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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1033. 

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
42/2001, 5/2003 и 58/2006), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2007 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО 
МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИ-
ЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЕУФОР, АЛТЕА 

 
1. За учество во мировната операција на Европската 

унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, Алтеа, во ре-
довна ротација се испраќа единица на Армијата на Ре-
публика Македонија (во натамошниот текст: Армија-
та), во состав од: 

- еден офицер за врска во Командата на ЕУФОР во 
Сараево, 

- десет офицери,  
- седум подофицери и  
- тројца професионални војници. 
2. Единицата на Армијата од точката 1 на оваа од-

лука се испраќа за период од шест месеца, сметано од 
почетокот на јули 2007 година. 

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана и гориво на учесниците во мировната опе-
рација од точката 1 на оваа одлука, ги обезбедува Ре-
публика 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 објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македони-
ја”. 

   
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр.  07 - 3038/1                               Претседател 
2 јули 2007 година             на Собранието на Република 

  Скопје                                    Македонија, 
                               Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1034. 

Врз основа на член 8, став (3) од Законот за држав-
ната помош („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 24/03, 70/06 и 55/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26.06.2007 годи-
на, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И ПОСТАП-
КАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОМОШ ЗА СПАС И 
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО  

ПОТЕШКОТИИ 
 

Член 1 
Во Уредбата за утврдување на условите и постапка-

та за доделување на помош за спас и реконструкција на 
претпријатијата со потешкотии („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 81/03), во членот 2, став 1, 

втората реченица се менува и гласи: „Карактеристични 
особини за претпријатието со потешкотии се растечки 
загуби, опаѓачки промет, зголемени залихи, вишок ка-
пацитет, пад на готовинските приливи, растечки долго-
ви, трошоци за растечки каматни стапки и опаѓачка 
или нулта вредност на активата, каде повеќе од поло-
вина на капиталот е исчезнат од сметките на претприја-
тието и повеќе од една четвртина на капиталот е загу-
бен во претходните 12 месеци, како и во сите случаи 
кога се исполнети условите за отворање на стечајна по-
стапка според прописите за стечај.“ 

 
Член 2 

Во член 3 и член 6 зборовите: „Комисијата за др-
жавна помош“, се заменуваат со зборовите: „Комисија-
та за заштита на конкуренцијата“. 

 
Член 3 

Во членот 7 зборовите: „Комисијата за државна по-
мош“ се заменуваат со зборовите: „Комисијата за за-
штита на конкуренцијата“. 

Алинејата 2 се менува и гласи: 
- „во случај на заем, заемот треба да се врати за 

период не подолг од 6 месеци по последната исплатена 
рата на претпријатието“. 

 
Член 4 

Во членот 8, став 2 во воведната реченица и во али-
неја 2 зборовите: „Комисијата за државна помош“ се 
заменуваат со зборовите: „Комисијата за заштита на 
конкуренцијата“. 

 
Член 5 

Во членот 12, ставот 1 се менува и гласи: 
„Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе бара 

од корисникот на помошта да дава значаен придонес во 
планот за реконструкција од своите сопствени извори, 
вклучително и продажба на имот кој не е суштински за 
преживување на претпријатието, или преку финансира-
ње од други извори под пазарни услови. Овој придонес 
мора да биде реален и да го исклучува очекуваниот 
профит како готовински прилив и треба да биде колку 
што е можно повисок. Ќе се смета дека следниве стап-
ки на придонес се соодветни: најмалку 25% во случај 
на мали претпријатија, најмалку 40% во случај на сред-
ни претпријатија и најмалку 50% во случај на големи 
претпријатија.“ 

По ставот 1, се додава нов став 2 кој гласи: 
„Во исклучителни и особено тешки случаи, што мо-

ра да биде докажано од страна на давателот на помо-
шта, Комисијата за заштита на конкуренцијата може да 
прифати и пониска стапка на придонес“. 

Во ставовите 2 и 3, кои стануваат ставови 3 и 4, 
зборовите: „Комисијата за државна помош“ се замену-
ваат со зборовите: „Комисијата за заштита на конку-
ренцијата“. 

 
Член 6 

Во членот 13, ставот 1 се менува и гласи: 
„Помошта за спас и помошта за реконструкција мо-

же да се доделува само еднаш (еднократно), за период 
не подолг од 10 години“. 

 
Член 7 

Во членот 14 зборовите: „Комисијата за државна 
помош“ се заменуваат со зборовите: „Комисијата за за-
штита на конкуренцијата“. 
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Член 8 
Во членот 15,  во ставовите 1 и 2 зборовите: „Коми-

сијата за државна помош“ се заменуваат со зборовите: 
„Комисијата за заштита на конкуренцијата“. 

