено право, па и предметното право е оној момент кога
подносителот на барањето го стекнува тоа право согласно законските прописи кои се во важност и никако
не може да се доведува во прашање остварувањето на
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наведеното право поради законските измени што во
меѓувреме можат да настанат, како што е случајот со
оспорената одредба од членот 4 од Законот, кои, не се
поповолни за граѓаните.
Според тоа, во принцип, ако се исполнуваат законските услови правата се стекнуваат во моментот на
поднесувањето на барањата, а не кога тие ќе се решаваат, односно не може да се доведува во прашање остварувањето на одредено право за кое, поради одлагањето
на процедурата на решавање се решава во време кога
се извршени измени на законот што го регулира тоа
право.
Со оспорениот член 4 од Законот, исто така, се доведува во прашање и остварувањето на легитимните
очекувања, во конкретниот случај на корисниците на
правата кои произлегуваат од Законот за вработување
и осигурување во случај на невработеност, согласно
условите што во тогаш важечките закони биле утврдени за остварување на правата кои корисниците за кои
тие поднеле барања. Ова, од друга страна значи дека со
оспорениот член 4 од Законот се создава правна ситуација, односно можност законот да се применува и на
односи - барања кои се поднесени пред неговото влегување во сила, со што Законот има и повратно дејство.
Поради тоа, со оспорениот член 4 од Законот не само
што се повредува принципот на владеењето на правото, туку и принципот на забрана на повратното дејство
на законите утврден во членот 52 став 4 од Уставот.
При уставно правната анализа на оспорениот член 4
од Законот Судот ги имаше предвид и сите досегашни
изменувања и дополнувања на Законот за вработување
и осигурување во случај на невработеност, од кои може да се констатира дека законодавецот утврдувал и
соодветни преодни одредби. Така во членот 12 од Законот за изменување и дополнување на Законот („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/2006), било утврдено дека невработеното лице кое на денот на
почетокот на примената на овој закон е корисник на
паричен надоместок или друго право, продолжува да
го користи тоа право, а започнатите постапки за остварување на правата од осигурување во случај на невработеност, ќе се завршат според законот кој важел во
моментот на започнувањето на постапката.
Со членот 10 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување и осигурување
во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/2005) било утврдено дека
поднесените барања за остварување на правата од осигурување во случај на невработеност, ќе се решат според Законот кој важел во моментот на започнувањето
на постапката.
Од наведените преодни одредби од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност
произлегува дека законодавецот, во сите измени на Законот, на корисниците на паричниот надоместок им
овозможувал да продолжат да го користат тоа право,
односно утврдил дека поднесените барања за остварување на правата од осигурување во случај на невработеност, ќе се решат според законот кој важел во моментот на започнувањето на постапката.
Оттука, разгледувајќи го оспорениот член 4 на Законот, во однос на сите преодни одредби на законите
со кои се вршени измени и дополнувања, произлегува
дека законодавецот со предвиденото решение во оспорениот член 4 на Законот, отстапува од неговиот дотогашен приод, односно начин на решавање на преминот
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од стариот кон новиот систем во оваа област. Имено,
законодавецот во овој случај различно постапил при
уредувањето на преодниот режим за поднесените барања за остварување на правата од осигурување во случај
на невработеност.
Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека оспорениот член 4 од Законот за изменување и дополнување
на Законот за вработување и осигурување во случај на
невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2006) не е во согласност со член 8 став 1
алинеја 3 и член 52 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 претседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.
У.бр.119/2006
27 јуни 2007 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Махмут Јусуфи, с.р.
___________

1138.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана
на 27 јуни 2007 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА член 56 став 2 во делот: „при што
одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени
само ако за нив позитивно гласале и претставниците од
членот 55 став 3 на овој закон“ од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001,
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007 и 36/2007).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од
Скопје со Решение У.бр.167/2006 од 2 мај 2007 година
поведе постапка за оценување на уставноста на делот
на оспорената одредба од член 56 став 2 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука.
Постапката беше поведена затоа што пред Судот
основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член од Законот со Уставот.
4. Судот на седницата утврди дека според членот 56
став 2 од Законот, Управниот одбор ги донесува одлуките со мнозинство гласови од вкупниот број на членови, при што одлуките на Управниот одбор се сметаат за
донесени само ако за нив позитивно гласале и претставниците од членот 55 став 3 на овој закон.
5. Според член 34 од Уставот, граѓаните имаат право на социјална сигурност и социјално осигурување
утврдени со закон и со колективен договор.
Во членот 39 став 1 од Уставот е утврдено дека на
секој граѓанин му се гарантира правото на здравствена
заштита.
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Согласно членот 58 став 1 од Уставот, сопственоста
и трудот се основа за управување и учество во одлучувањето.
Согласно наведените уставни одредби, здравственото осигурување, како дел од социјалното осигурување, кое во Уставот е утврдено како едно од основните
права на човекот и граѓанинот, е уредено со Законот за
здравственото осигурување.
Според членот 2 став 1 од овој закон, здравственото
осигурување се установува како задолжително и доброволно.
Според членот 3 став 1 од Законот, задолжителното
здравствено осигурување го спроведува Фондот за
здравствено осигурување на Македонија.
Со членот 53 од Законот е утврден статусот на Фондот за здравствено осигурување. Согласно овој член
Фондот врши дејност од јавен интерес и врши јавни овластувања утврдени со овој закон, Фондот има својство
на правно лице, Фондот е самостоен во својата работа,
седиштето на фондот е во Скопје, Фондот има статут и
единствена жиро-сметка.
