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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

635. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ВОДИТЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за водите, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 31 мај 2005 година.  
     Бр. 07-2058/1                                Претседател 
31 мај 2005 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                     Бранко Црвенковски, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ 
 

Член 1 
Во Законот за водите (�Службен весник на Репуб-

лика Македонија� број 4/98 и 19/2000), по членот 154 
се додава нов член 154-а, кој гласи: 

 
�Член 154-а 

Пред да се достави иницијативата за отпочнување на 
постапка за доделување на концесија за користење на 
вода во вид на предлог од министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство до Владата на Република 
Македонија, министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство потребно е да прибави мислење од Ми-
нистерството за транспорт и врски, Министерството за 
економија, Министерството за животна средина и про-
сторно планирање, Министерството за внатрешни рабо-
ти, Министерството за одбрана, Министерството за ло-
кална самоуправа,  Министерството за култура, Репуб-
лички завод за заштита на спомениците на културата и 
од Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија.�  

Член 2 
Членот 155 се менува и гласи: 
�Концесијата за користење на водите ја дава Влада-

та на Република Македонија врз основа на јавен кон-
курс, организиран и спроведен според условите утвр-
дени со овој закон и Законот за концесии. 
По исклучок од ставот 1 на овој член, концесија за 

користење на водата може да се даде и по пат на непо-
средна спогодба на домашни и странски правни лица 
коишто вложуваат средства за изградба на хидроенер-
гетски објекти врз основа на договор со Владата на Ре-
публика Македонија. 
Договор за непосредна спогодба од ставот 2 на овој 

член може да се склучи со домашни или странски прав-
ни лица кои: 

- имаат затворена финансиска конструкција за из-
градба на објектот и 

- обезбедиле финансиска гаранција која одговара на 
вредноста за реализирањето на објектот. 
Договорот  од ставот 2 на овој член особено содржи: 
- обезбедување на локација за изградба на објектот 

и разрешување на имотно-правните односи во врска со 
земјиштето; 

- обезбедување на потребните дозволи, согласности 
и одобренија за градба и работење на објектот; 

- техничко-технолошки услови, како и услови за за-
штита на животната средина и природата при изградба 
и експлоатација на објектот; 

- времетраењето на договорот, односно користење-
то на објектот од страна на вложувачот и 

- можност за разрешување на спорови пред  надле-
жен суд.�  

 
Член 3 

По членот 155 се додаваат три нови члена 155-а, 
155-б и 155-в, кои гласат: 
 

�Член 155-а 
Јавниот конкурс се организира како постапка за до-

делување концесија со јавен повик, при што заинтере-
сираните лица треба да достават документација наведе-
на во јавниот конкурс, која најмалку треба да содржи: 
приказ на решението на објектите на топографски и ге-
одетски подлоги, податоци за карактеристични проте-
ци (минимални, средни и максимални дневни протеци 
и средни месечни протеци), за профилот на зафаќање 
на водата за период од најмалку десет години; количес-
твото на вода што се планира да се зафаќа и начинот на 
зафаќање; начинот на испуштање на водите; основни 
карактеристики на објектот со кој ќе се врши дејноста 
и бонитет на правното или физичкото лице.  
Во постапката за непосредно спогодување се при-

ложува и документацијата од ставот 1 на овој член која 
се однесува на техничката документација. 

 
Член 155-б 

Владата на Република Македонија, на предлог на 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, донесува одлука за доделување на концесија, со 
која особено се определува: намената за која се доделу-
ва концесијата, корисникот на концесијата (концесио-
нерот), начинот и режимот на користење на водата, 
времетраењето на концесијата и основата за одредува-
ње на висината на надоместокот.  
Меѓусебните права и обврски на Владата на Репуб-

лика Македонија и концесионерот се уредуваат со до-
говор за концесија, кој се склучува врз основа на одлу-
ката за доделување на концесија донесена од Владата 
на Република Македонија. 
Со договорот за концесија во согласност со одлука-

та за концесија, покрај другото, се утврдуваат: намена-
та за која се доделува концесијата, посебните услови 
кои треба да ги исполнува концесионерот за време на 
користење на концесијата, времетраењето на концеси-
јата, висината на надоместокот за концесијата, услови-
те и начинот на плаќање на надоместокот.  

 
Член 155-в 

Договорот за концесија може да се раскине пред 
истекот на времето за кое е доделена концесијата, ако 
концесионерот: 

- не започне со изградба на објектот во рок од две 
години од денот на склучувањето на договорот за кон-
цесија; 

- ја пренесе концесијата на друго лице без соглас-
ност на Владата на Република Македонија; 

- не го плати надоместокот за концесијата  под ус-
лови и на начин утврден со договорот; 

- му е забрането со правосилна судска одлука врше-
ње на концесиската дејност; 

- редовно не ги одржува објектите и постројките 
или самоволно ги менува условите под кои е доделена 
концесијата, поради што може да дојде до опасност од 
нарушување на режимот на водите или може да се на-
руши законското право на користење на водата на дру-
ги корисници, ако во рок кој ќе го определи надлежни-
от орган не ја воспостави првобитната состојба;  
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- не започнал со вршењето на дејноста за која е доде-
лена водата во рок предвиден со договорот за концесија;  

- прекине да ја врши дејноста за која е доделена 
концесијата подолго од една година, а причините за 
прекинување не се наведени во договорот и  

- не ги исполнува и другите обврски од договорот 
за концесија.� 

 
Член 4 

Членот 156 се менува и гласи: 
�Времетраењето на концесијата за користење на во-

да се утврдува во договорот за концесија за користење 
на вода  при што да не е поголемо од утврденото нај-
долго време.  
Најдолгото време на кое може да се додели конце-

сија за користење на вода, изнесува:  
1) производство на електрична енергија: 
а) за хидроелектрични централи со инсталирана 

моќност над 10 МВт - до 70 години;  
б) за хидроелектрични централи со инсталирана 

моќност над 2 МВт до 10 МВт - до 50 години и  
в) за хидроелектрични централи со инсталирана 

моќност под 2 МВт - до 30 години;  
2) одгледување на риби:  
а) во рибници - до 25 години и  
б) во кафези - до 15 години;  
3) езерски сообраќај - до десет години и 
4) туристички услуги - до 20 години. 
Концедентот може да донесе одлука за продолжу-

вање на времетраењето на концесијата за користење на 
вода на ист концесионер,на негово писмено барање. 
Времетраењето на продолжената концесија не може да 
биде подолго од периодот за кој е доделена концесија-
та. 
Барањето за продолжување на концесијата од ста-

вот 3 на овој член се поднесува до Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, најмалку 
три месеци пред истекот на периодот за кој е доделена 
концесијата. 
Кон барањето од ставот 3 на овој член се доставува 

договорот за концесија, доказ за намирени обврски  
согласно со договорот за концесии и податоци за кара-
ктеристичните протеци на водотекот. 
Почеток на концесијата е денот на потпишувањето 

на договорот за концесија.� 
 

Член 5 
Членот 157 се менува и гласи: 
�Концесионерот за користење на водата плаќа на-

доместок. 
Висината на надоместокот за концесија се опреде-

лува со договорот за концесија во согласност со крите-
риумите кои ги пропишува Владата на Република Ма-
кедонија на предлог на министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство.� 

 
Член 6 

По членот 157 се додаваат два нови члена 157-а и 
157-б, кои гласат: 

 
�Член 157-а 

Концесионерот е должен да преземе мерки за за-
штита на животот и здравјето на луѓето, заштита на 
животната средина и имотот на другите лица во случај 
на опасност од поплави, ерозија или други облици на 
штетно дејство на водата, кои можат да се јават поради 
објектите и постројките изградени на водотекот врз ос-
нова на концесијата.  

 
Член 157-б 

Ако за време на користењето на концесијата наста-
нат промени во режимот на водите, поради кои треба 
да се ограничи обемот на користење на водата или ко-
ристењето на водата треба да се прилагоди на новона-

станатата состојба, концесионерот е должен да преземе 
мерки кои во врска со тоа ќе му ги наложи Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
согласно со овој закон. 
Во случајот од ставот 1 на овој член концесионерот 

има право на надоместок на штетата, според општите 
прописи за надоместок на штета.� 

 
Член 7 

Во членот 158 ставот 2 се брише. 
Ставот 3 станува став 2. 
 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

__________ 
 

L I G J I 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT  

PËR UJERAT 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ujerat (�Gazeta zyrtare e Republikes së 

Maqedonise� numer 4/98 dhe 19/2000), pas nenit 154 shto-
het nen i ri 154-a, si vijon: 

                              
�Neni 154-a 

�Para se të paraqitet iniciativa për fillimin e procedures 
për ndarjen e koncesionit për shfrytezimin e ujit në forme 
të propozimit nga ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Eko-
nomise ujore prane Qeverise së Republikes së Maqedonise, 
ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave 
duhet të marre mendim nga Ministria e Transportit dhe 
Lidhjeve, Ministria e Ekonomise, Ministria e Ambientit Je-
tesor dhe Planifikimit Hapesinor, Ministria e Puneve të 
Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Vetadmini-
strimit Lokal, Ministria e Kultures, Enti Republika për 
Mbrojtjen e Monumenteve të Kultures dhe nga Komisioni 
Rregullator për Energjetike të Republikes së Maqedonise."  

 
Neni 2 

Neni 155 ndryshon si vijon: 
�Koncesionin për shfrytezimin e ujerave e leshon Qe-

veria e Republikes së Maqedonise në baze të konkursit 
publik, i organizuar dhe i realizuar sipas kushteve të perca-
ktuara me kete ligj dhe me Ligjin për koncesione. 