 
Член 9 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
     Бр. 19-3735/1                 Претседател на Владата 
26 јуни 2007 година               на Република Македонија, 
           Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р.  

____________ 
1035. 

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 
37/06) и член 61, став 1 од Законот за надворешни ра-
боти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
46/06), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 1.07.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ХАНОВЕР, 

СР ГЕРМАНИЈА 
 
1. Владата на Република Македонија го отповикува 

Почесниот конзул на Република Македонија во Хано-
вер, СР Германија, г-дин Јирген Шталхут. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
    Бр. 19-4082/1             Заменик на претседателот 
1 јули 2007 година           на Владата на Република 
          Скопје                         Македонија, 
                              Габриела Коневска-Трајковска, с.р. 

____________ 
1036. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.06.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Угостителс-
тво, туризам и трговија „Инекс Горица“ АД – Охрид, за 
време до 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа во склоп на хотел „Горица“ во Охрид. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 16 
автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа 
на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи. 

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

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

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

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

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

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

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
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 приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

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

 
Бр. 19-3884/1                Претседател на Владата 

26 јуни 2007 година               на Република Македонија, 
          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1037. 
Врз основа на член 188 став 7 од Законот за кривич-

ната постапка („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.15/97, 44/2002 и 74/2004), министерот за вна-
трешни работи донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОЛИЦИСКИ  
СТАНИЦИ ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЛИЦА 

 
I. Полициски станици во кои се врши задржување 

на лица се: 
- Полициска станица – Аеродром; 
- Полициска станица – Бит Пазар; 
- Полициска станица – Гази Баба; 
- Полициска станица – Драчево; 
- Полициска станица – Ѓорче Петров; 
- Полициска станица – Карпош; 
- Полициска станица – Кисела Вода; 
- Полициска станица – Центар; 
- Полициска станица – Чаир; 
- Полициска станица – Берово; 
- Полициска станица – Битола; 
- Полициска станица – Валандово; 
- Полициска станица – Велес; 
- Полициска станица – Виница; 
- Полициска станица – Гевгелија; 
- Полициска станица – Гостивар; 
- Полициска станица – Дебар; 
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- Полициска станица – Делчево; 
- Полициска станица – Демир Хисар; 
- Полициска станица – Кавадарци; 
- Полициска станица – Кичево; 
- Полициска станица – Кочани; 
- Полициска станица – Кратово; 
- Полициска станица – Крива Паланка; 
- Полициска станица – Крушево; 
- Полициска станица – Куманово; 
- Полициска станица – Македонски Брод; 
- Полициска станица – Неготино; 
- Полициска станица – Охрид; 
- Полициска станица – Прилеп; 
- Полициска станица – Пробиштип; 
- Полициска станица – Радовиш; 
- Полициска станица – Ресен; 
- Полициска станица – Свети Николе; 
- Полициска станица – Струга; 
- Полициска станица – Струмица; 
- Полициска станица – Тетово и 
- Полициска станица – Штип. 
II. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 13.1-33683/1                               Министер 
17 мај 2007 година                    за внатрешни работи, 

   Скопје                             Гордана Јанкулоска, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

1038. 
Врз основа на член 11 став 5 од Законот за оружјето 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2005, 47/06 и 42/07), министерот за здравство, во сог-
ласност со министерот за внатрешни работи, донесоа 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНО-
ВИ ВО КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД НА 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНАТА СПОСОБНОСТ ЗА ПОСЕДУВАЊЕ И 

НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ 
  
1.  Лекарски преглед на физичко лице заради утвр-

дување на здравствената способност за поседување и 
носење на оружје ќе се врши во следните здравствени 
установи: 

1. Здравствен дом на Скопје – Скопје, Институт за 
медицина на трудот; 

2. Здравствен дом на Скопје – Скопје, Поликлиника 
Букурешт РЕ Специјалистичко-консултативната служба; 

3. Воена болница – Скопје, ИПМ Одделение за ме-
дицина на трудот; 

4. Здравствен дом – Велес, Служба за медицина на 
трудот; 

5. Здравствен дом – Прилеп, Служба за медицина 
на трудот; 

6. Здравствен дом – Битола, Служба за медицина на 
трудот; 

7. Здравствен дом – Охрид, Служба за медицина на 
трудот; 

8. Здравствен дом – Куманово, Служба за медицина 
на трудот; 

9. Здравствен дом - Тетово, Служба за медицина на 
трудот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 

Бр. 10-9676/1 
26 јуни 2007 година 

Скопје 
 

Министер за внатрешни 
работи, 

 
Министер за здравство, 

Гордана Јанкулоска, с.р. д-р Имер Селмани, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

1039. 
Врз основа на член 80-ѕ од Законот за основното 

образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 
113/2005, 35/2006 и 51/2007), министерот за образова-
ние и наука донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
АНГЛИСКИ ЈАЗИК “WELCOME 1” 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по англиски ја-

зик „WELCOME 1“ за IV одделение во основното обра-
зование. 