Тргнувајќи од овластувањето што произлегува токму од членот 58 од Уставот, прашањето во врска со
управувањето и одлучувањето во здравственото осигурување, законодавецот на општ начин го уредил со Законот за здравственото осигурување, кои одредби понатаму се разработуваат со Статутот на Фондот кој го
донесува Управниот одбор на Фондот.
Според членот 55 став 1 од Законот, со Фондот
управува Управен одбор.
Според ставот 2 на овој член од Законот, Управниот одбор се состои од седум члена кои ги именува и
разрешува Владата на Република Македонија за време
од четири години и тоа:
- еден претставник предложен од Министерството
за здравство,
- еден претставник предложен од Министерството
за финансии,
- еден претставник предложен од Сојузот на синдикатите на Македонија,
- еден претставник предложен од Стопанската комора,
- еден претставник предложен од Лекарската комора на Македонија и Стоматолошката комора на Македонија,
- еден претставник предложен од Здружението на
пензионерите и
- еден претставник на осигурениците предложен од
Здружението на потрошувачите.
Управниот одбор има претседател и заменик на
претседателот од именуваните претставници од Министерството за здравство и Министерството за финансии
кои наизменично по една година се менуваат во текот
на мандатот.
За членови на Управниот одобр се предлагаат лица
кои имаат високо образование и работно искуство од
финансиското работење или од системот и организацијата на здравствената заштита и здравственото осигурување, при што да се води сметка за соодветната и правичната застапеност на граѓаните на сите заедници.
Делокругот на работата на Управниот одбор е утврден во членот 56 од Законот, според кој Управниот одбор на Фондот, ги врши следниве работи:
1) учествува во утврдување на развојот на задолжителното здравствено осигурување;
2) донесува статут на Фондот;
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3) ги донесува општите акти предвидени со овој закон;
4) донесува програма и план за работа;
5) донесува акти за организација и систематизација
на Фондот;
6) утврдува Буџет и завршна сметка на Фондот;
7) донесува програма за инвестициони вложувања
во здравството врз основа на утврдени здравствени
приоритети;
8) усвојува годишен извештај за работењето на
Фондот;
9) се грижи за остварување на задолжителното
здравствено осигурување;
10) го следи остварувањето на меѓународните договори и меѓудржавните спогодби од областа на здравственото осигурување;
11) разгледува прашања, извештаи, ифнормации и
други материјали во врска со состојбата и проблемите
од задолжителното здравствено осигурување и други
работи од надлежност на Фондот;
12) распишува конкурс за именување на директор
на Фондот;
13) основа комисии и други работни тела и
14) одлучува и за други работи утврдени со закон и
статут на Фондот.
Според оспорениот став 2 на овој член од Законот,
Управниот одбор ги донесува одлуките со мнозинство
на гласови од вкупниот број на членови при што одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени само
ако за нив позитивно гласале и претставниците од членот 55 став 3 на овој закон.
Во ставот 3 на овој член од Законот, е утврдено дека пред донесувањето на општите акти предвидени со
овој закон Управниот одбор мора да побара мислење
од коморите од областа на здравството, здравствените
организации и другите асоцијации, а според ставот 4 на
овој член од Законот, на актите од став 1 точки 5, 6 и 7
на овој член министерот за здравство дава согласност.
Пред измените и дополнувањата на Законот од 2005
година, Управниот одбор на Фондот се состоеше од 13
члена кои ги именуваше Собранието на Република Македонија за време од две години и тоа:
- шест претставници на осигурениците,
- двајца претставници од работодавците,
- тројца претставници од здравствените установи,
на предлог на коморите од областа на здравството,
- еден претставник од Министерството за здравство и
- еден претставник од Министерството за финансии.
Управниот одбор од своите членови избира претседател и заменик на претседателот.
Во членот 56 став 2 и 3 од Законот за здравственото
осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/2000) било предвидено дека одлуките,
Управниот одбор ги донесува со мнозинство гласови
од вкупнииот број на членови, и пред донесувањето на
општите акти предвидени со овој закон Управниот одбор мора да побара мислење од коморите од областа на
здравството, здравствените организации и другите асоцијации.
Тргнувајќи од содржината на оспорениот дел од
одредбата од член 56 став 2 од Законот произлегува дека одлуките на Управниот одбор на Фондот се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број на членови, при што за нив позитивно мораат да гласаат и претставниците на Министерството за здравство и Мини-
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стерството за финансии, кои имаат статус на претседател, односно заменик на претседател на Управниот одбор и кои наизменично по една година се менуваат во
текот на мандатот.
Според образложението на предлогот за донесување на Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување („Службен весник
на Република Македонија“ бр.84/2005), измените на Законот по однос на предметното прашање требало да
обезбедат подобрување на управувањето и капацитетот
на Управниот одбор, со зајакнување на професионалните критериуми за членовите на Управниот одбор, во
функција на соодветно управување на работата на
Фондот, како и остварување на поголема оперативност
во работата на Управниот одбор преку намалување на
нивниот број од 13 на 7 членови.