Me perjashtim të nenit 1 të ketij neni, koncesion për 
shfrytezimin e ujit mund të jepet edhe permes marreveshjes 
së drejtperdrejte ndermjet personave juridike të vendit dhe 
të huaj të cilet investojne mjete për ndertimin e objekteve 
hidroenergjetike mbi baze të marreveshjes me Qeverine e 
Republikes së Maqedonise. 

Kontrate për marreveshje  të drejtperdrejte nga paragra-
fi 2 i ketij neni, mund të lidhet me persona juridike të ven-
dit dhe të huaj të cilet: 

- kane konstruksion financiar të mbyllur për ndertimin 
e objektit, dhe  

- kane siguruar garanci financiare  e cila i pergjigjet 
vleres për realizimin e objektit.� 

Marreveshja  nga paragrafi 2 i ketij neni, në vecanti i  
permban:  

- sigurimin e lokacionit për ndertimin e objektit dhe 
zgjidhjen e marredhenieve pronesore-juridike,  marredhe-
nie që kane të bejne me truallin; 

- sigurimin e lejeve të nevojshme, pelqimet dhe lejet e 
ndertimit dhe punen e objektit; 

- kushtet tekniko-teknologjike, si edhe kushtet për 
mbrojtjen e ambientit jetesor dhe mbrojtjen e natyres gjate 
ndertimit dhe eksploatimit të objektit; 

- kohezgjatjen e marreveshjes, perkatesisht shfrytezi-
min e objektit nga ana e investitorit, dhe  

- mundesine për zgjidhjen e kontesteve para gjykates 
kompetente.� 
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Neni 3 
Pas nenit 155 shtohen tri nene të reja 155-a, 155-b dhe 

155-v si vijojne: 
 

�Neni 155-a 
Konkursi publik organizohet si procedure për ndarjen e 

koncesioneve permes thirrjes publike, me ç�rast personat e 
interesuar duhet ta paraqesin dokumentacionin e cekur në 
konkursin publik, i cili minimum duhet të permbaje:   pasq-
yren e lejes së objekteve të bazave topografike dhe gjeode-
zike, të dhena për rrjedha karakteristike (rrjedha minimale, 
të mesme dhe maksimale ditore dhe rrjedha të mesme mu-
jore) për profilin e perfshirjes së ujit për një periudhe prej 
më së paku 10 vitesh; sasine e ujit që planifikohet të perfs-
hihet dhe menyra e perfshirjes; menyren e shkarkimit të 
ujerave; karakteristikat themelore të objektit permes të cilit 
do të ushtrohet veprimtaria dhe bonitetin e personit juridik 
ose fizik.   

Në proceduren për marreveshje të drejtperdrejte, shto-
het dokumentacioni nga paragrafi 1 i ketij neni, i cili ka të 
beje me dokumentacionin teknik. 

 
Neni 155-b 

Qeveria e Republikes së Maqedonise, sipas propozimit 
të ministrit të Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise ujore, 
merr vendim për ndarjen e koncesionit, me të cilin në ve-
canti percaktohet:  destinimi për të cilin ndahet koncesioni, 
shfrytezuesi i koncesionit (koncesioneri) menyra dhe regji-
mi i shfrytezimit të ujit, kohezgjatja e koncesionit dhe baza 
për percaktimin e lartesise së kompensimit.  

Të drejtat dhe obligimet e ndersjella të Qeverise së Re-
publikes së Maqedonise dhe koncesionerit rregullohen me 
marreveshje për koncesion e cila lidhet mbi baze të vendi-
mit të marre për ndarjen e koncesionit nga Qeveria e Re-
publikes së Maqedonise. 

Me marreveshjen për koncesion në perputhje me vendi-
min për koncesion, ndermjet të tjerave percaktohen: desti-
nimi për të cilin ndahet koncesioni, kushtet e vecanta të ci-
lat duhet t�i permbushe koncesioneri gjate kohes së shfryte-
zimit të koncesionit, kohezgjatja e koncesionit, lartesia e 
kompensimit të koncesionit, kushtet dhe menyra e pagimit 
të kompensimit.  

Neni 155-v 
Marreveshja për koncesion mund të prishet para skadi-

mit të kohes për të cilen eshte ndare koncesioni nese kon-
cesioneri: 

- nuk fillon me ndertimin e objektit brenda afatit prej 
dy vjetesh nga dita e lidhjes së marreveshjes për koncesion; 

- koncesionin ia bart personit tjeter pa pelqimin e Qeve-
rise së Republikes së Maqedonise; 

- nuk e paguan kompensimin për koncesionin me kush-
tet dhe menyren e percaktuar me marreveshjen; 

- e ka të  ndaluar me aktvendim të plotfuqishem gjyqe-
sor që të ushtroje veprimtari koncesioni; 

- me rregull nuk i miremban objektet dhe instalimet apo 
me deshire të vet i ndryshon kushtet nën të cilat eshte ndare 
koncesioni, për të cilen gjë mund të vije deri në shkelje të 
së drejtes ligjore për shfrytezimin e ujit nga shfrytezues të 
tjere, nese në afatin të cilin do ta percaktoje organi kompe-
tent nuk e rivendos gjendjen fillestare; 

- nuk ka filluar me ushtrimin e veprimtarise për të cilen 
i eshte ndare uji, brenda afatit të parapare me marreveshjen 
për koncesion; 

- nuk e nderpret ushtrimin e veprimtarise për të cilen i 
eshte ndare koncesioni më gjate se 1 vit, nderkaq shkaqet 
për nderprerje nuk jane cekur në marreveshjen; 

- nuk i permbush edhe obligimet e tjera për koncesion.� 
 

Neni 4 
Neni 156 ndryshon si vijon: 
�Kohezgjatja e koncesionit për shfrytezimin e ujit per-

caktohet në marreveshjen për koncesion për shfrytezimin e 
ujit me ç�rast të mos jete më e gjate se koha më e gjate e 
percaktuar.  

Koha më e gjate për të cilen  mund të ndahet koncesion 
për shfrytezimin e ujit, eshte:  

1) për prodhimin e energjise elektrike: 
a) për centrale hidroelektrike me fuqi të instaluar mbi 

10 MV � deri më70 vite; 
b) për centrale hidroelektrike me fuqi të instaluar mbi 

2MV �deri 10 MV- deri më 50 vite dhe 
c) për centrale hidroelektrike me fuqi të instaluar nën 2 

MV � deri më 30 vite;  
2) për kultivimin e peshqve; 
a) në basene për peshq � deri më 25 vite dhe 
b) në kafaze � deri më 15 vite; 
3) për komunikacion liqenor � deri më 10 vite dhe 
4) për sherbime turistike � deri 20 vite. 
Koncendenti mund të marre vendim për vazhdimin e 

kohezgjatjes së koncesionit për shfrytezimin e ujit të të 
njejtit koncesioner, me kerkesen e tij me shkrim. Kohezg-
jatja e koncesionit, me vendim të koncesionerit, mund t�i 
zgjatet koncesionerit të njejte. Kohezgjatja e koncesionit të 
zgjatur nuk mund të jete më e gjate se periudha për të cilen 
eshte ndare koncesioni. 

Kerkesa për zgjatjen e koncesionit nga paragrafi 3 i ke-
tij neni, paraqitet prane Ministrise së Bujqesise, Pylltarise 
dhe Ekonomise ujore, më së paku tre muaj para skadimit të 
periudhes për të cilen eshte ndare koncesioni. 

Kerkeses nga paragrafi 3 të ketij neni, i bashkengjitet 
marreveshja për koncesion, prova për obligimet e permbus-
hura në perputhje me marreveshjen për koncesion dhe të 
dhenat për rrjedhat karakteristike të rrjedhes së ujit. 

Fillim i koncesionit eshte dita e nenshkrimit të kontra-
tes për koncesion.� 

 
Neni 5 

Neni 157 ndryshon si vijon: 
�Koncesioneri për shfrytezimin e ujit paguan kompen-

sim. 
Lartesia e kompensimit për koncesion percaktohet me 

marreveshjen për koncesion në perputhje me kriteret të ci-
lat i percakton Qeveria e Republikes së Maqedonise me 
propozim të ministrit të Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomi-
se ujore�. 

 
Neni 6 

Pas nenit 157 shtohen dy nene të reja 157-a dhe 157-b, 
si vijojne: 

 
�Neni 157-a 

Koncesioneri detyrimisht duhet të ndermarre masa për 
mbrojtjen e jetes dhe shendetit të njerezve, mbrojtjen e am-
bientit jetesor dhe pronen e personave të tjere në rast të rre-
zikut prej vershimeve, erozioneve ose formave të tjera të 
ndikimit të demshem mbi ujin të cilat mund të paraqiten 
për shkak të objekteve dhe instalimeve të ndertuara në rr-
jedhen e ujit mbi baze të koncesionit. 

 
Neni 157-b 

Nese gjate kohes së shfrytezimit të koncesionit behen 
ndryshime në regjimin e ujerave, për shkak të të cilave du-
het të kufizohet vellimi i shfrytezimit të ujit ose shfrytezimi 
i ujit duhet t�i pershtatet situates së posakrijuar, koncesio-
neri detyrimisht duhet të ndermarre masa të cilat në lidhje 
me kete do t�ia urdheroje Ministria e Bujqesise, Pylltarise 
dhe Ekonomise së Ujerave, në perputhje me kete ligj.  

