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139.

147.

Врз основа на член 16, став 2 и член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 19.01.2006 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ НА
ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР
БЕЗ НАДОМЕСТ
Член 1
Правото на користењето на недвижната ствар - објект,
кој што се наоѓа на К.П. бр. 452/1, К.О. Ѓорче Петров, евидентиран во Поседовен лист бр. 1301, со површина од 1.500
м2, имот во сопственост на Република Македонија, му престанува на Министерството за култура - Скопје.
Недвижната ствар од став 1 на овој член се дава на
времено користење на општина Ѓорче Петров, а за потребите на просторно сместување и непречено функционирање на секојдневните работни активности.
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демарши на Европската унија кон
кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ
Одлука на Советот 2005/927/CFSP од
21 декември 2005 година за имплементација на Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2004/694/CFSP за понатамошни мерки на поддршка за ефективна имплементација на мандатот на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија (ICTY)...............................
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Член 2
Правото на користење на недвижната ствар од член
1 се дава без надомест за временски период од 4 години од влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар опишана
во член 1 од одлуката ќе се изврши меѓу досегашниот
корисник Министерството за култура и новиот корисник општина Ѓорче Петров.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-37/1
19 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.

Стр. 2 - Бр. 9
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140.

Врз основа на член 72 став 2 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97 и 70/03), а во врска со член 178 став 1 од
Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 100/05), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија,
на седницата одржана на 19.01.2006 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ПРАВОТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА
1. Со оваа одлука им престанува правото за ослободување од плаќање радиодифузна такса на населеното
место Кованци (Гевгелија) и с. Огут (општина Крива
Паланка).
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука, одредбите
за ослободување од плаќање радиодифузна такса за населеното место Кованци (Гевгелија) во Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат
квалитетен радиотелевизиски сигнал („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 67/97) и за с. Огут (општина Крива Паланка) во Одлуката за ослободување од
плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и
ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 87/01), престануваат да важат.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-4609/1-05
19 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.
__________

141.