Анализирајќи го делот на оспорената одредба од
член 56 став 2 од Законот и причините кои се утврдени
во образложението на Законот) поради кои составот на
Управниот одбор на Фондот е структуриран така како
што е во оспорената законска одредба, произлегува дека законодавецот сакајќи на некој начин да обезбеди
контрола над работата на Фондот, како финансиска институција со јавни овластувања, со новиот начин на донесувањето на одлуките на Управниот одбор утврден
во оспорената законска одредба, всушност ја губи
смислата на управувањето на Управниот одбор, како
колективно тело, орган кој управува со Фондот. Имено,
на претставниците од членот 53 став 3 од Законот, а
кои се од редовите на Министерството за здравство и
Министерството за финансии им е утврдена целосна
контрола над работата на Управниот одбор, а тоа практично значи утврдување на право кое може да се смета и како „право на вето“ за сите одлуки на Управниот
одбор, што според Судот ја девалвира управната улога
на органот на управувањето на Фондот, кое пак не може да се смета дека е во функција на обезбедување на
целите кои сакал законодавецот да ги постигне, а кои
се утврдени во членот 56 од Законот.
Според Судот законодавецот има право да го обезбеди начинот за поефикасно применување, остварување и обезбедување на целите кои сака да ги постигне
со Законот, бидејќи тоа е и функцијата на легислативата, меѓутоа, со воспоставувањето на таков посебен начин на донесувањето на одлуките на Управнииот одбор
предвиден во оспорената одредба од Законот, очигледно е дека таа цел не може да се постигне од причини
што всушност во секој момент членовите на Управниот одбор кои имаат посебен статус во однос на донесувањето на одлуките, можат да ја блокираат работата на
Фондот и без нивна согласност Управниот одбор не
може да ги донесува одлуките согласно надлежностите
утврдени во Законот, односно не може да функционира. Тоа практично би значело дека, во конкретниот случај, станува збор за одлуки кои ги донесуваат претставниците на Министерството за здравство и Министерството за финансии кои имаат статус на претседател, односно заменик на претседател на Управниот одбор, а
не одлуки што ги донесува Управниот одбор како тело
што не само што не може да се смета како подобрување на управувањето на управувачките капацитети на
Фондот за здравственото осигурување, туку Управниот
одбор го прави бесмислено тело.
Имајќи го предвид изнесеното, а со оглед на тоа што
делот на оспорената одредба од член 56 став 2 од Законот уредува прашање за управување и одлучување во
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Фондот за здравственото осигурување, Судот утврди дека не е во согласност со Уставот, односно со принципот
на владеењето на правото како темелна вредност на
уставниот поредок на Република Македонија.
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.
У.бр.167/2006
27 јуни 2007 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Махмут Јусуфи, с.р.
___________

1139.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија,
членовите 56 и 70 од Деловникот на Уставниот суд на
Република Македонија ("Службен весник на Република
Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана на 20
јуни 2007 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ ОДБИВА барањето на Беќири Уљуси, Арифи
Мугни, Хусеини Јетон и Мухареми Таџедин за заштита
на слободите и правата од член 110 алинеја 3 од Уставот, кое се однесува на забрана на дискриминација на
граѓаните по основ на национална и политичка припадност.
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
3. Беќири Уљуси од с. Черкез, Куманово; Арифи
Мугни од с. Ливада, Струга; Хусеини Јетон од Тетово
и Мухареми Таџедин од Тетово, на Уставниот суд на
Република Македонија му поднесоа барање за заштита
на слободите и правата од член 110 алинеја 3 од Уставот што се однесуваат на забрана на дискриминација
на граѓаните по основ на национална и политичка припадност, повредени со Одлука за измена и дополнување на Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места на ЈПАУ „Македонија“
Скопје, донесена од Управниот одбор на ЈПАУ „Македонија“ Скопје, број 02-917/6 од 16.10.2006 година.
Според наводите во барањето, подносителите биле
вработени во Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ Скопје ( во натамошниот текст:
ЈПАУ „Македонија“ Скопје). Истите биле членови на
политичката партија ДУИ, а по националност биле Албанци. Наведените лица биле во работен однос на неопределено време, а нивниот прием на работа бил извршен согласно постапката предвидена со Законот за работните односи и со претходно објавен конкурс, со запазување на целокупната постапка предвидена со позитивните прописи на Република Македонија. Меѓутоа,
ЈПАУ „Македонија“ Скопје, по промената на правните
акти, со донесување на оспорената одлука, укинало повеќе работни места во актот за систематизација на работните места, меѓу кои и работните места на подносителите на барањето, поради што подносителите имаат
добиено отказ од работа. Со оспорената одлука подносителите сметаат дека биле дискриминирани по основ
на национална и политичка припадност, а оспорената
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одлука била спротивна на член 62 и член 76 од Законот
за работните односи, бидејќи одредбите од Законот за
работните односи ги набројувале причините кога може
на работникот да му престане работниот однос, а во
никој случај работниот однос не престанувал по воља
на некоја политичка партија или некое физичко лице
како претставник на работодавачот. Оспорената одлука
била спротивна и на членот 110 од Уставот на Република Македонија, бидејќи не била во согласност со законските прописи, колективните договори и со Уставот. Оспорената одлука не ги штитела слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното
изразување на мислата, политичкото здружување и
дејствување и забраната на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност.
4. Врз основа на консултативниот разговор со подносителите на барањето одржан на 9 февруари 2007 година, одржаната јавна расправа на 3 мај 2007 година,
како и доставената документација по предметот, Судот
на седницата утврди дека врз основа на јавен оглас објавен во дневниот весник „Нова Македонија“ на
07.06.2006 година, ЈПАУ „Македонија“ Скопје има извршено прием на работа на 18 лица, од кои 9 се припадници на заедницата на Албанците и 9 се Македонци. Подносителите на барањето се дел од лицата кои се
примени на овој оглас и кои се припадници на заедницата на Албанците во Република Македонија.