Автори: Elizabeth Gray и Virginia Evans. 
2. Издавач: EXPRESS PUBLICHING, застапуван од 

ексклузивен дистрибутер ДПТУ ЕУРОБУК од Скопје. 
3. Со ова решение престанува да важи Решението 

бр. 07-3856/3 од 29.06.2006 година. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-

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

 
     Бр. 10-1015/1    
21 јуни 2007 година                         Министер, 
         Скопје                           Сулејман Рушити, с.р. 

___________ 
1040. 

Врз основа на член 80-ѕ од Законот за основното 
образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 
113/2005, 35/2006 и 51/2007), министерот за образова-
ние и наука донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
АНГЛИСКИ ЈАЗИК “WELCOME 2” 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по англиски ја-

зик „WELCOME 2“ за V одделение во основното обра-
зование. 

Автори: Elizabeth Gray и Virginia Evans. 
2. Издавач: EXPRESS PUBLICHING, застапуван од 

ексклузивен дистрибутер ДПТУ ЕУРОБУК од Скопје. 
3. Со ова решение престанува да важи Решението 

бр. 07-3856/2 од 29.06.2006 година. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-

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

 
     Бр. 10-1014/1    
21 јуни 2007 година                          Министер, 
         Скопје                           Сулејман Рушити, с.р. 
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1041. 
Врз основа на член 80-ѕ од Законот за основното 

образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 
113/2005, 35/2006 и 51/2007), министерот за образова-
ние и наука донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
АНГЛИСКИ ЈАЗИК “WELCOME 3” 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по англиски ја-

зик „WELCOME 3“ за VI одделение во основното обра-
зование. 

Автори: Elizabeth Gray и Virginia Evans. 
2. Издавач: EXPRESS PUBLICHING, застапуван од 

ексклузивен дистрибутер ДПТУ ЕУРОБУК од Скопје. 
3. Со ова решение престанува да важи Решението 

бр. 07-3856/4 од 29.06.2006 година. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-

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

 
     Бр. 10-1013/1    
21 јуни 2007 година                          Министер, 
         Скопје                            Сулејман Рушити, с.р. 

___________ 
1042. 

Врз основа на член 80-ѕ од Законот за основното 
образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 
113/2005, 35/2006 и 51/2007), министерот за образова-
ние и наука донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
АНГЛИСКИ ЈАЗИК “BLOCKBASTERS 2” 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по англиски ја-

зик „BLOCKBASTERS 2“ за VII одделение во основно-
то образование. 

Автори: Virginia Evans и Jenny Dooley. 
2. Издавач: EXPRESS PUBLICHING, застапуван од 

ексклузивен дистрибутер ДПТУ ЕУРОБУК од Скопје. 
3. Со ова решение престанува да важи Решението 

бр. 07-3856/5 од 29.06.2006 година. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-

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

 
     Бр. 10-1016/1    
21 јуни 2007 година                          Министер, 
         Скопје                            Сулејман Рушити, с.р. 

___________ 
1043. 

Врз основа на член 80-ѕ од Законот за основното 
образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 
113/2005, 35/2006 и 51/2007), министерот за образова-
ние и наука донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
АНГЛИСКИ ЈАЗИК “BLOCKBASTERS 3” 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по англиски ја-

зик „BLOCKBASTERS 3“ за VIII одделение во основ-
ното образование. 

Автори: Virginia Evans и Jenny Dooley. 
2. Издавач: EXPRESS PUBLICHING, застапуван од 

ексклузивен дистрибутер ДПТУ ЕУРОБУК од Скопје. 
3. Со ова решение престанува да важи Решението 

бр. 07-3856/6 од 29.06.2006 година. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-

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

 
     Бр. 10-1017/1    
21 јуни 2007 година                          Министер, 
         Скопје                            Сулејман Рушити, с.р. 

___________ 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1044. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана 
на 20 јуни 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за потврдување на 

Одлуката за утврдување на надоместок за патни и 
дневни трошоци за членовите кои учествуваат при 
склучување на бракови во матичната служба на град 
Скопје бр.07-1799/1 донесена од Советот на општина 
Аеродром на 15 март 2007 година („Службен гласник 
на општина Аеродром“ бр.23/2007). 