Врз основа на член 136 став 1 од Законот за заштита на природата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 67/04) и член 14 став 1 од Законот за установите ("Службен весник на Република Македонија"
бр. 32/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.01.2006 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНА УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА НАЦИОНАЛНИОТ
ПАРК ГАЛИЧИЦА
Член 1
Со оваа одлука се основа јавна установа за управување и заштита на Националниот Парк Галичица.
Член 2
Називот на јавната установа е: Јавна установа Национален Парк Галичица, Охрид, Република Македонија.
Скратен назив на јавната установа е: Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија.
Седиштето на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република
Македонија е во Охрид на ул. Галичица бб.
Член 3
Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија,
се основа заради вршење на основната дејност управување и заштита на природата, биолошката и пределската разновидност и природното наследство преку:
1) заштита на природните живеалишта од национално и меѓународно значење за културни, научни,
воспитно-образовни и туристичко-рекреативни цели;
2)воспоставување стабилност на еколошките процеси и биолошката и пределската разновидноста преку
трајно зачувување на репрезентативните физичко-географски региони, биоценози, генетски ресурси и видови во автентична состојба;
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3) создавање услови за развој на туризмот во согласност со принципот на одржлив развој;
4) остварување на културни, научни, образовни и
рекреативни цели, кои во исто време ја одржуваат природната состојба на националниот парк;
5) одржливо користење на природно богатство во
интерес на сегашниот и идниот развој, без значително
оштетување на деловите на природата и со што помали
нарушувања на природната рамнотежа;
6) создавање услови и преземање мерки за заштита
на Националниот парк со цел зачувување и одржливо
управување со одредени компоненти на биолошката и
пределската разновидност;
7) проучување, истражување и со научни методи
обработување на прашањата од интерес за заштитата
на Националниот парк;
8) водење евиденција и документација за природните
и другите вредности и убавини во Националниот парк
(положба, степен на загрозеност, мерки за заштита);
9) донесување и спроведување на план за управување и годишни програми за заштита на природата;
10) преземање мерки за заштита на утврдените зони
во Националниот парк;
11) обезбедување поттик и поддршка на заштитата
на Националниот парк преку подигање на јавната
свест, а посебно во воспитно образовниот процес;
12) утврдување на компонентите на биолошката и
пределската разновидност и нивната загрозеност;
13) воспоставување режим на заштита на Националниот парк;
14) спречување на штетните активности од физички
и правни лица и други нарушувања во националниот
парк како последица на технолошкиот развој и извршување на дејности, односно обезбедување максимално
поволни услови за заштита и развој на природата;
15) поттикнување на научно истрaжувачката работа
во областа на заштитата на Националниот парк;
16) издавање научни и стручни публикации, водичи, дијапозитиви, разгледници и друг информативен и
пропаганден материјал за Националниот парк;
17) потикнување и развивање на интерес и однос
кон чувањето на Националниот парк преку организирање изложби, прикажување на филмови, предавања и
други форми;
18) производство, откуп и продажба на лековити и
ароматични растенија, плодови и семиња;
19) изградба на инфраструктура и уредување на извори, чешми, излетнички локалитети и простори за рекреација и др;
20) вршење заштита, одгледување и отстрел на диви видови животни, како и заштита и собирање на диви
видови растенија и габи и други шумски плодови;
21) заштита, одгледување и традиционален риболов
на рибниот фонд и
22) вршење и други работи кои придонесуваат за
заштита и унапредување на Националниот парк.
Член 4
Во рамки на основната дејност од член 3 од оваа
одлука Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија, ги врши следниве дејности:
01 Земјоделство, лов и соодветни услужни активности
01.1 Одгледување посеви и насади, производство на
семе и саден материјал од земјоделски растенија
01.2 Одгледување на животни
01.4 Земјоделски услуги и услуги во одгледувањето
животни освен ветеринарни услуги
01.5 Лов, траперство, обновување и одгледување на
дивеч вклучувајќи ги и соодветните услужни активности
02 Одгледување на шуми, искористување на шуми
и соодветни услужни активности
02.0 Одгледување на шуми, искористување на шуми и соодветни услужни активности
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05 Улов на риба, дејност на мрестилишта и рибарските фарми, услужни активности во рибарството
05.0 Улов на риба, дејност на мрестилишта и рибарските фарми, услужни активности во рибарството
15 Производство на прехрамбени производи и пијалаци
15.5 Производство на млечни производи
15.8 Производство на други прехрамбени производи
15.9 Производство на пијалаци
20 Преработка на дрво, производи од дрво и плута,
освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал
20.5 Производство на други производи од дрво,
производство на предмети од плута, слама и плетарски
материјал
22 Издавачка дејност, печатење и репродукција на
снимени медиуми
22.1 Издавачка дејност
22.2 Печатење и услужни активности во врска со
печатењето
22.3 Репродукција на снимени медиуми
36 Производство на мебел и други разновидни производи неспоменати на друго место
36.6 Друго производство на разновидни производи
неспоменати на друго место
41 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода
41.0 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода
51 Трговија на големо и посредничка трговија,
освен трговија со моторни возила и моторцикли
51.1 Трговија на големо со надомест или на договорна основа
51.3 Трговија на големо со храна, пијалоци и тутун
51.5 Трговија на големо со репродукционен материјал, отпадоци и остатоци освен земјоделски
51.7 Друга трговија на големо
52 Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и моторцикли; поправка на предмети за лична
употреба и за домаќинствата
52.1 Трговија на мало во неспецијализирани продавници
52.2 Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун во
специјализирани продавници
52.3 Трговија на мало со фармацевтски, медицински, козметички и тоалетни препарати
52.4 Друга трговија на мало со нови производи во
специјализирани продавници
52.6 Трговија на мало вон продавници
55 Хотели и ресторани
55.1 Хотели
55.2 Кампови и друг вид сместување за покус престој
55.3 Угостителски објекти за исхрана
55.5 Кантини и кетеринг
60 Копнен сообраќај, цевоводен транспорт
60.2 Друг копнен сообраќај
61 Воден сообраќај
61.2 Сообраќај на внатрешни водени патишта
63 Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции
63.1 Претовар на товар и складирање
63.2 Други придружни активности во сообраќајот
63.3 Дејност на патничките агенции и туроператори; дејности што се однесуваат на укажување помош
на туристи, некласифицирани на друго место
70 Активности во врска со недвижен имот
70.1 Активности во врска со недвижен имот во своја сопственост
70.2 Издавање на сопствен недвижен имот
71 Изнајмување на машини и опрема без ракувач и
изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата
71.1 Изнајмување на автомобили
71.2 Изнајмување на други сообраќајни средства
71.3 Изнајмување на други машини и опрема
71.4 Изнајмување на предмети за лична употреба и
за домаќинствата, неспомнати на друго место
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74 Други деловни активности
74.1 Правни, сметководствени, книговодствени и
работи на проверка на сметките и билансите; консултантски активности во врска со данокот; испитување
на пазарот и јавното мислење; деловни и менаџмент
консултантски активности; холдинг
80 Образование
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре
90.0 Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни
и слични активности
92 Рекреативни, спортски, културни и забавни
активности
92.5 Дејност на библиотеките, архивите, кинотеките, музеите и други културни активности
93 Други услужни дејности.
Претежна дејност на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија е 92.53, дејност на ботанички и
зоолошки градини и други природни резервати.
Член 5
Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија
дејностите од член 4 од оваа одлука ги врши во рамките на утврдените границите на Националниот парк согласно Законот за прогласување на шумските предели
на планината Галичица за национален парк ("Службен
весник на НРМ" бр. 31/1958) и во објектите кои се во
негова сопственост, дадени во Прилог 1.
Член 6
Непосредната заштита на Националниот парк Галичица, ја спроведува чуварската служба на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија со овластувања
определени согласно Законот за заштита на природата.
Член 7
Средствата за основање на Ј.У.Н.П. Галичица,
Охрид, Република Македонија се средства кои се изразени во книговодствена вредност и средствата кои се
на жиро сметка, просториите и опремата која ја користи ООЗТ НП Галичица - Охрид.
Средствата за тековно работење на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија се обезбедуваат
согласно Законот за заштита на природата.
Член 8
Органи на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република
Македонија се: Управен одбор, Работоводен орган,
Стручен колегијален орган и Одбор за контрола на материјално-финансиското работење.
Надлежностите, бројот, составот, организацијата и
работата на органите на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија, како и другите работи од нивната
надлежност се утврдуваат со Статутот на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија, согласно Законот за заштита на природата.
Член 9
До именување на директор, согласно Закон, Владата на Република Македонија со посебна одлука да именува вршител на должноста директор.
Вршителот на должноста директор ќе ги врши работите за запишување на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид,
Република Македонија во судскиот регистар како и
други активности потребни за отпочнување со работа
на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија.
Член 10
Конституирањето на Управниот одбор, Работодавниот орган и Одборот за контрола на материјално-финансиското работење и донесувањето на Статутот на
Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија ќе се
изврши во рок од 6 (шест) месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
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Член 11
Со Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија раководи Работоводен орган – директор.
Директорот на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија ги има следниве права и обврски:
1) го организира и раководи процесот на трудот;
2) го води работењето на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид,
Република Македонија;
3) самостојно донесува одлуки во рамките на своите надлежности;
4) ја претставува и застапува Ј.У.Н.П. Галичица,
Охрид, Република Македонија кон трети лица;
5) ги предлага основите на Програмата за работа и
Планот за развој и презема мерки за нивно спроведување;
6) ги извршува одлуките на Управниот одбор;
7) ја предлага организацијата на Ј.У.Н.П. Галичица,
Охрид, Република Македонија;
8) ги избира и разрешува раководните работници,
одлучува за распоредување на работници на определени работи и задачи;
9) на Управниот одбор му поднесува Извештај за
резултатите од работењето на Ј.У.Н.П. Галичица,
Охрид, Република Македонија;
10) одговорен е за законитоста на работата на
Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија и
11) врши и други работи утврдени со Закон и Статутот на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија.
Член 12
Организацијата на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија, се уредува со Статутот на
Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија, согласно Законот за заштита на природата.
Член 13
Корисници на услугите на Ј.У.Н.П. Галичица,
Охрид, Република Македонија се жителите кои живеат
во границите на Националниот парк или во негово непосредно опкружување, локалните самоуправи, Владата на Република Македонија, како и граѓаните – посетители на Националниот парк.
Член 14
Работењето на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија во непредвидени околности и состојби
се уредува во Статутот на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид,
Република Македонија.
Член 15
Во случај на нарушување на работењето, односно
на вршењето на дејноста на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид,
Република Македонија или ако Ј.У.Н.П. Галичица,
Охрид, Република Македонија не ги извршува со закон
утврдените обврски, а што не е последица на неизвршувањето на обврските утврдени во оваа одлука, може
да се преземат мерки со кои ќе се обезбедат услови за
непречено работење на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија, согласно закон.
Член 16
Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија
се основа на неопределено време.
Член 17
До конституирањето на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид,
Република Македонија ќе се применуваат актите на
ООЗТ НП Галичица - Охрид.
Член 18
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република
Мaкедонија".
Бр. 19-4971/1-05
19 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.
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Врз основа на член 136 став 1 од Законот за заштита на природата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 67/04) и член 14 став 1 од Законот за установите ("Службен весник на Република Македонија"
бр. 32/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.01.2006 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНА УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК ПЕЛИСТЕР