Në rastin nga paragrafi 1 i ketij neni, koncesioneri ka të 
drejte në kompensim të demit, sipas rregullave të perg-
jithshme për kompensim të demit.� 

 
Neni 7 

Në nenin 158  paragrafi 2 shlyhet. 
Paragrafi 3 behet paragraf 2. 
 

Neni 8 
Ky ligj hyn në fuqi diten e tete nga dita e shpalljes në 

�Gazeten zyrtare të Republikes së Maqedonise�. 
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636. 
Врз основа на член 41, став 3 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/01 
и 5/03), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 07.06.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦИ НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО  

МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА ВО ИРАК 
 
1. За учество во состав на коалиционите сили во 

операцијата �Слобода за Ирак�, во поствоената фаза 5, 
во мировна операција во Ирак, се испраќаат единици 
на Армијата на Република Македонија, и тоа: 

- еден вод на сили за специјални операции во состав 
од триесет и тројца припадници од постојаниот состав 
на Армијата на Република Македонија, кои ќе учеству-
ваат во обезбедувањето на стабилноста и поддршката 
на коалиционите оперативни бази во Ирак, 

- еден офицер за работа на должност Висок воен 
претставник во Централната Команда на Армијата на 
САД во Тампа-Флорида (USCENTKOM), 

- еден офицер за работа на должност офицер за вр-
ски во Централната команда на Армијата на САД во 
Тампа-Флорида (USCENTKOM), 

-еден офицер за работа на должност офицер за вр-
ски на Армијата на Република Македонија во МНФ-И-
Багдад, Ирак и 

- еден офицер за работа на должност планер за 
автотранспортно одржување во Командата на мултина-
ционалната команда за безбедносна транзиција 
(MNSTCI) - Багдад, Ирак. 

2. Единиците на Армијата на Република Македо-
нија од точката 1, алинеи 1, 4 и 5 на оваа одлука се 
испраќаат во периодот од јуни 2005 до декември 
2005 година, а единиците на Армијата на Република 
Македонија од точката 1, алинеи 2 и 3 на оваа одлу-
ка се испраќаат во периодот од јуни 2005 до јуни 
2006 година. 

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана и итна медицинска помош на учесниците 
во мировната операција од точката 1 на оваа одлука, ги 
обезбедуваат Соединетите Американски Држави, а 
другиот дел од трошоците го обезбедува Република 
Македонија. 

4. Подготовките и организацијата на учесниците во 
мировната операција ќе ги изврши Министерството за 
одбрана. 

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација Владата на Република Македонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во �Службен весник на Република Македо-
нија�.  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07-2184/1                               Претседател  
7 јуни 2005 година             на Собранието на Република  
         Скопје                                      Македонија, 

                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
637. 
Врз основа на член 91 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 8/05) и член 
4 од Договорот меѓу Владата на Република Македонија 
и Владата на Република Хрватска за уредување на 
имотно-правните односи (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 7/99), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 2.06.2005 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ НА ИМЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ЗЕМЈИШНИТЕ КНИГИ  

ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
 

Член 1 
Се запишува право на сопственост на недвижен 

имот деловен простор на ул. �Масарикова� бр. 16/1 во 
Загреб, Република Хрватска со вкупна површина од 
156 м2 на КП бр. 2219 КО Центар на име на Република 
Македонија. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 19-1148/1                        Заменик на претседателот 
2 јуни 2005 година                    на Владата на Република 

  Скопје                                           Македонија, 
                                                 Минчо Јорданов, с.р. 

___________ 
638. 
Врз основа на член 60, став 2 од Законот за градот 

Скопје (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 55/04) и член 36, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.05.2005 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ДЕЛБЕН БИЛАНС НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ 
МЕЃУ НОВООСНОВАНАТА ОПШТИНА АЕРОДРОМ  

И ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА 
 

Член 1 
Се формира Комисија за спроведување на делбен 

биланс на недвижниот имот меѓу новооснованата 
општина Аеродром и општината Кисела Вода, во со-
став: 

 
I. Претседател на Комисијата: 
- Софија Ганзовска - Кочовска, советник во Управа-

та за имотно-правни работи. 
 
II. Членови на Комисијата: 
- Драгица Наумчевска, помошник раководител на 

Сектор во општина Кисела Вода, 
- Драган Тодоровски, комунален инспектор во оп-

штина Кисела Вода, 
- Миле Гиновски, член на Советот на општина Ае-

родром, 
- Мимица Антовска, член на Советот на општина 

Аеродром. 
 

Член 2 
Делбениот биланс од член 1 на оваа одлука ќе се 

спроведе согласно со посебно упатство донесено од 
министерот за финансии. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 
 
     Бр. 19-1997/1                        Претседател на Владата 
19 мај 2005 година                  на Република Македонија, 

     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 



Стр. 6 - Бр. 42 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 јуни 2005 
 

639. 
Врз основа на член 60, став 2 од Законот за градот 

Скопје (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 55/04) и член 36, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.05.2005 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ДЕЛБЕН БИЛАНС НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ 
МЕЃУ НОВООСНОВАНАТА ОПШТИНА БУТЕЛ 

И ОПШТИНАТА ЧАИР 
 

Член 1 
Се формира Комисија за спроведување на делбен 

биланс на недвижниот имот меѓу новооснованата оп-
штина Бутел и општината Чаир, во состав: 

 
I. Претседател на Комисијата: 
- Трајко Михајловски, самостоен референт-геоме-

тар во Управата за имотно-правни работи-подрачна 
единица Кисела Вода. 

 
II. Членови на Комисијата: 
- Муса Зука, претседател на Советот на општина Чаир; 
- Есма Алибашиќ Јонуз, раководител на Сектор во 

општина Чаир; 
- Агим Јусуфи, претседател на Советот на општина 

Бутел; 
- Драгољуб Чаковски, советник во Советот на оп-

штина Бутел. 
 

Член 2 
Делбениот биланс од член 1 на оваа одлука ќе се 

спроведе согласно со посебно упатство донесено од 
министерот за финансии. 

 
Член 3 

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

 
     Бр. 19-1998/1                       Претседател на Владата      
19 мај 2005 година                 на Република Македонија, 
         Скопје                      д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
640. 
Врз основа на член 11, точка 8 од Законот за јавни-

те претпријатија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 2.06.2005 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ЈПАУ 

�МАКЕДОНИЈА� ЗА 2005 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Програмата за инвестициони вложувања во 
ЈПАУ �Македонија� за 2005 година бр. 02-145/5 од 
16.02.2005 година, усвоена од Управниот одбор на ова 
јавно претпријатие, на седницата, одржана на 
16.02.2005 година. 

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

 
      Бр. 19-814/1                        Заменик на претседателот 
2 јуни 2005 година                    на Владата на Република 

   Скопје                                         Македонија, 
                                                Минчо Јорданов, с.р. 

641. 
Врз основа на член 70д од Законот за телекомуни-

кациите (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 33/96, 17/98, 28/00, 4/02 и 37/04), а во врска со член 
153 став 1 од Законот за електронските комуникации 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
13/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 2.06.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА БРОЈОТ НА БОДОВИТЕ ЗА ПРЕСМЕТКА НА 
ВИСИНАТА НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на бројот на бодовите 

за пресметка на висината на годишниот надоместок за 
користење на радиофреквенции (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 73/04), во член 3, во точка 
б), во алинеја 1 бројот �18.000� се заменува со бројот 
�8.200�, а во алинеја 2 бројот �12.000� се заменува со 
бројот �6.000�. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 19-2219/1                       Заменик на претседателот 
2 јуни 2005 година                    на Владата на Република 

   Скопје                                          Македонија, 
                                                 Минчо Јорданов, с.р. 

__________ 
642. 
Врз основа на член 15, став (1) од Законот за фи-

нансирање на единиците на локалната самоуправа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 61/04 
и 96/04) и член 36, став (6) од Законот за Владата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 2.06.2005 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ 
НА  РАЗВОЈОТ НА СИСТЕМОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  

НА ОПШТИНИТЕ 
 
1. За членови на Комисијата за следење на развојот на 

системот за финансирање на општините се именуваат: 
- Славица Јакимовска, Министерство за локална са-

моуправа; 
- Вукица Савеска, Министерство за финансии; 
- Муамед Демири, Министерство за образование и 

наука; 
- Снежана Костовска, Министерство за труд и соци-

јална политика; 
- Џељаљ Рамадани, градоначалник на општина Бр-

веница; 
- Аце Коцевски, градоначалник на општина Велес; 
- Марјан Ристевски, градоначалник на општина При-

леп; 
- Џорџе Арсов, градоначалник на општина Кисела 

Вода и 
- Љубомир Јанев, градоначалник на општина Кочани. 
2. Оваа решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
     Бр. 19-2202/1                       Заменик на претседателот 
2 јуни 2005 година                    на Владата на Република 

   Скопје                                          Македонија, 
                                                 Минчо Јорданов, с.р. 
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643. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 2.06.2005 
година, издава 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА �ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ 

НАТПРЕВАРИ�  
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа �Обложување на спортски натпревари� 
се издава на Акционерското друштво за приредување 
игри на среќа и забавни игри �Лотарија на Македони-
ја� - Скопје, за време од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа �Об-
ложување на спортски натпревари� ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа  на ул. �Никола Ка-
рев� бр. 20, лок. 9, 10 и 11 во Скопје. 