Владата на Република Македонија, на Петтата затворена седница одржана на 26.09.2006 година, разгледувајќи ја Информацијата за редовните вработувања и
вработувања на лица ангажирани со договор за дело во
периодот од 01.08.2005 до 10.09.2006 година, помеѓу
другото, заклучила министерствата, стручните служби,
управните организации, фондовите, агенциите, самостојните и другите државни органи, јавните претпријатија, јавните установи и Генералштабот на Армијата на
Република Македонија да ја утврдат реалната потреба
од редовните вработувања во последната година и за
лицата ангажирани со договор за дело/времени вработувања, со цел, помеѓу другото, прстанување на работното место на вработени лица на определено и на неопределено време, во случаи во кои ќе се оцени дека карактерот на работите што тие ги вршат не се неопходни за успешно функционирање на органот, при што да
се води сметка за доследна примена на Законот за државните службеници, Законот за работните односи и
други закони и подзаконски акти од областа на работните односи.
Имајќи го предвид наведениот заклучок на Владата
на Република Македонија, Управниот одбор на ЈПАУ
„Македонија“ Скопје, на седницата одржана на ден 16
октомври 2006 година, донел Одлука за измена и дополнување на Правилникот за внтрешна организација и
систематизација на работните места на ЈПАУ „Македонија“ Скопје, заведена под број, 02-907/6, со која се
укинуваат 11 работни места, и тоа: во Дирекцијата на
ЈПАУ „Македонија“ Скопје осум работни места ( заменик директор на ЈПАУ „Македонија“ Скопје, советник,
самостоен референт за пресметка на даноци, менаџер
за квалитет и контрола воздушен сообраќај, менаџер за
квалитет и контрола технички работи, менаџер за квалитет и контрола правни работи и безбедност, менаџер
за квалитет и контрола информатика и електро и менаџер за квалитет и контрола економски работи); во По-
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дружницата „Аеродром“ Скопје - две работни места (
заменик директор на Подружницата „Аеродром“ Скопје и самостоен референт за ОНО) и во Подружницата
Аеродром „Охрид“ - едно работно место ( заменик директор на Подружницата Аеродром „Охрид“) .
Исто така, на истата седница, Управниот одбор на
ЈПАУ „Македонија“ Скопје донел и Одлука за измена
и дополнување на Правилникот за внтрешна организација и систематизација на работните места на ЈПАУ
„Македонија“ Скопје, заведена под број, број 02-907/5,
со која се одобрува воведување две работни места (помошник директор за организација и помошник директор за оперативно-технички работи) во Дирекцијата
на ЈПАУ „Македонија“ Скопје, како и се одобрува организациона промена во Подружницата Аеродром
Скопје и се врши утврдување (нивелација-усогласување) на работните места во оваа подружница.
Синдикалниот одбор при ЈПАУ „Македонија“
Скопје, доставил мислење до директорот на ЈПАУ
„Македонија“ Скопје, број 02-903/5 од 30.10.2006 година, со кое го известува дека на седницата одржана на
16 октомври 2006 година, дава поддршка на измените и
дополнувањата на Правилникот за внтрешна организација и систематизација на работните места и на писменото известување од директорот за идеите и целите на
истото, со напомена дека за севкупното решавање на
економската состојба во претпријатието, потребно е да
се изготви нов акт за систематизација, во кој на прво
место ќе бидат застапени потребниот број работни места и професионализмот на вработените.
Директорот на ЈПАУ „Македонија“ Скопје, врз основа на член 62 став 1 точка 5, член 63, член 76 став 1
точка 3, член 86, член 88 став 2, член 92, член 97 и член
255 став 3 од Законот за работните односи („Службен
весник на Република Маккедонија“ бр. 62/2005), член
33 став 1 точка 4, член 34, член 36, член 37, член 38
став 1 точка 3, член 55, член 59 и член 132 став 3 од
Колективниот договор на ЈПАУ „Македонија“ Скопје (
од 14.април 2006 година) и врз основа на Одлуката за
измена и дополнување на Правилникот за внатрешна
организација и систематизација на работните места на
ЈПАУ „Македонија“ Скопје, број 02-907/6 од 16 октомври 2006 година, на 1 ноември 2006 година донел одлуки за откажување на договорот за вработување поради
деловни причини на работниците: Беќири Уљуси, Арифи Мугни, Хусеини Јетон, Мухареми Таџедин, Блаже
Филиповски, Јани Кардула, Крсте Вељановски, Магдалена Владимирова, Милорад Климовски и Александар
Чепељугин. Во образложението на одлуките е наведено
дека поради настанатите промени од деловни причини,
а врз основа на измените и дополнувањата на систематизацијата на ЈПАУ „Македонија“ Скопје, дојдено е до
укинување на работните места на кои именуваните работници ги извршувале работните обврски, така што
престанала потребата за работа на работниците на неопределено време на тие работни места, при што се имало предвид дека немало можност да бидат распоредени
на други работни места, односно да им се понуди нов
променет договор за вработување, од причина што немало оправдана потреба за тоа бидејќи имало превработеност во претпријатието и би се загрозило деловното работење согледано од аспект на економичност,
профитабилност и успешност во работењето.