Член 1
Со оваа oдлука се основа јавна установа за управување и заштита на Националниот Парк Пелистер.
Член 2
Називот на јавната установа е: Јавна установа Национален Парк Пелистер, Битола, Република Македонија.
Скратен назив на јавната установа е: Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија.
Седиштето на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија е во Битола на ул. 29-ти Ноември бр.14.
Член 3
Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија,
се основа заради вршење на основната дејност управување и заштита на природата, биолошката и пределската разновидност и природното наследство преку:
1) заштита на природните живеалишта од национално и меѓународно значење за културни, научни,
воспитно-образовни и туристичко-рекреативни цели;
2) воспоставување стабилност на еколошките процеси и биолошката и пределската разновидноста преку
трајно зачувување на репрезентативните физичко-географски региони, биоценози, генетски ресурси и видови во автентична состојба;
3) создавање услови за развој на туризмот во согласност со принципот на одржлив развој;
4) остварување на културни, научни, образовни и
рекреативни цели, кои во исто време ја одржуваат природната состојба на националниот парк;
5) одржливо користење на природно богатство во
интерес на сегашниот и идниот развој, без значително
оштетување на деловите на природата и со што помали
нарушувања на природната рамнотежа;
6) создавање услови и преземање мерки за заштита
на Националниот парк со цел зачувување и одржливо
управување со одредени компоненти на биолошката и
пределската разновидност;
7) проучување, истражување и со научни методи
обработување на прашањата од интерес за заштитата
на Националниот парк;
8) водење евиденција и документација за природните и другите вредности и убавини во Националниот
парк (положба, степен на загрозеност, мерки за заштита);
9) донесување и спроведување на план за управување и годишни програми за заштита на природата;
10) преземање мерки за заштита на утврдените зони
во Националниот парк;
11) обезбедување поттик и поддршка на заштитата
на Националниот парк преку подигање на јавната
свест, а посебно во воспитно образовниот процес;
12) утврдување на компонентите на биолошката и
пределската разновидност и нивната загрозеност;
13) воспоставување режим на заштита на Националниот парк;
14) спречување на штетните активности од физички
и правни лица и други нарушувања во Националниот
парк како последица на технолошкиот развој и извршување на дејности, односно обезбедување максимално
поволни услови за заштита и развој на природата;
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15) поттикнување на научно истрaжувачката работа
во областа на заштитата на Националниот парк;
16) издавање научни и стручни публикации, водичи, дијапозитиви, разгледници и друг информативен и
пропаганден материјал за Националниот парк;
17) поттикнување и развивање на интерес и однос
кон чувањето на Националниот парк преку организирање изложби, прикажување на филмови, предавања и
други форми;
18) производство, откуп и продажба на лековити и
ароматични растенија, плодови и семиња;
19) изградба на инфраструктура и уредување на извори, чешми, излетнички локалитети и простори за рекреација и др;
20) вршење заштита, одгледување и отстрел на диви видови животни, како и заштита и собирање на диви
видови растенија и габи и други шумски плодови;
21) заштита, одгледување и традиционален риболов
на рибниот фонд и
22) вршење и други работи кои придонесуваат за
заштита и унапредување на Националниот парк.
Член 4
Во рамки на основната дејност од член 3 на оваа одлука, Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија, ги врши следниве дејности:
01 Земјоделство, лов и соодветни услужни активности
01.1 Одгледување посеви и насади, производство на
семе и саден материјал од земјоделски растенија
01.2 Одгледување на животни
01.4 Земјоделски услуги и услуги во одгледувањето
животни освен ветеринарни услуги
01.5 Лов, траперство, обновување и одгледување на
дивеч вклучувајќи ги и соодветните услужни активности
02 Одгледување на шуми, искористување на шуми
и соодветни услужни активности
02.0 Одгледување на шуми, искористување на шуми и соодветни услужни активности
05 Улов на риба, дејност на мрестилишта и рибарските фарми, услужни активности во рибарството
05.0 Улов на риба, дејност на мрестилишта и рибарските фарми, услужни активности во рибарството
15 Производство на прехрамбени производи и пијалаци
15.5 Производство на млечни производи
15.8 Производство на други прехрамбени производи
15.9 Производство на пијалаци
20 Преработка на дрво, производи од дрво и плута,
освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал
20.5 Производство на други производи од дрво,
производство на предмети од плута, слама и плетарски
материјал
22 Издавачка дејност, печатење и репродукција на
снимени медиуми
22.1 Издавачка дејност
22.2 Печатење и услужни активности во врска со
печатењето
22.3 Репродукција на снимени медиуми
36 Производство на мебел и други разновидни производи неспоменати на друго место
36.6 Друго производство на разновидни производи
неспоменати на друго место
41 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода
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41.0 Собирање, пречистување и дистрибуција на
вода
51 Трговија на големо и посредничка трговија,
освен трговија со моторни возила и моторцикли
51.1 Трговија на големо со надомест или на договорна основа
51.3 Трговија на големо со храна, пијалоци и тутун
51.5 Трговија на големо со репродукционен материјал, отпадоци и остатоци освен земјоделски
51.7 Друга трговија на големо
52 Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и моторцикли; поправка на предмети за лична
употреба и за домаќинствата
52.1 Трговија на мало во неспецијализирани продавници
52.2 Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун во
специјализирани продавници
52.3 Трговија на мало со фармацевтски, медицински, козметички и тоалетни препарати
52.4 Друга трговија на мало со нови производи во
специјализирани продавници
52.6 Трговија на мало вон продавници
55 Хотели и ресторани
55.1 Хотели
55.2 Кампови и друг вид сместување за покус престој
55.3 Угостителски објекти за исхрана
55.5 Кантини и кетеринг
60 Копнен сообраќај, цевоводен транспорт
60.2 Друг копнен сообраќај
63 Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции
63.1 Претовар на товар и складирање
63.2 Други придружни активности во сообраќајот
63.3 Дејност на патничките агенции и туроператори; дејности што се однесуваат на укажување помош
на туристи, некласифицирани на друго место
70 Активности во врска со недвижен имот
70.1 Активности во врска со недвижен имот во своја сопственост
70.2 Издавање на сопствен недвижен имот
71 Изнајмување на машини и опрема без ракувач и
изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата
71.1 Изнајмување на автомобили
71.2 Изнајмување на други сообраќајни средства
71.3 Изнајмување на други машини и опрема
71.4 Изнајмување на предмети за лична употреба и
за домаќинствата, неспомнати на друго место
74 Други деловни активности
74.1 Правни, сметководствени, книговодствени и
работи на проверка на сметките и билансите; консултантски активности во врска со данокот; испитување
на пазарот и јавното мислење; деловни и менаџмент
консултантски активности; холдинг
80 Образование
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре
90.0 Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни
и слични активности
92 Рекреативни, спортски, културни и забавни
активности
92.5 Дејност на библиотеките, архивите, кинотеките, музеите и други културни активности
93 Други услужни дејности.
Претежна дејност на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија е 92.53, дејност на ботанички и
зоолошки градини и други природни резервати.

Стр. 6 - Бр. 9

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 5
Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија
дејностите од член 4 од оваа одлука ги врши во рамките на утврдените границите на Националниот парк согласно Законот за прогласување на шумските предели
на планината Пелистер за национален парк ("Службен
весник на НРМ" бр. 38/48) и во објектите кои се во негова сопственост, дадени во Прилог 1.
Член 6
Непосредната заштита на Националниот Парк Пелистер, ја спроведува чуварската служба на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија со овластувања определени согласно Законот за заштита на природата.
Член 7
Средствата за основање на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија се средства кои се изразени
во книговодствена вредност и средствата кои се на жиро сметка, просториите и опремата која ја користи
ООЗТ НП Пелистер - Битола.
Средствата за тековно работење на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија се обезбедуваат
согласно Законот за заштита на природата.
Член 8
Органи на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република
Македонија се: Управен одбор, Работоводен орган,
Стручен колегијален орган и Одбор за контрола на материјално-финансиското работење.
Надлежностите, бројот, составот, организацијата и
работата на органите на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија, како и другите работи од нивната
надлежност се утврдуваат со Статутот на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија, согласно Законот за заштита на природата.
Член 9
До именување на директор, согласно Закон, Владата на Република Македонија со посебна одлука да именува вршител на должноста директор.
Вршителот на должноста директор ќе ги врши работите за запишување на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола,
Република Македонија во судскиот регистар како и
други активности потребни за отпочнување со работа
на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија.
Член 10
Конституирањето на Управениот одбор, Работодавниот орган и Одборот за контрола на материјално-финансиското работење и донесувањето на Статутот на
Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија ќе
се изврши во рок од 6 (шест) месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 11
Со Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија раководи Работоводен орган – директор.
Директорот на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија ги има следниве права и обврски:
1) го организира и раководи процесот на трудот;
2) го води работењето на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија;
3) самостојно донесува одлуки во рамките на своите надлежности;
4) ја претставува и застапува Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија кон трети лица;
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5) ги предлага основите на Програмата за работа и
Планот за развој и презема мерки за нивно спроведување;
6) ги извршува одлуките на Управниот одбор;
7) ја предлага организацијата на Ј.У.Н.П. Пелистер,
Битола, Република Македонија;
8) ги избира и разрешува раководните работници,
одлучува за распоредување на работници на определени работи и задачи;
9) на Управниот одбор му поднесува Извештај за
резултатите од работењето на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија;
10) одговорен е за законитоста на работата на
Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија;
11) врши и други работи утврдени со Закон и Статутот на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија.
Член 12
Организацијата на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија, се уредува со Статутот на
Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија, согласно Законот за заштита на природата.
Член 13
Корисници на услугите на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија се жителите кои живеат во
границите на Националниот парк или во негово непосредно опкружување, локалните самоуправи, Владата
на Република Македонија, како и граѓаните – посетители на Националниот парк.
Член 14
Работењето на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија во непредвидени околности и состојби
се уредува во Статутот на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола,
Република Македонија.
Член 15
Во случај на нарушување на работењето, односно
на вршењето на дејноста на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола,
Република Македонија или ако Ј Ј.У.Н.П. Пелистер,
Битола, Република Македонија не ги извршува со закон утврдените обврски, а што не е последица на неизвршувањето на обврските утврдени во оваа одлука, може да се преземат мерки со кои ќе се обезбедат услови
за непречено работење на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола,
Република Македонија, согласно закон.
Член 16
Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија
се основа на неопределено време.
Член 17
До конституирањето на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола,
Република Македонија ќе се применуваат актите на
ООЗТ НП Пелистер - Битола.
Член 18
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република
Мaкедонија".
Бр. 19-4971/3-05
19 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.
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143.