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во де-
нарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа:  

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска противвредност 
да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, 
најдоцна до 31 јануари во тековната година за секоја го-
дина додека трае лиценцата, во денарска противвред-
ност по среден курс на Народната банка на Република 
Македонија што се применува на денот на уплатата. 
Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се 

вршат во Буџетот на Република Македонија на трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 
Потврдата за уплатениот износ од точка 3, алинеја 

1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерс-
твото за финансии. 
Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-

стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од точката 3, алинеја 2. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 3, алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
    Бр. 19-2009/1                       Заменик на претседателот 
2 јуни 2005 година                   на Владата на Република 

  Скопје                                          Македонија, 
                                               Минчо Јорданов, с.р. 

___________ 
644. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 

за забавните игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 2.06.2005 го-
дин , издава а 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА �ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ 

НАТПРЕВАРИ�  
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа �Обложување на спортски натпревари� 
се издава на Акционерското друштво за приредување 
игри на среќа и забавни игри �Лотарија на Македони-
ја� - Скопје, за време од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа �Об-
ложување на спортски натпревари� ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа  на ул. �Партизански 
Одреди� бр. 64-в во Скопје. 

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во де-
нарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа:  

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска противвредност 
да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, нај-
доцна до 31 јануари во тековната година за секоја година 
додека трае лиценцата, во денарска противвредност по 
среден курс на Народната банка на Република Македони-
ја што се применува на денот на уплатата. 
Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се 

вршат во Буџетот на Република Македонија на трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 
Потврдата за уплатениот износ од точка 3, алинеја 

1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерс-
твото за финансии. 
Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-

стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од точка 3, алинеја 2. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 3, алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
     Бр. 19-2012/1                      Заменик на претседателот 
2 јуни 2005 година                   на Владата на Република 

   Скопје                                        Македонија, 
                                                Минчо Јорданов, с.р. 

___________ 
645. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 

за забавните игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 2.06.2005 го-
дина, издава 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА �ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ 

НАТПРЕВАРИ�  
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа �Обложување на спортски натпревари� 
се издава на Акционерското друштво за приредување 
игри на среќа и забавни игри �Лотарија на Македони-
ја� - Скопје, за време од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа �Об-
ложување на спортски натпревари� ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа  на ул. �Гоце Делчев� 
бб во Прилеп. 

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во де-
нарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа:  

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска противвредност 
да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата; и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, 
најдоцна до 31 јануари во тековната година за секоја го-
дина додека трае Лиценцата, во денарска противвред-
ност по среден курс на Народната банка на Република 
Македонија што се применува на денот на уплатата. 
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Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 
Потврдата за уплатениот износ од точка 3, алинеја 

1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерс-
твото за финансии. 
Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-

стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од точка 3, алинеја 2. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 3, алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
    Бр. 19-2013/1                       Заменик на претседателот 
2 јуни 2005 година                   на Владата на Република 

  Скопје                                          Македонија, 
                                                Минчо Јорданов, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
646. 
Врз основа на член 3-д од Законот за буџетите 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 
3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01, 46/02, 24/03, 85/03 и 
96/04), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за класификација на приходите 
("Службен весник на РМ" бр. 100/01, 45/03, 7/04 и 85/04), 
во Класификацијата на приходите на синтетичките конта 
од класата 7-Приходи, во поткатегоријата 71-Даночни при-
ходи, ставка 711- Данок од доход, од добивка и од капитал-
ни добивки, во аналитичката ставка 7111- Персонален да-
нок на доход, во потставката 711118, по зборот дејност се 
додаваат зборовите: "освен од занаетчиска дејност". 
По потставката 711132 се додава  нова потставка 

711133 која гласи: 
  

"711133  Данок на доход од физички лица кои се  
 занимаваат со занаетчиска дејност"  

 
Во ставката 713-Даноци на имот, во аналитичката 

ставка 7131-Данок на имот, по потставката 713111, се 
додава нова потставка 713112 која гласи: 

 
"713112 Повисока стапка на данокот на имот од најниската

стапка утврдена со закон за најмногу до 0,05%, 
пропишана од општината, односно градот Скопје"

 
Во аналитичката ставка 7133-Данок на промет на 

недвижности и права, по потставката 713311, се додава 
нов  потставка 713312 која гласи: а 
"713312 Повисока стапка на  данок на промет на нед-

вижности од најниската стапка, утврдена со за-
кон најмногу до 1 %, пропишана од општината, 
односно градот Скопје" 

 
Во ставката 717-Даноци на специфични услуги, во 

аналитичката ставка 7171-Комунални даноци, во потста-
вката 717112 зборовите", реклами и сл.", се заменуваат со  
зборовите " односно назив на деловна просторија". 

Називот на потставката 717115 се менува и гласи: 
 

"717115 комунална такса за користење на улици со пат-
нички, товарни, моторни возила, автобуси, 
специјални возила и моторцикли, што се плаќа
при регистрација на возилата" 

 
Во потставката 717117 зборот "(уредување)" се брише. 
Во потставката 717129 зборовите "(витрини, музика 

и слично)" се бришат. 
По потставката 717129, се додаваат десет нови пот-

ставки  кои гласат: 
 

"717130  Комунална такса за користење на површини во кампови, 
подигање на шатори и друга слична  привремена употреба 

717131  Комунална такса за користење на просторот пред  
деловни простории за вршење на дејност   

717132  Комунална такса за истакнување на реклами, бјави и 
 огласи на јавни места  

717133  Комунална такса за користење музика во јавните локали 
717134  Комунална такса за поставување на витрини за 

 изложување на стоки надвор од деловните простории 
717135  Комунална такса за користење на плоштади и  друг простор во

 градовите и другите населени места со цел изложување на 
 предмети, приредување изложби и забавни приредби за 
 вршење на дејност 

717136  Комунална такса за користење на просторот за  
 паркирање на моторни возила 

717137  Надоместок за уредување на градежно земјиште 
717138  Надоместоци од комунална дејност 
717139  Приходи од камати на локални такси и надоместоци" 
  
Во ставката 718- Такси за користење или дозволи за 

вршење на дејност, во аналитичката ставка 7181- Доз-
воли за вршење на дејност, по потставката 718116, се 
додава нова потставка 718117 која гласи: 

 
"718117Надоместок за добивање лиценца за угостителска 

дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско
клуб на отворен простор".  

 
Член 2 

Во поткатегоријата 72-Неданочни приходи, ставка 
722-Такси и надоместоци, во аналитичката ставка 
7221-Парични казни, по потставката 722120, се додава 
нова потсавка 722121 која гласи: 

 
"722121Приходи остварени по инспекциски надзор на 

угостителски објекти по отстранување на  
недостатоците " 

 
Во аналитичката ставка 7223-Административни та-

кси, по потставката 722314, се додаваат две нови пот-
ставки 722315 и 722316 кои гласат: 

 
"722315 Административни такси кои се плаќаат за списите

 и дејствијата кај органите на општината 
722316  Други локални такси" 

 
Во ставката 723-Административни такси и надоместо-

ци, во аналитичката ставка 7239-Закупнина, по потставка-
та 723913 се додава нова потставка 723914 која гласи: 

 
"723914   Приходи од закупнина на општински имот". 

 
Член 3 

Во поткатегоријата 73-Капитални приходи, ставка 
731-Продажба на капитални средства, во аналитичката 
ставка 7311- Продажба на капитални средства, по пот-
ставката 731116, се додава нова потставка 731117 која 
гласи: 

 
"731117 Приходи од продажба на општински имот".  
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Член 4 
Во поткатегоријата 74- Трансфери и донации, ста-

вка 741- Трансфери од други нивоа на власт, во анали-
тичката ставка 7411- Тековни трансфери од други ни-
воа на власт, по потставката 741114, се додаваат  шест 
нови потставки, кои гласат: 

 
"741115  Дотации на општина, од приходи од ДДВ 
741116  Наменска дотација на општина за активности 

 од културата 
741117  Наменска дотација на општина за активности 

 од образованието 
741118  Наменска дотација на општина за активности 

 од социјалната заштита 
741119  Наменска дотација на општина за активности 

 од пожарникарство 
741120   Блок дотации на општина по одделни намени 
741121  Дотации на општина за делегирани надлежности".

 
Член 5 

 Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македонија".   
  
    Бр. 08-14990/1         Министер,  
31 мај 2005 година          м-р Никола Поповски, с.р. 

   Скопје 
___________ 

647. 
Врз основа на член 4-г од Законот за буџетите 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 
3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01, 46/02, 24/03, 85/03 и 
96/04), министерот за финансии донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ  НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И  
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ 
   
1. Во Упатството за начинот на евидентирање и 

распоредување на јавните приходи ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 3/04 и 74/04) во шифрар-
никот на уплатни сметки за јавни приходи, во делот I. 
Приходи на Републиката и единиците на локалната са-
моуправа, во точката 2 потточка 2.1. Данок на доход на 
плати и на други лични примања, во уплатната сметка 
под реден број 8, по зборовите: "данок на", се додава 
зборот "други". 
Во потточка 2.3. Данок на доход на приходи од са-

мостојна дејност, во уплатната сметка под реден број 1, 
по зборот "дејност", се додаваат зборовите: "освен од 
занаетчиска дејност". 

 Во потточка 2.3. по уплатната сметка под реден 
број 1, се додава нова уплатна сметка под реден број 2 
која гласи: 

 
2. 840-1536 Данок на доход од физички лица 

кои се занимаваат со занаетчиска 
дејност 

711133 

 
2. Во точката 3 "Данок на промет на производи и 

услуги, данок на додадена вредност и акцизи", по пот-
точката 3.4 се додава нова потточка 3.5 која гласи: 

"3.5  Јавни приходи кои ги открива општинската ад-
министрација 

 
1. 840-2783 Даноци, такси и надоместоци 

откриени од општинска админи-
страција 

 

                      
При плаќање на јавни приходи на оваа уплатна 

сметки, приходното конто се пополнува зависно од 
видот на данокот, таксата и надоместокот што се 
плаќа." 