Работниците Беќири Уљуси, Арифи Мугни, Хусеини Јетон, Мухареми Таџедин, Марија Владимирова,
Милорад Климовски, Крсте Велјаноски и Александар
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Чепељугин до Управниот одбор на претпријатието вложиле благовремени приговори на одлуките за откажување на договорот за вработување поради деловни причини. На седниците одржани на ден 14 ноември 2006
година и 5 декември 2006 година, Управниот одбор ги
одбил како неосновани поднесените приговори.
Лицата Беќири Уљуси, Арифи Мугни, Хусеини Јетон и Мухареми Таџедин имаат заведено работни спорови по основ на одлуките за откажување на договорот
за вработување поради деловни причини, по кои постапките се во тек.
Според Известувањето од Народниот правобранител, доставено до Уставниот суд во фаза на претходна
постапка, лицата Беќири Уљуси, Арифи Мугни, Хусеини Јетон и Мухареми Таџедин доставиле поединечни
претставки до Народниот правобранител заради заштита на нивните права по основ на работен однос, во кои
навеле дека во одлуката на директорот за престанок на
нивниот работен однос се содржани и елементи на дискриминација по национално потекло. По разгледување на претставките и приложената документација, Народниот правобранител покренал постапка во текот на
која извршил непосреден увид во документацијата на
ЈПАУ „Македонија“ Скопје и разговарал со директорот
на претпријатието. При вака спроведената постапка,
Народниот правобранител констатирал дека Управниот
одбор на претпријатието ги одбил приговорите на подносителите на претставките против оспорените одлуки
на директорот на претпријатието, со што одлуките станале конечни и извршни, па со оглед на тоа што Народниот правобранител нема никакви овлстувања да ги
менува или укинува ваквите одлуки, подносителите
биле советувани дека натамошна заштита на правата
од работен однос можат да остварат во постапка пред
надлежен суд со поднесување тужба во законски определен рок, а доколку со правосилна и извршна одлука
на надлежниот суд им биде признато правото, а работодавецот ЈПАУ „Македонија“ Скопје доброволно не
ги спроведе, можат со претставка повторно да се обратат до Народниот правобранител, кој во рамките на овластувањата ќе ги преземе сите мерки и дејствија заради остварување на нивните права од работен однос.
Истовремено, на подносителите на претставките, Народниот правобранител им укажал дека во функција на
заштита на нивните права по основ на заштита од дискриминација, можат да се обратат и до Уставниот суд
на Република Македонија, кој согласно одредбата на
член 110 од Уставот на Република Македонија, ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот и во
однос на забрана на дискриминација по основ на пол,
раса, верска, национална, социјална и политичка припадност.
5. Според член 110 алинеја 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, Уставниот суд одлучува за согласноста на законите со Уставот и за согласноста на
другите прописи и на колективните договори со Уставот и со законите, а според алинеја 3, Уставниот суд ги
штити слободите и правата на човекот и граѓанинот
што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и забраната на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска,
национална, социјална и политичка припадност.
Според член 51 од Деловникот на Уставниот суд на
Република Македонија, секој граѓанин што смета дека
со поединечен акт или дејство му е повредено право
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или слобода утврдени со член 110 алинеја 3 од Уставот
на Република Македонија, може да бара заштита од
Уставниот суд во рок од 2 месеци од денот на доставувањето на конечен или правосилен поединечен акт, односно од денот на дознавањето за преземање дејство со
кое е сторена повредата, но не подоцна од 5 години од
денот на неговото преземање. Во барањето, според
член 52 од Деловникот, потребно е да се наведат причините поради кои се бара заштита, актите или дејствата со кои тие се повредени, фактите и доказите на кои
се заснова барањето, како и други податоци потребни
за одлучувањето на Уставниот суд.
Имајќи ја предвид надлежноста на Уставниот суд
утврдена со член 110 алинеја 3 од Уставот, Уставниот
суд оцени дека во конкретниов случај, прашањето за
тоа дали подносителите на барањето биле дискриминирани поради нивната национална или партиска припадност, треба да се утврди преку утврдување на околностите за тоа дали националната и партиската припадност на лицата била основ за изменување на правилникот за систематизација на работните места во јавното
претпријатие, односно за укинување на работните места на кои биле распоредени и за престанок на нивниот
работен однос, како што се наведува во барањето.
Во однос на наводите за дискриминација на подносителите на барањето по основ на национална припадност, Судот го ценеше податокот дека отказ на договорите за вработување по истиот основ (од деловни причини), покрај подносителите на барањето, кои се припадници на заедницата на Албанци во Република Македонија, добиле уште шест други вработени во претпријатието, од кои петмина Македонци и еден припадник на заедницата на Власи во Република Македонија.
Овој податок, според Судот, доволно говори за тоа дека не може да се прифати тврдењето дека националната припадност на подносителите на барањето била критериум при изменувањето на актот за систематизација
на работните места во претпријатието во смисла на
укинувањето на одредени работни места, односно дека
националната припадност била причина за дискриминација на подносителите на барањето.