Врз основа на член 136 став 1 од Законот за заштита на природата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 67/04) и член 14 став 1 од Законот за установите ("Службен весник на Република Македонија"
бр. 32/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.01.2006 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНА УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК МАВРОВО
Член 1
Со оваа одлука се основа јавна установа за управување и заштита на Националниот Парк Маврово.
Член 2
Називот на јавната установа е: Јавна установа Национален Парк Маврово, Маврови Анови, Република
Македонија.
Скратен назив на јавната установа е: Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија.
Седиштето на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови,
Република Македонија е во Маврови Анови.
Член 3
Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија, се основа заради вршење на основната дејност
управување и заштита на природата, биолошката и пределската разновидност и природното наследство преку:
1) заштита на природните живеалишта од национално и меѓународно значење за културни, научни,
воспитно-образовни и туристичко-рекреативни цели;
2) воспоставување стабилност на еколошките процеси и биолошката и пределската разновидноста преку
трајно зачувување на репрезентативните физичко-географски региони, биоценози, генетски ресурси и видови во автентична состојба;
3) создавање услови за развој на туризмот во согласност со принципот на одржлив развој;
4) остварување на културни, научни, образовни и
рекреативни цели, кои во исто време ја одржуваат природната состојба на националниот парк;
5) одржливо користење на природно богатство во
интерес на сегашниот и идниот развој, без значително
оштетување на деловите на природата и со што помали
нарушувања на природната рамнотежа;
6) создавање услови и преземање мерки за заштита
на Националниот парк со цел зачувување и одржливо
управување со одредени компоненти на биолошката и
пределската разновидност;
7) проучување, истражување и со научни методи
обработување на прашањата од интерес за заштитата
на Националниот парк;
8) водење евиденција и документација за природните и другите вредности и убавини во Националниот
парк (положба, степен на загрозеност, мерки за заштита);
9) донесување и спроведување на план за управување и годишни програми за заштита на природата;
10) преземање мерки за заштита на утврдените зони
во Националниот парк;
11) обезбедување поттик и поддршка на заштитата
на Националниот парк преку подигање на јавната
свест, а посебно во воспитно образовниот процес;
12) утврдување на компонентите на биолошката и
пределската разновидност и нивната загрозеност;
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13) воспоставување режим на заштита на Националниот парк;
14) спречување на штетните активности од физички
и правни лица и други нарушувања во Националниот
парк како последица на технолошкиот развој и извршување на дејности, односно обезбедување максимално
поволни услови за заштита и развој на природата;
15) поттикнување на научно истрaжувачката работа
во областа на заштитата на Националниот парк;
16) издавање научни и стручни публикации, водичи, дијапозитиви, разгледници и друг информативен и
пропаганден материјал за Националниот парк;
17) потикнување и развивање на интерес и однос
кон чувањето на Националниот парк преку организирање изложби, прикажување на филмови, предавања и
други форми;
18) производство, откуп и продажба на лековити и
ароматични растенија, плодови и семиња;
19) изградба на инфраструктура и уредување на извори, чешми, излетнички локалитети и простори за рекреација и др;
20) вршење заштита, одгледување и отстрел на диви видови животни, како и заштита и собирање на диви
видови растенија и габи и други шумски плодови;
21) заштита, одгледување и традиционален риболов
на рибниот фонд и
22) вршење и други работи кои придонесуваат за
заштита и унапредување на Националниот парк.
Член 4
Во рамки на основната дејност од член 3 на оваа одлука, Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република
Македонија, ги врши следниве дејности:
01 Земјоделство, лов и соодветни услужни активности
01.1 Одгледување посеви и насади, производство на
семе и саден материјал од земјоделски растенија
01.2 Одгледување на животни
01.4 Земјоделски услуги и услуги во одгледувањето
животни освен ветеринарни услуги
01.5 Лов, траперство, обновување и одгледување на
дивеч вклучувајќи ги и соодветните услужни активности
02 Одгледување на шуми, искористување на шуми
и соодветни услужни активности
02.0 Одгледување на шуми, искористување на шуми и соодветни услужни активности
05 Улов на риба, дејност на мрестилишта и рибарските фарми, услужни активности во рибарството
05.0 Улов на риба, дејност на мрестилишта и рибарските фарми, услужни активности во рибарството
15 Производство на прехрамбени производи и пијалаци
15.5 Производство на млечни производи
15.8 Производство на други прехрамбени производи
15.9 Производство на пијалаци
15.98/1 Производство на минерална вода
15.98/2 Производство на освежителни пијалоци
20 Преработка на дрво, производи од дрво и плута,
освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал
20.5 Производство на други производи од дрво,
производство на предмети од плута, слама и плетарски
материјал
22 Издавачка дејност, печатење и репродукција на
снимени медиуми
22.1 Издавачка дејност
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22.2 Печатење и услужни активности во врска со
печатењето
22.3 Репродукција на снимени медиуми
36 Производство на мебел и други разновидни производи неспоменати на друго место
36.6 Друго производство на разновидни производи
неспоменати на друго место
41 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода
41.0 Собирање, пречистување и дистрибуција на
вода
51 Трговија на големо и посредничка трговија,
освен трговија со моторни возила и моторцикли
51.1 Трговија на големо со надомест или на договорна основа
51.3 Трговија на големо со храна, пијалоци и тутун
51.5 Трговија на големо со репродукционен материјал, отпадоци и остатоци освен земјоделски
51.7 Друга трговија на големо
52 Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и моторцикли; поправка на предмети за лична
употреба и за домаќинствата
52.1 Трговија на мало во неспецијализирани продавници
52.2 Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун во
специјализирани продавници
52.3 Трговија на мало со фармацевтски, медицински, козметички и тоалетни препарати
52.4 Друга трговија на мало со нови производи во
специјализирани продавници
52.6 Трговија на мало вон продавници
55 Хотели и ресторани
55.1 Хотели
55.2 Кампови и друг вид сместување за покус престој
55.3 Угостителски објекти за исхрана
55.5 Кантини и кетеринг
60 Копнен сообраќај, цевоводен транспорт
60.2 Друг копнен сообраќај
61 Воден сообраќај
61.2 Сообраќај на внатрешни водени патишта
63 Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции
63.1 Претовар на товар и складирање
63.2 Други придружни активности во сообраќајот
63.3 Дејност на патничките агенции и туроператори; дејности што се однесуваат на укажување помош
на туристи, некласифицирани на друго место
70 Активности во врска со недвижен имот
70.1 Активности во врска со недвижен имот во своја сопственост
70.2 Издавање на сопствен недвижен имот
71 Изнајмување на машини и опрема без ракувач и
изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата
71.1 Изнајмување на автомобили
71.2 Изнајмување на други сообраќајни средства
71.3 Изнајмување на други машини и опрема
71.4 Изнајмување на предмети за лична употреба и
за домаќинствата, неспомнати на друго место
74 Други деловни активности
74.1 Правни, сметководствени, книговодствени и
работи на проверка на сметките и билансите; консултантски активности во врска со данокот; испитување
на пазарот и јавното мислење; деловни и менаџмент
консултантски активности; холдинг
80 Образование
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре
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90.0 Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни
и слични активности
92 Рекреативни, спортски, културни и забавни
активности
92.5 Дејност на библиотеките, архивите, кинотеките, музеите и други културни активности
93 Други услужни дејности.
Претежна дејност на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови
Анови, Република Македонија е 92.53, дејност на ботанички и зоолошки градини и други природни резервати.
Член 5
Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија дејностите од член 4 од оваа одлука ги врши
во рамките на утврдените границите на Националниот
парк согласно Законот за прогласување на шумските
предели околу Мавровското Езеро за национален парк
("Службен весник на НРМ" бр. 10/49) и во објектите
кои се во негова сопственост, дадени во Прилог 1.
Член 6
Непосредната заштита на Националниот Парк Маврово ја спроведува чуварската служба на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија со овластувања определени согласно Законот за заштита на
природата.
Член 7
Средствата за основање на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија се средства кои се
изразени во книговодствена вредност и средствата кои
се на жиро сметка, просториите и опремата која ја користи ООЗТ НП Маврово – Маврови Анови.
Средствата за тековно работење на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија се обезбедуваат согласно Законот за заштита на природата.
Член 8
Органи на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија се: Управен одбор, Работоводен
орган, Стручен колегијален орган и Одбор за контрола
на материјално-финансиското работење.
Надлежностите, бројот, составот, организацијата и
работата на органите на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови
Анови, Република Македонија, како и другите работи
од нивната надлежност се утврдуваат со Статутот на
Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија, согласно Законот за заштита на природата.
Член 9
До именување на директор, согласно Закон, Владата на Република Македонија со посебна одлука да именува вршител на должноста директор.
Вршителот на должноста директор ќе ги врши работите за запишување на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови
Анови, Република Македонија во судскиот регистар
како и други активности потребни за отпочнување со
работа на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија.
Член 10
Конституирањето на Управниот одбор, Работодавниот орган и Одборот за контрола на материјално-финансиското работење и донесувањето на Статутот на
Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија ќе се изврши во рок од 6 (шест) месеци од денот
на влегувањето во сила на оваа одлука.
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Член 11
Со Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република
Македонија раководи Работоводен орган – директор.
Директорот на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови,
Република Македонија ги има следниве права и обврски:
1) го организира и раководи процесот на трудот;
2) го води работењето на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија;
3) самостојно донесува одлуки во рамките на своите надлежности;
4) ја претставува и застапува Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија према трети лица;
5) ги предлага основите на Програмата за работа и
Планот за развој и презема мерки за нивно спроведување;
6) ги извршува одлуките на Управниот одбор;
7) ја предлага организацијата на Ј.У.Н.П. Маврово,
Маврови Анови, Република Македонија;
8) ги избира и разрешува раководните работници,
одлучува за распоредување на работници на определени работи и задачи;
9) на Управниот одбор му поднесува Извештај за
резултатите од работењето на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија;
10) одговорен е за законитоста на работата на
Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија и
11) врши и други работи утврдени со Закон и Статутот на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република
Македонија.
Член 12
Организацијата на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија, се уредува со Статутот на
Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија, согласно Законот за заштита на природата.
Член 13
Корисници на услугите на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија се жителите кои
живеат во границите на Националниот парк или во негово непосредно опкружување, локалните самоуправи,
Владата на Република Македонија, како и граѓаните –
посетители на Националниот парк.
Член 14
Работењето на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови,
Република Македонија во непредвидени околности и
состојби се уредува во Статутот на Ј.У.Н.П. Маврово,
Маврови Анови, Република Македонија.
Член 15
Во случај на нарушување на работењето, односно
на вршењето на дејноста на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија или ако Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија не ги
извршува со закон утврдените обврски, а што не е последица на неизвршувањето на обврските утврдени во
оваа одлука, може да се преземат мерки со кои ќе се
обезбедат услови за непречено работење на Ј.У.Н.П.
Маврово, Маврови Анови, Република Македонија, согласно закон.
Член 16
Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија се основа на неопределено време.