3. Во точката 4 " Даноци на имот", во уплатната сме-
тка под реден број 3, зборовите: " и права" се бришат. 
По уплатната сметка под реден број 4 се додаваат две 

нови уплатни сметки под реден број 5 и 6  кои гласат: 
 

5. 840-2575 Повисока стапка на данокот на 
имот од најниската стапка утвр-
дена со закон, за најмногу до 
0,05%, пропишана од општина-
та, односно градот Скопје  

713112 

6. 840-2580 Повисока стапка на  данок на про-
мет на недвижности од најниската 
стапка, утврдена со закон, најмно-
гу до 1 %, пропишана од општи-
ната, односно градот Скопје 

713312 

 
4. Во точката 5."Такси" потточка 5.1 Администра-

тивни такси, по уплатната сметка со реден број 4 се до-
дава нова уплатна сметка со реден број 5 која гласи: 

 
5. 840-3182 административни такси кои се 

плаќаат за списите и дејствија-
та кај органите на општината 

722315 

 
Во потточка 5.2 Комунални такси во уплатната сме-

тка под реден број 2, зборовите: "реклами и сл.", се за-
менуваат со зборовите: "односно назив на деловна про-
сторија". 
Во уплатната сметка под реден број 3, зборовите: 

"друмски и приклучни возила" се заменуваат со зборо-
вите: "моторни возила, автобуси, специјални возила и 
моторцикли".       
Во уплатната сметка под реден број 4, зборовите: 

"(витрини, музика и слично)" се бришат. 
По уплатната сметка под реден број 7, се додаваат 

седум нови уплатни сметки под реден број, 8,  9, 10, 11, 
12, 13 и 14 кои гласат: 

         
 8.  840-3226 комунална такса за користење на повр-

шини во кампови, подигање на шатори 
и друга слична привремена употреба  

717130 

 9.  840-3231 комунална такса за користење на просто-
рот пред деловни простории за вршење 
на дејност  

717131 

 10.  840-3252 комунална такса за истакнување на рек-
лами, објави и огласи на јавни места 

717132 

 11.  840-3294 комунална такси за користење музика 
во јавните локали 

717133 

 12.  840-3301 комунална такса за поставување на ви-
трини за изложување на стоки надвор 
од деловните простории 

717134 

 13.  840-3317 комунална такса за користење на пло-
штади и друг простор во градовите и 
другите населени места со цел изложува-
ње на предмети, приредување изложби и 
забавни приредби за вршење на дејност 

717135 

 14.  840-3322 комунална такса за користење на про-
сторот за паркирање на моторни возила 

717136 

 
По потточката 5.3 Судски такси се додава нова пот-

точка 5.4  која гласи: 
 
"5.4 Локални такси 
 

1. 840-3390 други локални такси 722316 
                  
5. Во точката 7 "Парични казни по посебни пропи-

си"по уплатната сметка под реден број 8 се додаваат две 
нови уплатни сметки со реден број 9 и 10 кои гласат: 

 
9. 840-5220 парични казни од комунални 

прекршоци 
 

10. 840-5236 парични казни од имотни  
прекршоци 

 

 
При плаќање на јавни приходи на уплатните сметки 

под реден број 9 и 10, приходното конто се пополнува 
зависно од видот на таксата, односно данокот. 
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6. Во точката 8 "Приходи што ги остваруваат орга-
ните на управата, правосудните органи и други прихо-
ди", по уплатната сметка со реден број 38, се додаваат 
седум нови уплатни сметки со реден број 39, 40, 41, 42, 
43, 44 и 45 кои гласат: 

 
39. 840-6506 надоместок за добивање лиценца 

за угостителска дејност во но-
ќен бар, кабаре, дискоклуб и 
дискоклуб на отворен простор 

718117 

40. 840-6511 надоместок за уредување на  
градежно земјиште 

717137 

41. 840-6527 надоместоци од комунална 
дејност 

717138 

42. 840-6548 приходи од продажба на  
општински имот  

731117 

43. 840-6553 приходи од закупнина на  
општински имот 

723914 

44. 840-6569 приходи од камати на локални 
такси и надоместоци 

717139 

45. 840-6574 приходи остварени по инспек-
циски надзор на угостителски 
објекти по отстранување на не-
достатоците 

722121 

 
7. Во делот II. Приходи на социјални фондови, на-

зивот на точката 11. "Приходи на Заводот за вработува-
ње" се заменува со "Приходи на Агенцијата за вработу-
вање на Република Македонија".  

8. Списокот на општини со ознаки во Република 
Македонија се менува и гласи: 

 
С П И С О К 

НА ОПШТИНИ СО ОЗНАКИ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
Реден 
број Назив на општината Ознака на општината 

1 Арачиново 101 
2 Берово 102 
3 Битола 103 
4 Богданци 104 
5 Боговиње 105 
6 Босилово 106 
7 Брвеница 107 
8 Валандово 108 
9 Василево 109 
10 Вевчани 110 
11 Велес 111 
12 Виница 112 
13 Вранештица 113 
14 Врапчиште 114 
15 Гевгелија 115 
16 Гостивар 116 
17 Градско 117 
18 Дебар 118 
19 Дебарца 119 
20 Делчево 120 

21 Демир Капија 121 
22 Демир Хисар 122 

23 Дојран 123 
24 Долнени 124 
25 Другово 125 

26 Желино 126 
27 Зајас 127 
28 Зелениково 128 
29 Зрновци 129 
30 Илинден 130 
31 Јегуновце 131 
32 Кавадарци 132 
33 Карбинци 133 
34 Кичево 134 
35 Конче 135 
36 Кочани 136 
37 Кратово 137 
38 Крива Паланка 138 
39 Кривогаштани 139 
40 Крушево 140 
41 Куманово 141 
42 Липково 142 
43 Лозово 143 
44 Маврово и Ростуше 144 
45 Македонски Брод 145 
46 Македонска Каменица 146 
47 Могила 147 
48 Неготино 148 
49 Новаци 149 
50 Ново Село 150 
51 Осломеј 151 
52 Охрид 152 
53 Петровец 153 
54 Пехчево 154 
55 Пласница 155 
56 Прилеп 156 
57 Пробиштип 157 
58 Радовиш 158 
59 Ранковце 159 
60 Ресен 160 
61 Росоман 161 
62 Старо Нагоричане 162 
63 Свети Николе 163 
64 Сопиште 164 
65 Струга 165 
66 Струмица 166 
67 Студеничани 167 
68 Теарце 168 
69 Тетово 169 
70 Центар Жупа 170 
71 Чашка 171 
72 Чешиново и Облешево 172 
73 Чучер Сандево 173 
74 Штип 174 
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75 Аеродром 175 
76 Бутел 176 
77 Гази Баба 177 
78 Ѓорче Петров 178 
79 Карпош 179 
80 Кисела Вода 180 
81 Сарај 181 
82 Центар 182 
83 Чаир 183 
84 Шуто Оризари 184 
85 Град Скопје 185 
    
9. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 01 јули 2005 
година. 

           
    Бр. 08-14992/1                          Министер,  
31 мај 2005 година         м-р Никола Поповски, с.р. 

   Скопје  
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  

И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
648. 
Врз основа на член 5 став 2 од Законот за спроведу-

вање на Просторниот план на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
39/04), министерот за животна средина и просторно 
планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА, НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕ, 
СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА СОСТОЈ-
БИТЕ И ПРОМЕНИТЕ ВО ПРОСТОРОТ И РОКОВИ  

ЗА НИВНО ДОСТАВУВАЊЕ 
 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува постапката и начи-
нот на изготвување,  роковите за доставување, како и 
содржината на извештаите што ги изготвуваат  орга-
ните на државната управа, единиците на локалната са-
моуправа, јавните служби, организациите, претприја-
тијата, установите, институциите, и другите правни 
лица (во натамошниот текст: извештајни единици), за 
состојбите и промените во просторот, од својата об-
ласт и истите ги доставуваат до органот на државна 
управа надлежен за вршење на работите од областа на 
просторното планирање. 

  
Член 2 

Извештаите за состојбите и промените во просто-
рот се однесуваат на настанатите промени, следени од 
извештајната единица.  
Извештаите од став 1 на овој член, се доставува на 

Информативен лист, според Образец . 
Информативниот лист се изготвува согласно Упат-

ството за изготвување на Информативниот лист. 
Образецот и Упатството за изготвување на Инфор-

мативниот лист се дадени во Прилог 1 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Покрај податоците содржани во Извештајот од член 
2 на овој правилник, а во случај на потреба, органот на 
државна управа надлежен за вршење на работите од 

областа на просторно планирање може да побара до-
полнителни податоци за состојбите и промените во 
просторот од соодветните документи на извештајната 
единица. 

 
Член 4 

Извештајните единици, извештаите од член 2 став 1 
на овој правилник ги доставуваат, до органот на држав-
на управа надлежен за вршење на работите од областа 
на просторното планирање, најмалку еднаш годишно, а 
најдоцна до 31 јануари,во тековната година, со подато-
ци за претходната година. 

 
II. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ  

ОДРЕДБИ 
 

Член 5 
Со денот на влегување во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за документација на 
просторот (�Службен весник на СРМ� бр. 20/87). 