Вo oднос на наводите за политичка дискриминација
на подносителите на барањето, пред Судот како клучно
се постави прашањето за тоа дали надлежните органи
на ЈПАУ „Македонија“ Скопје во време на донесување
на оспорената одлука знаеле или можеле да знаат за
политичката и партиска припадност на подносителите
на барањето и дали се раководеле од тие сознанија при
донесување на таа одлука. Во одговор на ова прашање
подносителите на барањето не презентираа пред Судот
никакви докази дека во претпријатието јавно била манифестирана или презентирана нивната политичка и
партиска припадност, од каде би можело да се изведе
заклучок дека таквите податоци им биле познати на директорот и членовите на Управниот одбор на претпријатието. Напротив, тие само искажаа претпоставки дека
според нив, постоеле неформални информации или некаква претстава за нивната политичка и партиска припадност која можела да му биде позната на директорот,
при што изјавија дека не оствариле лична средба или
друг контакт со него за да го запознаат за овие околности. Во оваа смисла, Судот го имаше предвид исказот
на претставникот на Јавното претпретпријатие, даден
на јавната расправа пред Судот, според кој во Јавното
претпријатие се води евиденција на вработените по
старосна структура, по образовна структура и по струч-
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на спрема, а од 2002 година, се води евиденција и по
национална структура. Меѓутоа, евиденција на вработените по партиска или политичка припадност во претпријатието ниту се водела ниту сега се води.
Оттука, според Судот, постоењето на неформални
информации или некаква претстава во таа смисла која
можеле да ја имаат директорот и членовите на Управниот одбор на претпријатието за политичката и партиската припадност на подносителите на барањето, не се
доволно цврсти аргументи за тоа дека тие објективно
знаеле за овие околности и се раководеле од истите при
укинувањето на работните места во претпријатието. Со
оглед дека не може да се потврди дека директорот и
членовите на Управниот одбор на претпријатието биле
во положба да ја знаат политичката и партиската припадност на подносителите на барањето, според Судот,
тешко може да се тврди дека укинувањето на работните места во Правилникот за систематизација на работните места е темелено врз основа на политичката и
партиска припадност на вработените. Уште повеќе,
што со Одлуката со која се вршат измените во правилникот за систематизација на работните места се укинуваат работни места во сите структури на претпријатието и истата не содржи конкретни имиња или други податоци за работниците кои се распоредени на работните места кои се укинуваат. Во оваа смисла, на јавната
расправа од страна на претставникот на Јавното претпријатие, а потоа потврдено и со писмен поднесок, беше укажано дека согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
49/2006), во јавните претпријатија се укинува функцијата заменик на директор, во која смисла и во Правилникот за систематизација на работните места во
ЈПАУ„Македонија“, со оспорената одлука се укинуваат работните места за заменици на директорот (вкупно
три работни места), вклучувајќи го и работното место
заменик директор на подружницата „Аеродром“
Охрид, на кое бил распореден еден од подносителите
на барањето, што е уште еден доказ дека укинувањето
на работните места не треба да се поврзува со партиската припадност на работниците распоредени на овие
работни места.
На јавната расправа, на прашање од Судот, подносителите на барањето потврдија дека во претпријатието работат и други членови на политичката партија
ДУИ, кои биле примени на работа на истиот оглас кога
биле примени и подносителите на барањето, но тие
продолжиле со работа, односно нивните работни места
не биле укинати, што Судот оцени дека претставува
уште еден аргумент во прилог на тврдењето дека укинувањето на наведените работни места било заради деловни причини, а не поради партиски причини.
Во оваа смисла Судот го ценеше и податокот, кој на
барање на Судот беше доставен од страна на претставникот на Јавното претпријатие, според кој, ЈПАУ „Македонија“, по донесувањето на оспорената одлука, нема вршено други измени во актот за систематизација
на работните места, како и податокот дека по дадените
откази на подносителите на барањето, во Јавното претпријатие, врз основа на јавен оглас објавен во весникот
„Вечер“ на 29.12.2006 година, се извршени одредени
вработувања на соодветни стручни кадри (информатичари, автомеханичари), на кој оглас никој од подносителите на барањето не се пријавил.

13 јули 2007

Укажувањето на подносителите на барањето дека
процентот на застапеност на Албанците во претпријатието се намалил со нивните откази и не соодветствува
на одредбите за соодветна и правична застапеност на
припадниците на заедниците според одредбите на
Охридскиот рамковен договор, според Судот, сам по
себе не претставува аргумент за повреда на поединечно
право од работен однос. Имено, наведеното укажување, доколку е точно, односно доколку е последица на
структурните реформи на претпријатието, може да биде повод за повикување на надлежните во претпријатието и во органите на државната власт за преземање на
соодветни мерки за обезбедување на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите
заедници во органите на државната власт и другите јавни институции на сите нивоа, како темелна вредност на
уставниот поредок на Република Македонија. Меѓутоа,
заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот определени со член 110 алинеја 3 од Уставот, пред
Уставниот суд на Република Македонија може да се
бара само доколку истите се повредени со поединечен
акт или дејство.
Во оваа смисла, Судот го ценеше и исказот на заменикот народен правобранител, даден на јавната расправа пред Судот, според кој Народниот правобранител,
постапувајќи по поднесена претставка од подносителите на барањето, во рамките на надлежностите на народниот правобранител утврдени во Уставот и Законот за
народниот правобранител, каде што се посветува особено внимание за заштита на начелата на недискриминација и соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците, во конкретниот случај не утврдил постоење на таква дискриминација.
Исказите на подносителите на барањето дека постои повреда на постапката за давање отказ од работа,
во смисла дека, наместо да добијат отказ по укинувањето на работните места на кои дотогаш биле распоредени, истите можеле да бидат распоредени на други работни места според правилникот за систематизација на
работните места во претпријатието, навлегуваат во
сферата на работните односи уредена со закон и колективен договор. Заштитата на правата од областа на работните односи се обезбедува пред редовните судови,
што им било познато на подносителите на барањето, со
оглед дека истите изјавија дека имаат поведено соодветни постапки пред надлежниот суд. Во оваа смисла,
Уставниот суд не е надлежен за оценување на законитоста на постапката за давање отказ на договорите за
вработување.