Бр. 9 - Стр. 9

Член 17
До конституирањето на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови
Анови, Република Македонија ќе се применуваат актите на ООЗТ НП Маврово – Маврови Анови.
Член 18
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република
Мaкедонија".
Бр. 19-4971/2-05
Претседател на Владата
19 јануари 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
__________
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Врз основа на член 8 став 3 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и
регистар на други правни лица (“Службен весник на
Република Македонија” бр. 84/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2006
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИ - НКД Рев.1
Член 1
Со оваа одлука се донесува Националната класификација на дејности - НКД Рев.1, со стандардни шифри
и називи на дејностите групирани на ниво на сектори,
потсектори, оддели, групи, класи и поткласи.
Националната класификација на дејности - НКД Рев.1
е приложена кон оваа одлука и е нејзин составен дел.
Член 2
Во Националната класификација на дејности - НКД
Рев.1, дејностите се групираат во следните нивоа според наведените ознаки:
- сектор - се означува со две букви;
- потсектор - се означува со четири букви;
- оддел - се означува со двоцифрена шифра;
- група - се означува со трицифрена шифра;
- класа - се означува со четирицифрена шифра и
- поткласа - се означува со петцифрена шифра.
Секое наредно ниво во Националната класификација на дејности - НКД Рев.1, од наведените точки во став
1 од овој член, се агрегира во претходното, освен највисокото ниво - секторот.
Член 3
Описите на секторите, потсекторите, одделите, групите, класите и поткласите на Националната класификација на дејности - НКД Рев.1, како и конверзионите
табели, се подготвуваат и публикуваат од страна на Државниот завод за статистика.
Член 4
Со денот на влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување на Националната класификација на дејностите (“Службен весник на
Република Македонија” бр. 20/98).
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 19-3948/1-05
12 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.

Стр. 10 - Бр. 9
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25 јануари 2006
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25 јануари 2006

25 јануари 2006
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Бр. 9 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 9
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25 јануари 2006

25 јануари 2006
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Бр. 9 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 9

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

25 јануари 2006

25 јануари 2006

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 9 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 9

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

25 јануари 2006

25 јануари 2006

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 9 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 9

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

25 јануари 2006

25 јануари 2006

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 9 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 9

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

25 јануари 2006

25 јануари 2006

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 9 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 9

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

25 јануари 2006

25 јануари 2006

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 9 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 9

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

25 јануари 2006

25 јануари 2006

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 9 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 9

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

25 јануари 2006

25 јануари 2006

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 9 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 9

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

25 јануари 2006

25 јануари 2006
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Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и
за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 19.01.2006 година,
донесе
ЛИЦЕНЦА
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ
1. Лиценца за постојано приредување на посебни
игри на среќа во автомат клуб се издава на Трговското
друштво Хронометар - Робев и други, ДОО експортимпорт Скопје, за време од 6 (шест) години.
2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат
клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Мито
Хаџивасилев Јасмин“ бр. 16 (Хотел Стар Балкан) во Кавадарци.
3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 19
автомати за игри на среќа и еден електронски рулет.
4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:
- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и
- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност
по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.
Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка
се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 84062207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на
примачот: Народна банка на Република Македонија.
Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Бр. 9 - Стр. 33

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни работи алинеја 2 на оваа точка.
5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата
не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата
од точка 4, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.
7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се
стекнува по уплата на првиот дел од надоместокот за
плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.
8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 19-75/1
Претседател на Владата
19 јануари 2006 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
__________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
146.
Врз основа на член 10 став 3 од Законот за техничка
инспекција (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/99 и 82/05), министерот за економија донесува
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ
ИНСПЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на легитимацијата на државниот
инспектор за техничка инспекција (во натамошниот
текст: легитимација).
Образецот на легитимацијата е прикажан во прилог
1 кој е составен дел на овој правилник.