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

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

4. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива на Кирил Тодоровски - гра-
доначалник на општина Аеродром со Решение У.бр. 
61/2007 од 8 и 9 мај 2007 година поведе постапка за 
оценување на уставноста и законитоста на одлуката оз-
начена во точката 1 од оваа одлука.  

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порената одлука со Уставот и Законот за локалната са-
моуправа. 

5. Судот на седницата утврди дека според член 1 од 
оспорената Одлука на членовите на Советот на општи-
на Аеродром кои учествуваат при склучување на бра-
кови во Матичната служба на град Скопје им се утвр-
дува надоместок во износ од 80% месечно од просечна 
месечна нето плата во Република Македонија исплате-
на во последните три месеци. 

Според член 2 Одлуката стапува на сила на 1 март, 
а ќе се објави во „Службен гласник на општина Аеро-
дром“. 

Со стапување во сила на оваа одлука престанува да 
важи Одлуката бр.07-6958/6 од 21 декември 2006 годи-
на.  

6. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 и 9 од Уставот, 
владеењето на правото и локалната самоуправа се те-
мелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија. 

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со законите. 

Секој е должен да ги почитува Уставот и законите. 
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Според Амандманот XVII точка 1 од Уставот со кој 
се заменува ставот 1 на членот 115 од Уставот на Ре-
публика Македонија, во единиците на локалната само-
управа граѓаните непосредно и преку претставници 
учествуваат во одлучувањето за прашања од локално 
значење, а особено во областите на јавните служби, ур-
банизмот и руралното планирање, заштитата на околи-
ната, локалниот економски развој, локалното финанси-
рање, комуналните дејности, културата, спортот, соци-
јалната и детската заштита, образованието, здравстве-
ната заштита и во други области утврдени со закон. 

Согласно член 31 од Законот за локалната самоу-
права ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.5/2002), органи на општината се советот и градона-
чалникот. 

Според член 32 од Законот, советот е претставнич-
ки орган на граѓаните кој одлучува во рамките на над-
лежностите на општината. 

Во членот 45 од Законот е утврдено дека членовите 
на советот имаат право на надоместок за присуство на 
седници и надоместок на патните и дневните трошоци, 
во рамките утврдени со закон.  

Во членот 50 од Законот, се утврдени надлежности-
те на градоначалникот меѓу кои градоначалникот ја 
контролира законитоста на прописите на советот. 

Согласно членот 51 став 1 од Законот, ако градона-
чалникот смета дека прописот на советот не е во сог-
ласност со Уставот и законите, должен е во рок од се-
дум дена од денот на доставувањето со решение да го 
запре неговото објавување, со кое ќе ги образложи 
причините за запирањето. 

Според ставот 2 од овој член, советот е должен, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението 
од ставот 1 на овој член, да го разгледа решението и да 
одлучи по него. Во ставот 3, пак, од овој член, се пред-
видува дека ако советот го потврди прописот, градона-
чалникот е должен да го објави и истовремено да под-
несе иницијатива за поведување постапка за оценување 
на уставноста и законитоста на оспорениот пропис 
пред Уставниот суд на Република Македонија. Во ста-
вот 4 од овој член од Законот е утврдено дека иниција-
тивата од ставот 3 на овој член градоначалникот е дол-
жен да го информира министерството надлежно за вр-
шење на работите што се однесуваат на локалната са-
моуправа.  

Согласно членот 100 од овој закон, до донесување-
то на законот од членот 45 на овој закон, членовите на 
советот ќе примаат надоместок за присуство на седни-
ца 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 трошо-
ци ќе им се исплатуваат според прописите кои се одне-
суваат на државните службеници. 

Имајќи ја предвид содржината на цитираните за-
конски одредби произлегува дека законодавецот опре-
делил право на членовите на советот да примаат надо-
месток за присуство на седница и овој надоместок го 
ограничува со горен лимит најмногу до 30% од просеч-
ната нето месечна плата во Република Македонија исп-
латена во последните три месеци и го задржува право-
то на советниците на надомест на патни и дневни тро-
шоци кои, до донесување на посебниот закон да им се 
исплатуваат според прописите кои се однесуваат на др-
жавните службеници. 