Врз основа на анализата од јавната расправа и консултативниот разговор, како и утврдената правна и фактичка состојба по предметот, Судот оцени дека е право на јавното претпријатие да одлучува за спроведување на економски и структурни промени и да презема
мерки за ублажување на последиците од тие промени,
меѓу кои и укинување на работни места кои според карактерот на работите, не се неопходни за успешно
функционирање на претпријатието. Донесувањето на
оспорената одлука за изменување и дополнување на
Правилникот за систематизацијата на работните места
во претпријатието е дел од начинот и постапката за реализирање на ваквата политика на претпријатието, а
отказите на вработените кои биле затекнати на работните места кои се укинуваат се дадени во функција на
операционализација на Одлуката.
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Со оглед дека пред Судот не се презентираа докази
дека укинувањето на работните места во систематизацијата на претпријатието, а следствено на тоа и отказите на договорите за вработување, се резултат на национални или партиски причини, Судот смета дека во конкретниов случај, престанокот на работниот однос на
подносителите на барањето не може да се смета за случај на дискриминација по основ на национална и политичка припадност.
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точка 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови, во состав од претседателот на Судот, Махмут Јусуфи и судиите Лилјана Ингилизова-Ристова, Мирјана
Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски
и Игор Спировски.
У.бр.227/2006
20 јуни 2007 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Махмут Јусуфи, с.р.
_______________________________________________

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РМ
151.
Врз основа на член 52 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ“ бр. 100/05 и
19/07), а во согласност со членовите 46 и 51 од истиот
Закон, Советот за радиодифузија на Република Македонија, по спроведувањето на Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност објавен
врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр.021348/7 од 08.05.2007 година (“Службен весник на РМ”
бр. 57/07), на 15-та седница, одржана на 09.07.2007 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
I. Се доделува 1 (една) дозвола за вршење радиодифузна дејност на непрофитна радиодифузна установа за емитување и пренос на радио програмски сервис, со
опфат на слушаност на подрачјето на градот Скопје
(регионално ниво), и тоа на:
- Универзитет СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ Скопје;
II. Радио програмскиот сервис од точка И. на оваа
Одлука, ќе се емитува и пренесува преку терестријален
предавател на фреквенција 92,9 МХз.
III. Програмскиот сервис ќе биде наменет за задоволување на специфичните потреби и интереси на студентската популација.
IV. Советот за радиодифузија ќе ја издаде дозволата
за вршење радиодифузна дејност врз основа на приложена регистрација во соодветниот регистар како непрофитна радиодифузна установа и одобренијата издадени од Агенцијата за електронски комуникации.
V. Непрофитна радиодифузна установа Ке отпочне
со вршење на радиодифузната дејност во рок од 6
(шест) месеци, од денот на издавањето на Дзволата за
вршење радиодифузна дејност.
VI. Дозволата за вршење радиодифузна дејност на
непрофитната радиодифузна установа се доделува за
временски период од девет години и истата не може да
се пренесува на друго лице.
VII. Агенцијата за електронски комуникации врз
основа на оваа одлука ќе издаде одобрение за користење на радиофреквенција во согласност со податоците
за доделената фреквенција.
VIII. Во дозволата за вршење радиодифузна дејност
која ќе ја издаде Советот за радиодифузија на непрофитната радиодифузна установа, ќе бидат содржани
податоците утврдени во член 56 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05
и 19/07).
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IX. За Дозволата се плаќа годишен надоместок за
секоја тековна година, почнувајќи од датумот на издавањето на Дозволата, на сметката на Советот за радиодифузија (жиро сметка 300000000618023, Банка депонент: Комерцијална банка А. Д. Скопје).
Висината на годишниот надоместок за Дозвола за
првата година изнесува 357,65 бодови (1 бод = 1 евро,
во денарска противвредност) за подрачјето на градот
Скопје.
Висината на годишниот надоместок за Дозвола за
наредните години Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно член 60 од Законот за радиодифузната
дејност на почетокот на секоја календарска година.
X. За користење на радиофренвенциите за радиодифузна и за фиксна служба непрофитната радиодифузна
установа е должна да плаќа годишен надоместок 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).
XI. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на РМ”.
XII. За оваа одлука писмено да се известат сите
учесници на Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност, објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр.02-1348/7 од
08.05.2007 година ( “Службен весник на РМ” бр.
57/07), во рок од седум дена од денот на донесувањето
на одлуката.
XIII. Одлуката да се достави до:
- Сите учесници на Конкурсот за доделување дозвола
за вршење радиодифузна дејност, објавен врз основа на
Одлуката за објавување конкурс бр.02-1348/7 од
08.05.2007 година ( “Службен весник на РМ” бр. 57/07) и
- Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија.
Бр. 02-2236/1
10 јули 2007 година
Скопје

Совет за радидофузија
Претседател,
Мирче Адамчевски, с.р.

Правна поука: Учесниците на Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност, објавен
врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр.021348/7 од 08.05.2007 година ( “Службен весник на РМ”
бр. 57/07) кои не се задоволни од одлуката, имаат право во рок од 15 дена од денот на добивањето на известувањето и одлуката да поднесат тужба до надлежниот суд.
__________

СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
152.