Стр. 34 - Бр. 9
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Член 2
Димензиите на легитимацијата се 90 х 65мм .
Легитимацијата има две полутврди темносини корици кои меѓусебно се преклопуваат.
Внатрешните страни се од бела хартија.
Член 3
Легитимацијата содржи:
На предната страна од корицата со златножолта боја е отпечатен грбот на Република Македонија, текстот “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, “МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА” и “ЛЕГИТИМАЦИЈА”.
На долната внатрешна страна отпечатен е текстот “МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА”. Под него има
простор за фотографија на државниот инспектор и податоци за име и презиме, текстот ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОР со
опис на функцијата, регистарски број, датум на издавање,
место за печат и потпис на министерот за економија.
На горната внатрешна страна отпечатен е текстот: “Инспекторот е овластен да врши инспекциски надзор согласно
овластувањата утврдени со Закон. Правните и физички лица
чие работење подлежи на инспекциски надзор должни се во
секое време да му овозможат на инспекторот да влезе во сите
работни простории за вршење на инспекциски надзор и на
негово барање да му дадат известување и податоци во врска
со надзорот, да му стават на увид техничка и друга документација, да му обезбедат увид во технолошкиот процес, увид
во атестите и други докази за квалитетот на материјалот и
опремата како и да му дадат друга потребна помош во вршењето на инспекцискиот надзор. “
Член 4
Со денот на влегувањето на сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на
образецот на легитимацијата на републичкиот инспектор за
техничка инспекција (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/99).
Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 15-284/1
16 јануари 2006 година
Скопје

25 јануари 2006

(долна внатрешна страна)

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА
ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

____________________________
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОР
____________________________________
____________________________________

Рег.број ____________
Датум

М.П.

Министер

Министер,
м-р Фатмир Бесими, с.р.

ПРИЛОГ 1
ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА
(предната страна од корицата)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Инспекторот е овластен да врши
инспекциски надзор согласно
овластувањата утврдени со Закон.
Правните и физички лица чие
работење подлежи на инспекциски
надзор должни се во секое време да
му овозможат на инспекторот да влезе
во сите работни простории за вршење
на инспекциски надзор и на негово
барање да му дадат известување и
податоци во врска со надзорот, да му
стават на увид техничка и друга
документација, да му обезбедат увид
во технолошкиот процес, увид во
атестите и други докази за квалитетот
на материјалот и опремата како и да му
дадат друга потребна помош во
вршење на инспекцискиот надзор.

ЛЕГИТИМАЦИЈА

(горна внатрешна страна)