 
Член 6 

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

 
 

     Бр. 15-1460/3               Министер за животна средина 
16 мај 2005 година                и просторно планирање, 

    Скопје                          д-р Зоран Шапуриќ, с.р. 
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УПАТСТВО   
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ИНФОРМАТИВНИОТ ЛИСТ  
  

 Податок 1    Во точка 1 се внесуваат податоци за следе-
њето и промената на одделни намени на 
просторот во рамките на вкупната површи-
на. Податокот за промената се зема од ну-
меричките податоци (култура, класа, повр-
шина и др.), кои се евидентирани за тоа 
земјиште во катастарскиот операт на земји-
штето, односно недвижностите. Како при-
мер под обработливо земјиште се подраз-
бира: ораници, овоштарници, лозја, ливади, 
трстини. Водени површини опфаќаат при-
родни езера, акумулации, водотеци. Ин-
фраструктура надвор од населеното место, 
патишта, железници, аеодроми и придруж-
ни објекти. Површини во рударство -само 
површини над земја. Неплодни површини: 
камењари, буични простори. Сите подато-
ци се претставуваат во хектари. 

Податок 2      
 

Во точка 2 се внесуваат податоци за површи-
на на пренамената на непродуктивното во 
продуктивно земјиште. Се означува локалите-
тот каде е извршена квалитативната промена 
и големината на зафатот во хектари. 

Податок 3 Во точка 3 се внесуваат податоци за 
локалитетите каде е реализирано пошу-
мувањето, класата на земјиштето и обемот 
на пошумувањето во хектари. 

Податок 4        Во точка 4 се внесуваат податоци за ло-
калитетот каде е реализиран системот за 
наводнување (или е во градба); површи-
на на наводнуваното земјиште во ха; 
должина на основната и деталната мрежа 
за наводнување; изворник на вода и ка-
пацитет на изворникот.  
Во точка 4а се внесуваат податоци за  лока-
литетот на реализираниот систем за одвод-
нување (или е во градба), површина која се 
одводнува (ха); должина на основната и де-
тална каналска мрежа (км); реципиент. 

 Податок 5 и 6     Во точка 5 и 6 се внесуваат податоци за зголе-
мувањето на изградената површина на насе-
лените места односно зголемувањето на оп-
фатот на градежниот реон на населените ме-
ста (со објекти и придружни содржини изра-
зено во хектари) , како и културата и класата 
на земјиштето (од I - VIII) на кое е извршено 
проширувањето на населеното место.  

Податок 7         Во точка 7 од Образец 1 се внесуваат по-
датоци за делница, должина и површина 
на сообраќајниците реализирани (асфал-
тирани) и тоа одделно за магистрални, 
регионални и локални патишта со при-
дружни објекти (или во градба). 

Податок 8 Во точка 8 се внесуваат податоци за 
ново изградени хидроелектрани и 
мини електрани (или во градба) потребно е 
да се наведе локалитетот,  инсталирана снага 
и годишно производство на електраните. 
Истото се однесува и за термоелектрани.  
За новите јагленокопи потребно е да се 
наведе локалитетот и зафатената повр-
шина а за новите регистрирани појави на 
геотермална вода, локалитетот, протокот 
и температурата на испуст. 
За обновливите извори на енергија потреб-
но е да се наведе локалитетот, инсталира-
ната снага и годишното производство. 
За гасоводниот систем, гасните подстаници 
како и за нафтоводите и продуктоводите 
треба да се наведе локалитетот, изградената 
должина и годишната потрошувачка. 

Податок 9 Во точка 9 се внесуваат податоци за лока-
литет каде е изградена, или е во тек на 
градба (да се назначи) акумулацијата со 
нејзина зафатнина (м3); зафатнина на ре-
тензиониот и корисниот простор; површи-
на на водното огледало; кота на макси-
мално, нормално и минимално ниво на во-
дата; кота на круната на браната; висина 
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на браната; тип на браната; нејзината на-
мена; квалитетот на земјиштето кое е поп-
лавено со изградба на акумулацијата (ха). 

Податок 10 Во точка 10 се внесуваат податоци за но-
воизградени далноводи, одделно од 110, 
220 и 400КВ, локалитет, делница и дол-
жина ( во километри). 

Податок 11 Во точка 11 се внесуваат податоци за ло-
калитет на новоизградени трафостаници, 
напонска трансформација (одделно за 110, 
220 и 400КВ) и инсталираната моќност. 

Податок 12 Во точка 12 се внесуваат податоци 
за поставен телефонски кабел (делница и 
должина на кабел), локација и капацитет на 
монтирана телефонска централа, локација 
на нова базна станица за мобилна телефо-
нија,  нови поштенски објекти (или во град-
ба) во кое населено место.  За новите РТВ и 
УКТ репетитори да се дадат податоци за 
локалитет и на која јавна радио-дифузна 
мрежа припаѓа тој објект-репетитор. 

Податок 13 Во точка 13 се внесуваат податоци за: 
а) ново изградени стопански објекти (или во 
градба) и слободни економски зони, намена 
на објектот, површина,  вид на производство 
и услуги, на кој локалитет односно во кое 
населено место, капацитет на објектот (фи-
нални производи во зависност од единицата 
на производот, односно број на грла на до-
биток за   сточарските фарми и број на легла 
за туристичките објекти)  годишно,  
број на работници и смени; 
б) Планирани површини (во м2) за стопан-
ска намена согласно усвоена урбанистичка 
документација во анализираната година 
(ГУП, ДУП, УДНМ, ГУП за стопански 
комплекс). 

Податок 14 Во точка 14 се внесуваат податоци за но-
во изградени објекти (или во градба) од 
општествен стандарад, на кој локалитет 
односно во кое населено место, пооделно 
за објектите: 
Предучилишни објекти (опфат на деца 
во смена): 
Основно училиште (број на ученици во 
една смена); 
Осумгодишно училиште (број на учени-
ци во една смена): 
Средно насочено училиште ( ученици во 
една смена ); 
Здравствена установа (лекари, болнички 
постели): 
Социјални грижи (соц. Работници): 
Дом на културата, библиотека и сл.; 
Управа, администрација (работни  
места); 
Се назначува локалитет и површина во ха. 

Податок 15 Во точка 15 се внесуваат податоци  
за ново изграден систем за водоснабду-
вање или одведување на отпадни води од 
населени места.  
За систем за водоснабдување на населени 
места да се наведе: изворник на вода со ко-
та и местоположба на зафаќање; капацитет 
на системот; кои населени места (ќе) се во-
доснабдуваат; должина и дијаметар на це-
воводот. Доколку во склоп на системот има 
изградено (предвидено) филтерница да се 
наведе нејзиниот капацитет. 
Постоечките системи за водоснабдување 
доколку се проширени со нови изворни-
ци или кон нив се приклучени нови насе-
лени места да се наведат новите изворни-
ци, капацитетот на проширувањето и на-
селените места кои се приклучени. 
За системи за одведување на отпадните 
води да се наведе: должината и дијамета-
рот на колекторот; населените места кои 
се приклучени на колекторот; капацитет 
и местоположба на пречистителната ста-
ница и реципиент во кој ќе се испуштаат 
отпадните води. 

Податок 16 Во точка 16 се внесуваат податоци 
за прогаласени заштитени подрачја: 
Строги природни резервати: 
Предели со посебни природни каракте-
ристики: 
Научно- истражувачки резервати; 
Карактеристични пејзажи; 
Посебни природни резервати: 
Меморијални споменици; 
Се назначува локалитетот и големината 
на заштитеното подачје,  
во хектари. 

Податок 17 Во точка 17 се внесуваат податоци 
за поројните водотеци, серии и вододерини 
кои се опфатени со противерозивни мерки. 
Вид на мерки кои се превземени за заштита 
од ерозија - градежни работи; шумско мели-
оративни работи и површина (ха) која е оп-
фатена со противерозиони мерки.   

Податок 18 Во точка 18 се внесуваат податоци за речни-
те корита кои се регулирани, степен на за-
штита (на колку годишна вода е регулирано 
коритото), должината на регулацијата. 

Податок 19 Во точка 19 се внесуваат податоци за број и 
капацитет на јавни засолништа. 

Податок 20 Во точка 20 се внесуваат податоци за ново 
изградени или во градба депонии, и тоа: 
- Класа на депонија 
- Капацитет на депонијата, во м3/ден 
- Површина на депонијата, во ха. 
Во точка 20 се внесуваат и податоци за 
нови депонии, и тоа: 
Растојание од населено место 
- Класа на депонија 
- Капацитет на депонијата, во м3/ден 
- Површина на депонијата, во ха. 

Податок 21 Во точка 21 се внесуваат податоци за име-
нување на населено место и број на изгра-
дени  објекти или објекти за 
кои е издадена дозвола за градба 

Податок 22 Во точка 22 се внесуваат податоци за 
назначување на локалитет со  
дивоградба, број и површина во ха.  

Податок 23 Во точка 23 се внесуваат податоци  
за новооткриено недвижно културно нас-
ледство. 

Податок 24 и 25 Во точка 24 и 25 се внесуваат податоци за 
усвоени ГУП-ови за градски населби, 
УДНМ и Општи акти за селски населби, 
со плански опфат во ха, временски хори-
зонт и изготвувач. 

Податок 26 Во точка 26 се внесува податок за предви-
дени проширувања на градежниот опфат 
на населбите во соодветната урбанистич-
ка документација (ГУП, УДНМ, ОА), 
изразени во ха и со спецификација на кул-
турата и класата (I-VIII) на земјиштето на 
кое е предвидено проширувањето.  

Забелешка: 
За објектите од водостопанската инфраструктура по-

требно е да се прикаже нивната точна локација со потреб-
ни геодетски елементи (координати), или да се нанесат  на 
топографска карта во соодветен размер. 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ 
РАБОТИ 

649. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, ка-

тастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Државниот 
завод за геодетски работи, донесува  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
Се става во примена установениот катастар на недвиж-

ностите за катастарската општина Агино Село - Општина 
Куманово. 

Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавувањето на ова решение во �Службен весник на 
Република Македонија�. 
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Со денот на примената на катастарот на недвижности-
те од став 1 од ова решение, престанува да се применува 
катастарот на земјиштето за КО Агино Село,  установен 
според Законот за премер и катастар на земјиштето 
(�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-3991/1 
6 јуни 2005 година                                Директор, 

   Скопје                       Бисера Јакимовска, с.р. 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

650. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 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 18 мај 2005 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
 
1. СЕ УКИНУВААТ членовите 35, 75 и 133 став 1 во 

деловите што се однесуваат на употребата на термините 
�Социјалистичка Федеративна Република Југославија� и 
�Социјалистичка�, членовите 79 став 1 и 2 и 283 во дело-
вите што се однесуваат на употребата на термините 
�Службен лист на СФРЈ�, член 133 став 3 во делот �Соци-
јалистичка�, како и членовите 127 став 2, 133 став 2 и 178 
став 2 од Законот за вонпроцесната постапка (�Службен 
весник на СРМ� бр. 19/1979). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на об-
јавувањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод ини-
цијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје со Реше-
ние У. бр. 18/1999 од 5 мај 1999 година поведе постапка за 
оценување на уставноста на одредбите од Законот означени 
во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави 
прашањето за нивната согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека со Законот за вон-
процесната постапка се утврдуваат правила на постапката 
според кои постапуваат и одлучуваат судовите за личните, 
семејните, имотните и другите правни состојби и односи 
определени со овој или со друг закон, дека овој закон е 
донесен во време на важењето на Уставот од 1974 година, 
односно кога Република Македонија беше во состав на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија и де-
ка истиот досега не е усогласен со Уставот на Република 
Македонија од 1991 година. 

Судот на седницата, исто така, утврди дека во оспорени-
от член 35 од овој закон е предвидено дека за лишување од 
деловна способност на лице државјанин на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија надлежен е судот во Со-
цијалистичка Република Македонија, на чие подрачје лицето 
има живеалиште односно престојувалиште. Ако лицето од 
став 1 на овој член нема живеалиште односно престојували-
ште во СФРЈ, надлежен е судот во Социјалистичка Републи-
ка Македонија на чие подрачје тоа лице имало последно жи-
веалиште односно престојувалиште. 

Според член 75 од Законот, за прогласување на исчез-
нат државјанин на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија за умрено лице е надлежен судот на Соци-
јалистичка Република Македонија, на чие подрачје тоа ли-
це имало живеалиште во време на исчезнувањето. Ако др-
жавјанинот на Социјалистичка Република Македонија не-
мал живеалиште во времето на исчезнувањето во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија или тоа не 
може да се утврди, месно надлежниот суд ќе го определи 
Врховниот суд на Македонија. 

Во член 79 став 1 од Законот е утврдено дека ако су-
дот утврди дека се исполнети условите за поведување по-
стапка според овој закон, ќе даде оглас во кој ќе се наве-
дат битните околности на случајот и ќе се повика исчезна-
тото лице, како и секој друг што знае за неговиот живот, 
да се јави на судот во рок од три месеци од објавувањето 
на огласот во �Службен лист на СФРЈ� со укажување дека 
по истекот на тој рок исчезнатото лице ќе се прогласи за 
умрено. Според став 2 од овој член огласот се објавува во 

�Службен весник на СРМ�, во �Службен лист на СФРЈ� и 
на огласната табла во судот, а ќе се објави и на вообичаен 
начин и во местото во кое исчезнатото лице имало свое 
последно живеалиште односно престојувалиште. Судот 
може да определи огласот да се објави и преку други 
средства за јавно информирање, како и во странство. 

Според член 127 став 2 од Законот, судот во постапка-
та за расправање на оставина внимава дали наследниците 
или легаторите со наследениот недвижен имот го надми-
нуваат законскиот максимум. 

Според член 133 став 1 од Законот, за расправање на 
оставина на државјанин на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во поглед на неговиот имот кој се наоѓа 
во Социјалистичка Република Македонија исклучиво е над-
лежен судот во Социјалистичка Република Македонија. 

Според став 2 на овој член од Законот, ако имотот на др-
жавјанин на Социјалистичка Република Македонија се наоѓа 
во друга социјалистичка република, односно социјалистичка 
автономна покраина, судот во Социјалистичка Република 
Македонија ќе биде надлежен ако според законите на репуб-
ликата односно покраината во која се наоѓа имотот не е над-
лежен судот во таа република односно покраина. 

Во став 3 на член 133 од Законот е утврдено дека су-
дот во Социјалистичка Република Македонија исклучиво 
е надлежен за расправање на оставина на државјанин на 
Социјалистичка Република Македонија во поглед на него-
виот движен имот што се наоѓа во странство, а во поглед 
на неговиот недвижен имот кој се наоѓа во странство ќе 
биде надлежен само ако според законите на државата во 
која се наоѓа имотот не е надлежен странски орган. 

Во член 178 став 2 од Законот е предвидено дека пра-
восилно решение за наследување или легат ќе му се доста-
ви и на општинскиот орган на управата надлежен за имот-
но - правни работи, ако се наследува земјоделско земји-
ште, стан, станбена зграда или деловна просторија за 
утврдување на сопственичкиот максимум. 

Во член 283 од Законот, кој е поместен во главата за 
поништување на исправи, е утврдено дека огласот се обја-
вува во �Службен весник на СРМ�, а по потреба и во 
�Службен лист на СФРЈ� или и на друг погоден начин. 

5. За разлика од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија од 1974 година, во член 1 од Уставот донесен 
1991 година, Република Македонија е дефинирана како 
суверена, самостојна, демократска и социјална држава и 
се утврдува дека суверенитетот во Република Македонија 
е неделив, неотуѓив и непренослив. 

Тргнувајќи од наведената уставна одредба, а притоа имај-
ќи предвид дека во оспорените членови 35 и 75 од Законот се 
утврдува месната надлежност на судот за лишување од де-
ловна способност, односно за прогласување на исчезнато ли-
це за умрено и тоа на начин што оваа надлежност е утврдена 
во однос на државјанин на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, што беше компатибилно со Уставот од 
1974 година, според кој државјаните на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, исто како и државјаните на другите со-
цијалистички републики што беа во состав на поранешната 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, едно-
времено беа и државјани на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а со оглед на тоа што оваа констатација 
не кореспондира со Уставот од 1991 година, Судот утврди 
дека овие членови од Законот во деловите кои се однесуваат 
на употребата на термините �Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија� и �Социјалистичка� не се во соглас-
ност со Уставот на Република Македонија. 

Од наведените причини Судот утврди дека не е во сог-
ласност со Уставот и член 133 став 1 од Законот во делот 
на употребата на термините �Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија� и �Социјалистичка�. 

Со оглед на тоа што во ставот 2 на член 133 од Зако-
нот е утврдена надлежност на судот во Социјалистичка 
Република Македонија за имот на државјанин на Соција-
листичка Република Македонија кој се наоѓа во друга со-
цијалистичка република, односно социјалистичка авто-
номна покраина под услов за тоа да не е надлежен судот 
на таа република односно покраина, а имајќи предвид де-
ка овие републики односно автономни покраини повеќе го 
немаат статусот, ниту односот со Република Македонија 
што го имаа во претходниот систем, во кој тие, заедно со 
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Социјалистичка Република Македонија беа во состав на 
поранешната Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, како сојузна држава, Судот утврди дека и став 2 
на член 133 не е во согласност со Уставот. 

Со оглед на тоа што и во став 3 на член 133 од Законот е 
употребен терминот �Социјалистичка�, кој не е во согласност 
со карактерот и името на нашата држава утврдени во Уставот 
на Република Македонија, Судот оцени дека и ставот 3 од член 
133 во овој дел не е во согласност со Уставот. 

Имајќи предвид дека според оспорените делови на член 79 
став 1 и 2 и член 283 од Законот е определено дека огласите на 
кои се однесуваат овие членови се објавуваат и во �Службен 
лист на СФРЈ� кој што повеќе не постои, а од друга страна су-
довите во Република Македонија повеќе не се обврзани тоа да 
го прават поради уставната независност и самостојност на на-
шата држава, Судот оцени дека од овие причини и наведените 
членови не се во согласност со Уставот. 

6. Во врска со прашањето за согласноста на членовите 
127 став 2 и 178 став 2 од Законот, Судот утврди дека спо-
ред член 8 од Уставот, правната заштита на сопственоста 
е една од темелните вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија. 

Во член 30 став 1 од Уставот се гарантира правото на сопс-
твеност и правото на наследување, а според ставот 3 на овој 
член од Уставот никому не можат да му бидат одземени и 
ограничени сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, 
освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон. 

Тргнувајќи од уставната гаранција за правото на сопстве-
ност и правото на наследување која се изразува во неограниче-
носта на овие права во поглед на видот и обемот на предмети-
те, како и на правата кои произлегуваат од сопственоста, освен 
во случаи кога се работи за јавен интерес утврден со закон, а 
имајќи предвид дека означените одредби на членовите 127 и 
178 од Законот за своја основа ја имаат можноста, односно 
правната претпоставка со закон да се утврди сопственичкиот 
максимум во поглед на недвижен имот, според мислењето на 
Судот со овие одредби на индиректен начин се врши ограни-
чување на правото на сопственост и правото на наследување и 
тоа пред се на приватната сопственост, на сметка на општес-
твената сопственост која беше иманентна на социјалистичкото 
општествено уредување, а која повеќе нормативно не егзисти-
ра во Уставот на Република Македонија. 