Наведените одредби не предвидуваат посебно пра-
во на надоместок на членовите на Советот за нивното 
ангажирање во деновите кога се склучуваат бракови. 
Оттаму, анализирајќи ја содржината на оспорената од-

лука во однос на одредбите од членовите 45 и 100 од 
Законот за локалната самоуправа, произлегува дека 
членовите на Советот немаат право на посебен надоме-
сток во деновите кога учествуваат во склучување на 
бракови во Матичната служба на град Скопје, поради 
што оспорената Одлука, не е во согласност со наведе-
ните законски одредби. 

Со оглед на фактот што оспорената Одлука е доне-
сена на 15 март 2007 година, објавена во „Службен 
гласник на општина Аеродром“ бр.23/2007 од 22 март 
2007 година, а согласно член 2 од нејзината содржина е 
предвидено дека таа стапила на сила на 1 март 2007 го-
дина што значи пред нејзиното објавување, Судот оце-
ни дека во конкретниов случај, станува збор за поврат-
но дејство на нејзината примена.  

Со оглед на тоа што 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 по-
вратно дејство поповолно за конкретно определен по-
мал број на лица - членови на Советот на точно опреде-
лена единица на локалната самоуправа, Општина Ае-
родром, Судот оцени дека оспорената одлука не е во 
согласност и со член 52 став 1 од Уставот. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука.  

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите Лилјана 
Ингилизова-Ристова, Мирјана Лазарова Трајковска, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски и Игор Спировски. 

 
     У.бр.61/2007                      Претседател 
20 јуни 2007 година       на Уставниот суд на Република  

    Скопје                            Македонија, 
    Махмут Јусуфи, с.р. 

___________ 
1045. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана 
на 20 јуни 2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ членовите 6 и 7 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.70/2006). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија со Ре-
шение У.бр.151/2006 од 2 мај 2007 година поведе по-
стапка за оценување на уставноста на членовите од За-
конот означен во точката 1 од оваа одлука.  

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порените членови од Законот со член 9 од Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека со членот 6 од 
оспорениот Закон, во членот 72 по ставот 3 се додава 
нов став 4, кој гласи: 

„Вдовица која склучила брак со корисник на пензи-
ја, односно осигуреник кој ги исполнувал условите за 
пензија, постар од 64 години, стекнува право на семеј-
на пензија доколку бракот траел најмалку пет години“. 

Според член 7 од истиот Закон, во членот 73 по ста-
вот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
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„Вдовец кој склучил брак со корисник на пензија 
односно осигуреник кој ги исполнувал условите за пен-
зија постар од 62 години стекнува право на пензија до-
колку бракот траел најмалку пет години“. 

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

Според член 9 од Уставот на Република Македони-
ја граѓаните на Република Македонија се еднакви во 
слободите и правата независно од полот, расата, бојата 
на кожата, националното и социјалното потекло, поли-
тичкото и верското уверување, имотната и општестве-
ната положба.  

Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.  
Имајќи ја предвид наведената уставна одредба од 

член 9 произлегува дека при уредување на одредени 
односи Уставот го обврзува законодавецот тие односи 
да важат за сите граѓани под еднакви услови што се на-
оѓаат во таква положба.  

Имено, правото на еднаквост кое Уставот го изразу-
ва преку гаранцијата дека граѓаните се еднакви неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба и дека граѓа-
ните се еднакви пред законите, е едно од најзначајните 
права и како такво претставува и темелна вредност на 
уставниот поредок на Републиката и по својата сушти-
на ги негира дискриминацијата, привилегиите, повла-
стувањата од секаков вид и по сите основи.  

Рамноправноста и еднаквоста, независно од оп-
штествената положба е обврска за државата во норма-
тивното уредување на односите во општеството да не 
допушти дискриминација, ниту привилегии по основ 
на образование, имотна положба ниту по основ на во-
зраст. Принципот „сите се еднакви пред законот“ по-
себно го обврзува законодавецот со забрана во закони-
те да внесува одредби со кои се прави разлика меѓу лу-
ѓето. 

Членот 30 од Уставот го гарантира правото на сопс-
твеност и правото на наследување.  

Членот 34 од Уставот, утврдува дека граѓаните има-
ат право на социјална сигурност и социјално осигуру-
вање утврдени со закон и со колективен договор, а спо-
ред член 35 став 1 од Уставот, Републиката се грижи за 
социјалната сигурност на граѓаните согласно со наче-
лото на социјална праведност. 

Според членот 40 од Уставот, Републиката му обез-
бедува посебна грижа и заштита на семејството. Прав-
ните односи на бракот, семејството и вонбрачната заед-
ница се уредуваат со закон. 