25 јануари 2006
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
147.
Врз основа на член 56 и член 73 од Законот за премер,
катастар и запишување на права на недвижностите (“Сл.
весник на РМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), директорот на Државниот завод за геодетски работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРАВАТА
НА НЕДВИЖНОСТИТЕ И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА
НА ИЗЛАГАЊЕТО
I Општи одредби
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на запишувањето на правата на недвижностите и начинот и
постапката на излагањето.
Член 2
Излагањето на податоците за недвижностите се врши по службена должност и по барање на странка.
Член 3
Предмет на излагање и на запишување на правата
на недвижностите се податоците за недвижностите и за
можните носители на правата на недвижностите содржани во геодетскиот елаборат.
II Излагање на податоците за недвижностите
по службена должност
Член 4
Излагањето по службена должност се врши во катастарската општина која е предмет на излагање.
По исклучок на став 1 од овој член, ако во катастарската општина нема просторни и технички услови за излагање,
тоа ќе се изврши во подрачната организациона единица на
Државниот завод за геодетски работи, во чија надлежност е
установувањето и одржувањето на катастарот на недвижностите за предметната катастарска општина.
Член 5
При излагањето се користат податоци од:
- азбучен преглед на носителите на правата на недвижностите;
- пописни листови;
- сумарник на пописни листови;
- фотоскици;
- скици на деталот;
- дигитален ортофото;
- мерењата на згради, посебни делови од згради и
други објекти;
- дигитални катастарски планови или копии од катастарски планови;
- список на површини или список на парцели;
- работни катастарски планови од постојната катастарска состојба.
По потреба може да се користат и други податоци.
Член 6
За преземените дејствија во текот на постапката за излагање се води деловоден протокол и се составува записник.
Деловодниот протокол од став 1 на овој член се води во електронска форма.
Член 7
Во постапката за излагање се врши проверка на податоците за можниот носител на правата на недвижностите содржани во пописниот лист.
Образецот на пописниот лист е составен дел на овој
правилник.
Член 8
Ако податоците за можниот носител на правата на
недвижностите содржани во пописниот лист се внесени со недостатоци, службеното лице ги дополнува според податоците од личната карта или од друга соодветна исправа за утврдување на идентитетот на носителот
на правата на недвижностите.
Член 9
По проверката на податоците за можниот носител
на правата на недвижностите, стручното лице од геодетска насока на присутната странка во излагањето и
ги соопштува податоците од пописниот лист.
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За податоците од став 1 од овој член на странката
може да и се дадат на увид податоците од фотоскиците
и катастарските планови.
Член 10
Ако при излагањето на недвижностите се утврдат
технички грешки и пропусти од снимањето или странката приговара на соопштените податоци, може да се
изврши увид на самото место. Кога фактичката состојба на недвижностите не одговара на податоците од пописниот лист треба да се изврши геодетско снимање.
Геодетското снимање од став 1 на овој член го врши изготвувачот на геодетскиот елаборат.
Приговорите поднесени во текот на постапката за
излагање се внесуваат во деловодниот протокол од
член 6 на овој правилник.
Член 11
По извршеното снимање од член 10 на овој правилник
се изготвуваат: скица на дополнителното снимање-мануал, податоци за недвижностите, дигитална скица на дополнително снимање во векторски облик, датотека од теренски мерења и датотека со координати на деталот.
Секое снимање се поврзува со претходното снимање, на тој начин што, деталот во фотоскицата или во
деталната скица се врамува со виолетови линии и се
назначува бројот на новата скица во броителот, а бројот на приговорот во именителот.
Секое снимање се исцртува во скицата за премерување во која се внесува: во левиот горен агол бројот на
приговорот во броителот, а бројот на деловодниот протокол во именителот; во десниот горен агол се внесува
бројот на деталниот лист во броителот, а бројот на фотоскицата во именителот.
Новопоставените геодетски точки и нивните броеви,
новоснимениот детал, како и броевите на новите парцели
во скицата за дополнително премерување се извлекуваат и
се испишуваат со црвено. Податоците од мерењето, податоците за можниот носител на правата на недвижностите,
како и цртежите што ја претставуваат поранешната состојба се внесуваат односно се исцртуваат со црно.
Со дополнителното снимање се опфаќа една или
повеќе парцели на кои се однесува промената.
Скиците на дополнителното снимање се нумерираат со броеви што следат по последните броеви на фотоскицата или скицата на деталот.
Новите геодетски точки се нумерираат во продолжение на постојните.
Пренумерација на новопоставените геодетските
точки врши Државниот завод за геодетски работи.
За дополнителното снимање се води посебен записник
што се нумерира во продолжение на постојните, а на секој записник се внесува назив, “дополнително снимање”.
Член 12
Деталот од дополнителните снимања се картира и
извлекува на катастарските планови или се внесува во
дигиталниот катастарски план.
Член 13
Во постапката за излагање не треба да се менуваат
податоците за имињата на виканите места прибрани со
премерот и усогласени со податоците од постојниот катастарски операт.
Член 14
При внесувањето на податоците за една или повеќе катастарски парцели од еден во друг пописен лист, во постојниот
пописен лист се прецртуваат сите податоци за таа парцела, а
во колоната “оттуѓено” се запишува бројот на пописниот
лист во кој податоците за таа парцела се пренесени.
Во пописниот лист во кој податоците за катастарската парцела се пренесени, во колоната “приновено”
се внесува бројот на пописниот лист од кој тие податоци се пренесени.
Новите пописни листови се означуваат со броевите
што продолжуваат по последниот број на нумерираните пописни листови.
Прецртувањето на променетите податоци, како и
сите промени што се внесуваат во пописните листови
при излагањето, се вршат со црвено.
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Член 15
Ако површината на катастарската парцела содржана во
постојната катастарска состојба, односно во правниот основ,
се разликува од состојбата утврдена со премерот, а таа разлика
произлегува од технологијата на снимањето или изготвувањето на катастарските планови, или правниот основ е базиран на
податоци од катастарска евиденција без премер, а притоа нема
приговор од сопствениците на соседните катастарски парцели,
се запишува површината содржана во пописниот лист.
Член 16
Во пописниот лист, за земјиштето на кое бесправно се изградени објекти или делови од објекти се внесува ознака “ЕЛ”.
Деловите од бесправно изградените објекти, во пописниот лист се означуваат со ознака “ЕЛ”.
Член 17
Објектите кои се изградени врз основа на одобрение
за градба од времен карактер, се запишуваат како сопственост на лицето на кое е издадено одобрението за градба со ограничувањата кои произлегуваат од времениот карактер на објектот, содржани во одобрението.
Земјиштето на кое постои објектот од времен карактер, се запишува на носителот на правото на земјиштето со прибелешка дека на земјиштето постои објект
од времен карактер.
III Излагање на податоците за недвижностите
по барање на странка
1. Запишување на права по установен катастар
на недвижности
Член 18
Запишувањето на незапишаните права на недвижностите по влегување во сила на катастарот на недвижностите за катастарската општина во која се наоѓа недвижноста, се врши по барање на странка.
Кон барањето за запишување од член 1 на овој правилник, се поднесува и исправата врз основа на која се
бара запишување на правото на недвижноста и доказ за
уплатен надомест за спроведување на постапката.
Член 19
Во постапката за запишување на правата на недвижностите од член 18 на овој правилник се врши проверување на податоците за недвижностите и за можните носители на правата на недвижностите содржани во пописните
листови за недвижностите прибрани со премерот.
Доколку се утврдат технички грешки и пропусти
при снимањето, настанати промени на податоците за
недвижностите прибрани со премерот, или нема податоци за недвижноста, ќе се изврши увид и снимање на
недвижностите на самото место.
Увидот и снимањето од став 2 на овој член се врши
по барање на странката.
За извршениот увид и снимање, се изготвува геодетски елаборат.
2. Поединечно запишување на правата
на недвижностите
Член 20
Постапката на поединечно запишување на правата
на недвижностите се спроведува во рамките на поднесеното барање, а врз основа на геодетски елаборат.
Член 21
При поединечно запишување на правото на недвижност како посебен дел од зграда која не е евидентирана во катастарот на земјиште, се врши излагање на
посебниот дел од зградата, по претходна идентификација на катастарската парцела на која се наоѓа зградата.
По спроведената постапка, правото на посебниот
дел од зградата се запишува врз основа на правните основи согласно член 58 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите, без
притоа да се прибави градежно техничка документација за зградата како целина.
Доколку зградата е изградена на повеќе катастарски
парцели, како број на катастарска парцела се зема бројот на парцелата на која се наоѓа најголемиот дел од
земјиштето под зградата.
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Податоците за идентификацијата на катастарската
парцела и корисната површина на посебниот дел од
зградата се составен дел на геодетскиот елаборат.
Зградата чиј дел е предмет на поединечно запишување на правата на недвижностите, во катастарските
планови се исцртува со црвени линии со назначување
на бројот на зградата, без внесување на топографски
знак и без да се врши промена на катастарската култура на земјиштето во катастарскиот операт.
Член 22
При поединечно запишување на правото на недвижност која се наоѓа во катастарска општина во која е во
примена катастар на земјиште - пописен катастар, барателот треба со поднесување на барањето да приложи и изјава во која ќе бидат наведени сите граничари на предметната недвижност со име, презиме и адреса на живеење.
Писмено известените сопственици на соседните катастарски парцели кои биле присутни на денот на увидот и премерувањето и кои се согласни со граничните
линии на предметната парцела, го потпишуваат записникот од премерувањето.
Доколку недвижноста граничи со имот на Република
Македонија и има разлика во површината помеѓу пописниот катастар и премерувањето поголема од 20 %, во постапката на запишување на правата на недвижностите се вклучува Јавниот правобранител на Република Македонија.
IV Начин и основи за запишување на правата на
недвижностите во постапката за излагање
на јавен увид на податоците од премерот
Член 23
Во постапката за излагање на јавен увид со запишување на правата на недвижностите, странката приложува исправи за правата на недвижностите согласно член
58 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување
на правата на недвижностите, во оригинал или копии
заверени од надлежен орган.
Член 24
Доколку со приложените исправи неможе со сигурност да се изврши запишување на правото на недвижноста, односно странката неможе да прибави или нема