Тргнувајќи од наведеното Судот оцени дека членовите 
127 став 2 и 178 став 2 од Законот не се во согласност со 
наведените уставни одредби. 

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

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-
телот на Судот Лилјана Ингилизова - Ристова и судиите  
д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Вера Маркова, 
Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски 
и д-р Зоран Сулејманов. 

 
    У. бр. 18/1999                Претседател 
18 мај 2005 година         на Уставниот суд на Република 
         Скопје                    Македонија, 

                     Лилјана Ингилизова - Ристова, с.р. 
___________ 

651. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/1992), на седницата одржана на 18 мај 2005 
година, донесе 

О Д Л У К А 
 
1. Се укинува член 9 во делот �обезбедување од страна 

на самиот работодавец без огласување со склучување и за-
верка на договор за работа� од Законот за работните одно-
си (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
80/1993, 14/1995, 53/1997, 21/1998, 25/2000, 3/2001, 50/2001, 
25/2003 и 40/2003). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на об-
јавувањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по иници-
јатива на Стамен Филипов од Скопје, со решение 
У.бр.73/2004 од 9 март 2005 година, поведе постапка за 

оценување на уставноста на одредбата од законот означе-
на во точката 1 од оваа одлука затоа што основано се по-
стави прашањето за нејзината согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според членот 9 од За-
конот за работните односи, работодавецот потребата од ра-
ботници може да ја задоволи со обезбедување работник пре-
ку огласување на јавен оглас во дневниот печат на товар на 
работодавецот; објавување во службата надлежна за посреду-
вање при вработување без наплата; со посредување на служ-
бата за посредување при вработување преку упатување на 
лица за вработување од евиденцијата на невработените лица; 
обезбедување од страна на самиот работодавец без огласува-
ње со склучување и заверка на договор за работа и преку 
агенција за посредување при вработување со наплата од ра-
ботодавец, во согласност со овој и друг закон. 

5. Според член 8, став 1, алинеи 1 и 3 од Уставот, те-
мелни вредности на уставниот поредок на Република Ма-
кедонија се основните слободи и права на човекот и граѓа-
нинот признати во меѓународното право и утврдени со 
Уставот, како и владеењето на правото. 

Согласно член 9, став 2 од Уставот, граѓаните пред 
Уставот и законите се еднакви. 

Во делот на одредбите од Уставот кои се однесуваат 
на економските, социјалните и културните права, во чле-
нот 32, став 1 е утврдено дека секој има право на работа, 
слободен избор на вработување, заштита при работењето 
и материјална обезбеденост за време на привремена не-
вработеност. Според ставот 2 на овој член, секому под ед-
накви услови му е достапно секое работно место, а според 
ставот 5 остварувањето на правата на вработените и нив-
ната положба се уредуваат со закон и со колективни дого-
вори. 

Според член 51 од Уставот на 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. 

Членот 9 од Законот за работните односи ги утврдува 
начините на кои работодавецот може да ја задоволи по-
требата од работници. Меѓу другите начини, овој член од 
Законот допушта обезбедување на работници од страна на 
самиот работодавец без огласување со склучување и за-
верка на договор за работа. 

Уставната гаранција за достапноста на работното ме-
сто секому под еднакви услови е едно од основните права 
на граѓанинот кое воедно претставува и гаранција за него-
вата економска и социјална сигурност и ја изразува опре-
делбата секој човек способен за работа тоа право да го ос-
твари под определени услови и објективни можности и за 
секој вид работа. 

Определбата содржана во членот 9 од Законот за ра-
ботните односи за обезбедување на работници од страна 
на самиот работодавец без огласување, според Судот гра-
ѓаните ги доведува во нееднаква положба во поглед на до-
стапноста на работното место. Имено, пополнувањето на 
одредено работно место без огласување значи дека некои 
граѓани се привилегирани и полесно засноваат работен 
однос без притоа да има транспарентност и меѓусебна 
конкуренција. 

Вработувањето, односно пополнувањето на слободни 
работни места без огласување со склучување и заверка на 
договор за работа претставува нерамноправност на граѓа-
ните и ограничување на правото на достапност на секое 
работно место за оние граѓани кои воопшто не се запозна-
ти дека има слободни работни места поради што Судот 
оцени дека членот 9 во оспорениот дел не е во согласност 
со членовите 9 и 32 од Уставот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови, 
во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-
Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Ју-
суфи, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Поло-
жани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
     У.бр.73/2004                            Претседател  
18 мај 2005 година           на Уставниот суд на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                         Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.                                
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА  

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на пла-
тите во Република Македонија (�Службен весник на РМ� 
бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02 и 37/05), Мини-
стерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А  

1. Стапката на трошоците на живот за месец мај 2005 годи-
на, во однос на месец април 2005 година, е повисока за 0,4 %. 

2. Правото на пораст на платите за месец мај 2005 година, 
во однос на месец април 2005 година, за работодавците од 
членот 3 став 1 изнесува 0,20%. 

                                                                Министер,  
                                                  Стевчо Јакимовски, с.р. 

____________ 
 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите 

во Република Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 
70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002, 46/2002 и 37/2005), Ми-
нистерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А  

Просечната месечна нето плата по работник за месец 
мај 2005 година не може да изнесува помалку од утврде-
ната на ниво на оддел и тоа:  

 
Оддел Назив на одделот Износ 

01 Земјоделство, лов и соодветни услужни 
активности 6.360 

02 Одгледување на шуми, користење на шуми 
и соодветни услужни активности 6.734 

05 Улов на риба, дејност на мрестилиштата 
и рибарските фарми, услужни активнос-
ти во рибарството 8.494 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење 
на тресет 6.811 

11 Вадење на сурова нафта и природен гас 
и услужни активности во производство-
то на нафта и гас, освен истражувања 0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 10.163 
15 Производство на прехранбени произво-

ди и пијалаци 9.531 
16 Производство на тутунски производи 9.326 
17 Производство на текстилни ткаенини 4.308 
18 Производство на предмети за облека: до-

работка и боење на крзно 3.255 
19 Штавење и доработка на кожа, произ-

водство на куфери, рачни торби, седла, 
сарачки производи и обувки 1.467 

20 Преработка на дрво, производи од дрво и 
плута, освен мебел, производство на пред-
мети од слама и плетарски материјал 5.410 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 7.502 

22 Издавачка дејност, печатење и репродук-
ција на снимени медиуми 9.400 

23 Производство на кокс, деривати и нафта 
и нуклеарно гориво 13.091 

24 Производство на хемикалии и хемиски 
производи 13.335 

25 Производство на производи од гума и 
производи од пластични маси 3.251 

26 Производство на производи од други не-
метални минерали   9.875 

27 Производство на основни метали 9.560 

28 Производство на метални производи во 
металопреработувачката фаза, освен ма-
шини и уреди 5.335 

29 Производство на машини и уреди, нес-
помнати на друго место 7.985 

30 Производство на канцелариски и сметач-
ки машини 9.459 

31 Производство на електрични машини и 
апарати, неспомнати на друго место 7.660 

32 Производство на радио, телевизиска и 
комуникациона опрема и апарати 5.769 

33 Производство на прецизни медицински и 
оптички инструменти и часовници 11.617 

34 Производство на моторни возила, при-
колки и полуприколки 5.350 

35 Производство на други сообраќајни средства 8.456 
36 Производство на мебел и други разновид-

ни производи, неспомнати на друго место 4.384 
37 Рециклажа 4.294 
40 Снабдување со електрична енергија, гас, 

пареа и топла вода 11.225 
41 Собирање, пречистување и дистрибуција 

на вода 8.344 
45 Градежништво 6.165 
50 Продажба, одржување и поправка на мо-

торни возила и мотоцикли, продажба на 
мало на моторни горива 10.252 

51 Трговија на големо и посредничка трго-
вија, освен трговија со моторни возила и 
мотоцикли 10.538 

52 Трговија на мало, освен трговија со моторни 
возила и мотоцикли; поправка на предмети 
за лична употреба и за домаќинствата 5.999 

55 Хотели и ресторани 7.000 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 7.000 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај   17.878 
63 Придружни и помошни активности во 

сообраќајот: активности на патничките 
агенции 10.194 

64 Поштенски активности и телекомуникации 13.081 
65 Финансиско посредување, освен осигу-

рување и пензиски фондови 16.470 
66 Осигурување, реосигурување и пензиски 

фондови, освен задолжителна социјална 
заштита 18.791 

67 Помошни активности во финансиското 
посредување  24.992 

70 Активности во врска со недвижен имот 10.791 
71 Изнајмување на машини и опрема без 

ракувач и изнајмување на предмети за 
лична употреба и за домаќинствата   7.169 

72 Компјутерски и сродни активности 8.860 
73 Истражување и развој 8.842 
74 Други деловни активности 8.123 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна со-

цијална заштита 9.411 
80 Образование 7.580 
85 Здравство и социјална работа 7.794 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, са-

нитарни и слични активности 7.938 
91 Дејност на организации врз база на зач-

ленување 10.427 
92 Рекреативни, спортски, културни и за-

бавни активности 7.442 
93 Други услужни дејности 8.512 
95 Приватни домаќинства со вработени лица 0 
99 Екстериторијални организации и тела 0 

 
                                                       Министер, 
                               Стевчо Јакимовски, с.р.  
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Телефакс: +389-2-3112-267.   
 
Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 