Во членот 1 од Законот за семејството („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.80/1992, 9/1996, 
38/2004 и 83/2004-пречистен текст) се предвидува дека 
со овој закон се уредуваат: бракот и семејството, одно-
сите во бракот и семејството, одредени облици на по-
себна заштита на семејството, нарушените односи и на-
силството во бракот и семејството, посвојувањето, ста-
рателството, издржувањето, како и постапката пред су-
дот во брачните и семејните спорови.  

Според членот 6 од Законот за семејството, бракот 
е со закон уредена заедница на живот на маж и жена во 
која се остваруваат интересите на брачните другари, 
семејството и општеството. Односите меѓу брачните 
другари се засноваат врз слободна одлука на мажот и 
жената да склучат брак, врз нивната рамноправност, 
меѓусебно почитување и заемно помагање. 

Тргнувајќи од уставната определба, законодавецот 
во Законот за пензиското и инвалидското осигурување, 
меѓу другите прашања, го уредува и прашањето за се-
мејната пензија, кое е едно од основните права во пен-
зискиот систем. Имено, со задолжителното пензиско и 
инвалидско осигурување во случај на смрт на осигуре-
никот, односно корисникот на пензија, се обезбедува 
семејна пензија за членовите на семејството. 

Со членот 70 од Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување е утврден кругот на членовите на се-
мејството кои можат да остварат право на семејна пензи-
ја. Според цитираната одредба од Законот, семејна пен-
зија можат да остварат членовите на семејството: 

1) брачниот другар; 
2) децата (родени во брак или надвор од брак или 

посвоени, посиноци кои ги издржувал осигуреникот, 
внучињата и другите деца без родители кои ги издржу-
вал осигуреникот) и  

3) родителите (таткото и мајката, очувот и маќеата) 
и посвоителот, што ги издржувал осигуреникот. 

Според ставот 2 на членот 70 од овој закон, семејна 
пензија може да оствари и брачниот другар од разведен 
брак, ако со судска одлука му е утврдено право на из-
држување.  

Од анализата на ставот 1 на наведената одредба од 
Законот, произлегува дека при остварување право на се-
мејна пензија за одредени членови на семејството се ба-
ра услов тие лица да биле издржувани од осигуреникот.  

Со Законот за пензиско и инвалидско осигурување, 
исто така, е утврдено дека семејна пензија се оствару-
ва, само доколку осигуреникот исполнил и одредени 
услови во однос на пензискиот стаж, што е утврдено во 
членот 71 од Законот.  

Според членот 71 од Законот за пензиското и инва-
лидско осигурување, членовите на семејството стекнува-
ат право на семејна пензија ако умрениот осигуреник: 

1) наполнил најмалку пет години стаж на осигуру-
вање или најмалку десет години пензиски стаж, или  

2) ги исполнил условите за старосна или инвалид-
ска пензија, или  

3) бил корисник на старосна или инвалидска пензија.  
Во ставот 2 од членот 71 од Законот, се предвидува 

дека ако смртта на осигуреникот настанала како после-
дица од повреда на работа или од професионална бо-
лест, членовите на семејството стекнуваат право на се-
мејна пензија, без оглед на должината на пензискиот 
стаж на осигуреникот.  

Од наведените одредби во Законот, јасно произле-
гува дека истите ги регулираат општите услови за ос-
тварување право на семејна пензија и тие се однесуваат 
на умрениот осигуреник и доколку се истите исполне-
ти, членовите на семејството ќе остварат право на пен-
зија и ако ги исполнат посебните услови од членовите 
72-78 од Законот.  

Според член 72 од Законот, вдовица стекнува право 
на пензија ако:  

1) до смртта на брачниот другар вдовицата да на-
полнила 45 години живот; 

2) до смрттта на брачниот другар вдовицата да била 
неспособна за работа или таква неспособност да наста-
пила во рок од една година од денот на смртта на брач-
ниот другар; 

3) по смртта на брачниот другар да останале едно 
или повеќе деца кои имаат право на семејна пензија по 
тој брачен другар, а вдовицата ги врши родителските 
должности спрема тие деца; 
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4) до смртта на брачниот другар имала наполнети 
40 години, кога ќе наполни 45 години живот - или ако 
во тие години станала неспособна за работа. 

Според ставот 2 од овој член од законот, вдовицата 
која во текот на користењето на правото по основа на 
вршење на родителската должност (став 1 точка 3) ста-
не неспособна за работа или наполни 45 години живот 
трајно го задржува правото на семејна пензија. Вдови-
цата која го загубила правото на семејна пензија по ос-
нов на вршење на родителска должност по наполнети 
40 години живот, стекнува право на семејна пензија ко-
га ќе наполни 45 години живот (став 3). 