исправа од член 22 на овој правилник, се изведуваат
докази согласно член 58 став 2 од Законот за премер,
катастар и запишување на правата на недвижностите.
Член 25
Во постапката за излагање по службена должност, за
недвижностите кои биле предмет на поединечно запишување, нема да се врши излагање по службена должност.
Сите промени на податоците за недвижностите од
став 1 на овој член кои ќе настанат од моментот на поединечното запишување на предметната недвижност до
завршување на постапката за излагање по службена
должност на катастарската општина во која се наоѓа
недвижноста, се спроведуваат во постапка на одржување на катастарот на недвижностите, установен согласно поединечното запишување.
Член 26
Постапките за излагање на јавен увид на податоците за недвижностите со запишување на правата на недвижностите, отпочнати пред влегување во сила на овој
правилник, ќе продолжат согласно одредбите од Правилникот за начинот и постапката за излагањето на јавен увид на податоците за недвижностите и начинот на
запишувањето на правата на недвижностите (“Службен
весник на РМ” бр. 5/88 и 42/95).
Член 27
Со влегување во сила на овој правилник престанува
да важи Правилникот за начинот и постапката за излагањето на јавен увид на податоците за недвижностите
и начинот на запишувањето на правата на недвижностите (“Службен весник на РМ” бр. 5/88 и 42/95).
Член 28
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-583/1
18 јануари 2006 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.
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УСТAВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
148.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 алинеја 6 од Деловникот на
Уставниот суд на Република Македонија (“Службен
весник на Република Македонија” бр.70/92), на седницата одржана на 28 декември 2005 година, донесе
ОДЛУКА
1. Се поништува Одлуката за утврдување надоместок на членовите на Советот на општина Кисела Вода,
бр. 07-792/6 од 3 јуни 2005 година, донесена од Советот на општина Кисела Вода (“Службен гласник на
град Скопје” бр. 6/2005) како неуставна и незаконита
во време на нејзиното важење.
2. Се става надвор од сила решението за запирање
на извршувањето на поединечните акти или дејствија
донесени, односно преземени врз основа на одлуката
означена во точката 1 од оваа одлука.
3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
4. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијатива поднесена од Јонче Цветковски од
Скопје, со Решение У.бр.127/2005 од 2 ноември 2005
година поведе постапка за оценување на уставноста и
законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со одредбите од Уставот на Република Македонија, како и со член 45 и 100 од Законот за
локалната самоуправа.
5. Судот на седницата утврди дека Советот на општина Кисела Вода на третата седница одржана на 3
јуни 2005 година, согласно член 45 и 100 од Законот за
локалната самоуправа и член 24 и 40 од Статутот на
општината донел Одлука за утврдување надоместок на
членовите на Советот на општината Кисела Вода.
Според член 1 од Одлуката, со оваа одлука се утврдува надоместок на членовите на Советот на општината Кисела Вода за извршување на задачите сврзани со
остварувањето на функцијата член на Советот, која ќе
важи до донесувањето на нов Закон за надоместоци на
членовите на Советот.
Според член 2 од Одлуката, надоместокот од член 1
на оваа одлука на членовите на Советот се утврдува на
месечен износ од 12.000,00 денари и тоа за присуство
на седници, учество во работа на работните тела на Советот, за извршување на задачите кои ќе ги довери Советот, за непосредно следење на одредени прашања од
надлежност на Советот, за учество во изготвување и
проучување на материјали за Советот, за контактирање
со институции и граѓани и за посети на месните заедници, општествени организации и здруженија на граѓани и за вршење на други задачи.
Според член 3 од Одлуката, на претседателот на
Советот надоместокот од член 1 на оваа одлука се
утврдува во износ од 18.000.оо денари.
Според член 4 од Одлуката, на членовите на Советот определени за склучување на бракови за ангажираност на деновите кога се склучуваат бракови се утврдува надоместок од 1.200,00 денари во кој е пресметан и
надоместок за користење на превоз.
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Според член 5 од Одлуката, оваа одлука влегува во
сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од
конституирањето на Советот.
Според член 6 од Одлуката, одлуката ќе се објави
во “Службен гласник на град Скопје”.
Одлуката е донесена под бр.07-792/6 од 3 јуни 2005
година.
Судот, исто така утврди дека Советот на општина
Кисела Вода донел Одлука бр.07-3776/4 од 22 ноември
2005 година, за определување на надоместок на членовите на Советот на општина Кисела Вода, со која во
членот 4 е определено дека оспорената одлука бр.07792/6 од 3 јуни 2005 година престанува да важи.
Новата одлуката е објавена во “Службен гласник на
град Скопје” бр. 15 од 8 декември 2005 година и истата
влегла во сила на 16 декември 2005 година.
6. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на
Република Македонија, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.
Согласно 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.
Согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и сите други прописи се објавуваат пред да влезат во сила.
Според став 4 од истиот член од Уставот, законите и
другите прописи не можат да имаат повратно дејство,
освен по исклучок, во случај кога тоа е поповолно за
граѓаните.
Согласно 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.
Во Главата XV од истиот Закон, со наслов: “Преодни и завршни одредби” во членот 100 е определено дека до донесувањето на законот од членот 45 на 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.
Според член 70 алинеја 6 од Деловникот на Судот,
Уставниот суд донесува одлука кога одлучува за утврдување на неуставност на закон, односно неуставност и
незаконитост на пропис и друг општ акт во време на
важењето, што престанал да важи во текот на постапката, ако се исполнети условите за нивно поништување.
7. Тргнувајќи од содржината на цитираните законски одредби, произлегува дека законодавецот определил право на членовите на советот да примаат надоместок за присуство на седница и овој надоместок го
ограничува со горен лимит најмногу до 30% од просечната нето месечна плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци и го задржува правото на советниците на надомест на патни и дневни трошоци кои, до донесување на посебниот закон ќе им се
исплатуваат според прописите кои се однесуваат на државните службеници. Со одредбите на овој закон не се
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навлегува во посебно уредување на правото на надоместок на членовите на Советот за: учество во работа на
работните тела на Советот, за извршување на задачите
кои ќе ги довери Советот, за непосредно следење на
одредени прашања од надлежност т на Советот, за
учество во изготвување и проучување на материјали за
Советот, за контактирање со институции и граѓани, за
посети на месните заедници, општествени организации
и здруженија на граѓани, за вршење на други задачи
или пак за ангажираност во деновите кога се склучуваат бракови, како што се определува со оспорената одлука.
Според тоа, Законот за локалната самоуправа не
предвидува право на советниците на месечен паушал
за присуство на седници и извршување на други задачи
во фиксен износ, како што тоа право е определено во
оспорената одлука.
Оттаму, анализирајќи ја содржината на оспорената
одлука во однос на член 45 и 100 од Законот за локалната самоуправа, Судот утврди дека членовите на Советот имаат право на надоместок за присуство на седници, а не на месечен паушален надоместок, од што
произлегува несогласноста на Одлуката со наведените
законски одредби.
Врз основа на одредбите на Законот за локалната самоуправа Судот оцени дека претседателот на Советот е
член на советот и како таков може да има право на надоместок како и другите советници, но не и на паушален
надоместок, како што определува оспорената одлука.
Со оглед на фактот што со оспорената одлука се
предвидува истата да влезе во сила со денот на донесувањето, а не по објавувањето, како што уредил член 51
став 1 од Уставот, Судот оцени дека оспорената одлука
не е во согласност со наведената уставна одредба.
Конечно имајќи го предвид фактот што оспорената
одлука е донесена на Третата седница на Советот, а со неа
се предвидува истата да се применува од конституирањето на Советот, што значи дека истата има повратно дејство сметано од првата седница, Судот оцени дека Одлуката не е во согласност и со членот 52 став 4 од Уставот.
Имено, според Судот во овој случај не станува збор
за повратно дејство што е поповолно за граѓаните како
што определил членот 52 став 4 од Уставот, туку за повратно дејство поповолно за конкретно определен помал број на лица-вршители на должност членови на
Советот на точно определена единица на локалната самоуправа, општината Кисела Вода.
Судот имаше предвид дека во текот на постапката
оспорената Одлука престана да важи, меѓутоа врз основа на истата се вршени исплати на надоместоци за кои
немало уставна и законска основа, при што Одлуката
имала и ретроактивно дејство, поради што оцени дека
има основа за утврдување на нејзина неуставност и незаконитост во време на нејзиното важење, согласно
член 70 алинеја 6 од Деловникот на Уставниот суд.
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8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа Одлука.
9. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова - Ристова и судиите: д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани,
Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.
У. бр. 127/2005
Претседател
28 декември 2005 година на Уставниот суд на Република
Скопје
Македонија,
Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.
__________
РЕГУЛАТOРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
149.
Врз основа на член 11-е алинеја 6 и член 39 став 3
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 40/05), постапувајќи
по барањето на Топлификација АД - Скопје за донесување на одлука за промена на цената за топлинска
енергија, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 23 јануари 2006 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОМЕНА НА ЦЕНАТА НА ТОПЛИНСКА
ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ
1. Се одобрува зголемување на цената на топлинска
енергија за греење за 2,03% линеарно за сите категории на
тарифни потрошувачи кои користат топлинска енергија за
греење, произведена од „Топлификација“ АД Скопје.
2. Редовната контрола на усогласеност на цената од
точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од страна на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во периодот од 15 работни денови отпочнувајќи
од 10 март 2006 година, заради што се задолжува „Топлификација“ АД Скопје до 10 март 2006 година до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија да ги достави финансиските извештаи за дејностите од јавен интерес кои што ги врши, консолидиран финансиски извештај, како и аналитички преглед
на трошоците по дејности.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 февруари 2006 година.
Бр. 02-102/1
23 јануари 2006 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
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