Членките на Здружението на банкарството при Стопанската комора на Македонија (во натамошниот
текст: потписниците), на основа на Законот за банки
(“Сл.весник на РМ” број 67/2007), Законот за чек
(“Сл.весник на РМ” број 3/2002), Правилата за организацијата и начинот на работа на Здружението на банкарството и Заклучокот од ЏВИИ-та Седница на Здружението на банкарството, одржана на ден 11.05.2007
година, го потпишуваат следниот
ДОГОВОР
ЗА ФОРМАТА НА ЧЕКОВНИОТ БЛАНКЕТ
И НАЧИНОТ ЗА НАПЛАТА/ ИСПЛАТА НА ЧЕК
Член 1
Предмет на овој Договор е уредувањето на формата на чековниот бланкет и начинот на наплата/ исплата
на чек во согласност со Законот за чек.
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Член 2
Одделни изрази употребени во овој договор, согласно Законот за чек го имаат следното значење:
- трасант е налогодавач или изадавач на чекот,
-трасат е оној кој врши исплата по чекот од трасантово покритие што се наоѓа кај него. Чек платив во
Република Македонија се трасира само на банка,
- ремитент е физичко или правно лице на кое му се
исплатува износот наведен на чекот, односно корисник
на чекот.
Член 3
Потписниците на овој договор се согласни чековниот бланкет да се печати на хартија со заштитни елементи во печат со грамажа 90гр/мм, со димензии 15о мм
на 85мм.
Изборот на боите на позадината, на линиите и на
исписот на чековниот бланкет се остава на слободен
избор на потписниците на овој договор како единствени овластени издавачи на чековниот бланкет.
Член 4
Потписниците на овој договор се согласни распоредот на елементите на чекот, дефинирани во Законот за
чек, на лицето на чековниот бланкет да се на следниот
начин:
1. Ознаката дека е чек да е во десниот горен агол
на чековниот бланкет;
2. Ознаката, називот и седиштето на трасатот започнува од горниот лев агол кон средина на чековниот
бланкет;
3. Безусловната наредба да се плати одредена сума
пари е изразена со зборовите: “Платете по овој чек износ од __________________________” се пишува на
средината на чековниот бланкет, почнувајки од лево
кон десно. Износот МКД се пишува и со бројки во
место назначено на чековниот бланкет кое се наоѓа на
десната страна на првата половина на чековниот бланкет;
4. Елементот “ Место каде се поднесува за наплата
“се пишува на втората половина на чековниот бланкет,
од лево кон десно;
5. Елементот “ Место и датум на издавање” се пишува во горната десна половина на чековниот бланкет ,
над местото одредено за пишување на износот на чекот
со бројки;
6. Трасантот својот потпис го дава на десната
страна на втората половина на чековниот бланкет.
Потписниците на овој договор се согласни:
- ремитентот да е наведен на чековниот бланкет на
место под местото каде што е наведена безусловната
наредба да се плати одредена сума пари;
- името и презимето на трасантот, адресата од личната исправа и место на живеење на трасантот да бидат
наведени под “ознаката, називот и седиштето на трасатот”, на горната половина на левата страна од лево кон
десно на чековниот бланкет;
- чековниот бланкет да има сериски број и
- на лицето на чекот да е наведен бројот на сметка на трасантот.
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Член 5
Ремитентот го поднесува чекот на наплата кај трасатот во согласност со одредбите на Законот за чек.
Ремитентот го поднесува чекот на наплата на начин
кој го договараат трасатот и ремитентот.
Член 6
Трасатот ќе одбие исплата на чекот ако:
- трасантот нема покритие на сметка од која е издаден чекот;
- утврди дека чекот не е издадаен на стандарден
образец;
- утврди дека чекот не е издаден во согласност со
Законот за чек;
- утврди дека чекот е преправан или фалсификат;
- трасантот го извести трасатот дека чековниот
бланкет е загубен или украден;
- знае дека над имотот на трасантот е отворен стечај и
- во други случаи утврдени со закон.
Член 7
Трасатот го исплаќа чекот на ремитентот по видување а по извршена проверка на чекот од страна на
трасатот.
Потписниците на овој договор се согласни рокот за
проверка на дејствијата од член 6 на овој договор на
поднесените чекови од еден ремитент во ист ден да е
најмногу два работни дена.
Како работен ден во смисол на став 2 на овој член
се сметаат сите денови, освен сабота, недела и државни
празници утврдени со закон или одлука на Влада на Република Македонија.
Член 8
Трасатот нема да исплати чек кој на ремитентот е
исплатен од страна на банка која не е трасат.
Член 9
Договорот е обврзувачки за неговите потписници.
Поединечна членка на Здружението дополнително
може да се приклучи со негово потпишување.
Член 10
Овој договор престанува да важи ако неговите потписници писмено се договорат.
Договорот престанува да важи првиот ден во наредниот месец, по одлуката за негово престанување.
Секој потписник на Договорот може поединечно да
истапи од него со писмена изјава, доставена до Здружението.
Член 11
Постапка за промена или престанување на овој договор се покренува ако тоа писмено го побараат најмалку 5 потписници на Договорот.
Член 12
Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 16.06.2007 година.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија (“Службен весник на РМ“
бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002, 46/2002 и 37/2005), Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни 2007 година, во однос на месец мај 2007 година е пониска за 0,1%.
2. Исплатата на платите за месец јуни 2007 година, во однос на месец мај 2007 година, работодавачите од
членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.
Министер,
Љупчо Мешков, с.р.
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.
Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
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