Според ставот 4 од членот 72 на овој закон односно 
член 6 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за пензиско и инвалидско осигурување, кој став 
со иницијативата се оспорува, вдовица која склучила 
брак со корисник на пензија, односно осигуреник кој 
ги исполнувал условите за пензија, постар од 64 годи-
ни, стекнува право на семејна пензија доколку бракот 
траел најмалку пет години.  

Од анализата на цитираната законска одредба на 
членот 72 од Законот, произлегува дека со истиот се 
утврдуваат посебните услови под кои вдовицата стек-
нува право на семејна пензија во случај на смрт на 
брачниот другар.  

Понатаму со членот 73 од Законот, се уредуваат по-
себните услови под кои може вдовецот да оствари пра-
во на семејна пензија. Имено, вдовецот стекнува право 
на семејна пензија ако: 

1) до смртта на брачната другарка да наполнил 55 
години живот; 

2) до смртта на брачната другарка бил неспособен за 
работа или таквата неспособност да настанала во рок од 
една година од денот на смртта на брачната другарка; 

3) по смртта на брачната другарка да останало едно 
или повеќе деца кое имаат право на семејна пензија по 
таа брачна другарка, а вдовецот ги врши родителските 
должности спрема тие деца, и  

4) до смртта на брачната другарка имал наполнети 
50 години, кога ќе наполни 55 години живот или ако во 
тие години станал неспособен за работа.  

Според ставот 2 на членот 73 од Законот, вдовецот 
кој во текот на користењето на правото по основа на 
родителска должност, стане неспособен за работа или 
наполнил 55 години живот, трајно го задржува правото 
на семејна пензија.  

Според ставот 3 на истиот член од Законот, вдове-
цот кој го загубил правото на семејна пензија по основ 
на вршење на родителска должност по наполнети 50 
години живот, стекнува право на семејна пензија кога 
ќе наполни 55 години живот. 

Според ставот 4 на членот 73 од Законот, односно 
член 7 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот вдовец кој склучил браок со корисник на пензи-
ја, односно осигуреник кој ги исполнувал условите за 
пензија, постар од 62 години, стекнува право на семеј-
на пензија доколку бракот траел најмалку пет години.  

Според член 78 став 1 од Законот, правото на семеј-
на пензија им припаѓа првенствено на брачниот другар 
и на децата на осигуреникот, односно корисникот на 
пензија.  

Тргнувајќи од уставното начело дека Републиката 
се грижи за социјалната заштита и социјалната сигур-
ност на граѓаните согласно со начелото на социјална 
праведност, пензиското и инвалидското осигурување 
како дел од социјалното осигурување, се уредува со За-
конот за пензиското и инвалидското осигурување. 
Имено, со овој закон се уредува задолжителното пензи-
ско и инвалидско осигурување на работниците во рабо-

тен однос и на физичките лица кои вршат дејност, ос-
новите на капиталното финансирано пензиско осигуру-
вање, како и посебните услови под кои одделни катего-
рии на осигуреници ги остваруваат правата од пензи-
ското и инвалидското осигурување. Оттука, право е на 
законодавецот да уреди законско решение со кое се 
обезбедува поголема заштита и сигурност на осигуре-
ниците, но и на оние на кое што им припаѓа правото, 
по овој закон, на семејна пензија.  

Во рамките на ова свое овластување при димензио-
нирање на правата, но и на ограничувањето на правото 
на стекнување на семејна пензија, како што е сторено 
во оспорените членови од Законот, според Судот, зако-
нодавецот го пречекорил своето овластување, во смис-
ла што во Законот внел одредби, какви што се оспоре-
ните, со кои се прави разлика меѓу луѓето, односно ме-
ѓу осигурениците и нивните брачни другари. 

Тргнувајќи од сфаќањето на уставната гаранција за 
еднаквоста на граѓаните во правата независно од вре-
метраење на брачната заедница, според Судот со овој 
посебен услов регулиран во оспорените законски 
одредби се повредува начелото на еднаквост, како едно 
од основните граѓански и политички слободи и права 
на граѓанинот. Оттука, при уредување и предвидување 
како на општите, така и на посебните услови за стекну-
вање право на семејна пензија, Уставот го обврзува за-
конодавецот истите подеднакво да се однесуваат за си-
те граѓани што се наоѓаат во таква положба. Меѓутоа, 
во конкретниов случај, законодавецот со одредувањето 
на посебниот услов во оспорените законски одредби за 
стекнување на право на семејна пензија, го пречекору-
ва своето уставно овластување и на брачниот другар на 
осигурениците кои се со ист статус (брачна заедница) 
без оглед на времетраењето на бракот, му го ограничу-
ва правото на стекнување на семејна пензија.  

Имајќи го предвид изнесеното, Судот оцени дека во 
конкретниов случај, оспорените одредби на членовите 6 
и 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот 
за пензиско и инвалидско осигурување не се во соглас-
ност со член 9 од Уставот на Република Македонија. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите Лилјана 
Ингилизова-Ристова, Мирјана Лазарова Трајковска, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски и Игор Спировски. 

 
     У.бр.151/2006                 Претседател 
20 јуни 2007 година       на Уставниот суд на Република  

     Скопје                            Македонија, 
     Махмут Јусуфи, с.р. 

_____________ 
1046. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 
20 јуни 2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за потврдување на 

Одлуката за утврдување на надоместок за патни и 
дневни трошоци за членовите кои учествуваат при 
склучување на бракови во матичната служба на град 
Скопје, донесена од Советот на општина Аеродром 
број 07-6958/6 од 21 декември 2006 година („Службен 
гласник на општина Аеродром“ бр.17/2006). 
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2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за за-
пирање на извршување на поединечните акти или дејс-
твија што се донесени односно преземени врз основа 
на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука. 

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

4. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива поднесена од Кирил Тодоровски, гра-
доначалник на општина Аеродром, со Решение У.бр. 
239/2006 од 18 април 2007 година поведе постапка за 
оценување на уставноста и законитоста на одлуката оз-
начена во точката 1 од оваа одлука.  

5. Судот на седницата утврди дека во членот 1 од 
оспорената одлука е предвидено дека на членовите на 
Советот на општина Аеродром кои учествуваат при 
склучување на бракови во матичната служба на град 
Скопје им се утврдува паричен надоместок за патни и 
дневни трошоци, за деновите кога учествуваат во рабо-
тата на матичната служба од 1200,00 денари.  

Според членот 2 оваа Одлука стапува на сила со де-
нот на донесувањето, а ќе се применува од 1 ноември 
2006 година и ќе се објави во „Службен гласник на оп-
штина Аеродром“. 

6. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 и 9 од Уставот, 
владеењето на правото и локалната самоуправа се те-
мелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија. 

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со законите. 

Секој е должен да ги почитува Уставот и законите. 
Според Амандманот XVII точка 1 од Уставот со кој 

се заменува ставот 1 на членот 115 од Уставот на Ре-
публика Македонија, во единиците на локалната само-
управа граѓаните непосредно и преку претставници 
учествуваат во одлучувањето за прашања од локално 
значење, а особено во областите на јавните служби, ур-
банизмот и руралното планирање, заштитата на околи-
ната, локалниот економски развој, локалното финанси-
рање, комуналните дејности, културата, спортот, соци-
јалната и детската заштита, образованието, здравстве-
ната заштита и во други области утврдени со закон. 

Согласно член 31 од Законот за локалната самоу-
права ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.5/2002), органи на општината се советот и градона-
чалникот. 

Според член 32 од Законот, советот е претставнич-
ки орган на граѓаните кој одлучува во рамките на над-
лежностите на општината. 

Во членот 45 од Законот е утврдено дека членовите 
на советот имаат право на надоместок за присуство на 
седници и надоместок на патните и дневните трошоци, 
во рамките утврдени со закон.  

Во членот 50 од Законот, се утврдени надлежности-
те на градоначалникот меѓу кои градоначалникот ја 
контролира законитоста на прописите на советот. 

Согласно членот 100 од овој закон, до донесување-
то на законот од членот 45 на овој закон, членовите на 
советот ќе примаат надоместок за присуство на седни-
ца 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 трошо-
ци ќе им се исплатуваат според прописите кои се одне-
суваат на државните службеници. 

Имајќи ја предвид содржината на цитираните за-
конски одредби произлегува дека законодавецот опре-
делил право на членовите на советот да примаат надо-
месток за присуство на седница и овој надоместок го 
ограничува со горен лимит најмногу до 30% од просеч-
ната нето месечна плата во Република Македонија исп-
латена во последните три месеци и го задржува право-
то на советниците на надомест на патни и дневни тро-
шоци кои, до донесување на посебниот закон да им се 
исплатуваат според прописите кои се однесуваат на др-
жавните службеници. 

Наведените одредби не предвидуваат посебно пра-
во на надоместок на членовите на Советот за нивното 
ангажирање во деновите кога се склучуват бракови. 
Оттаму, анализирајќи ја содржината на оспорената од-
лука во однос на одредбите од член 45 и член 100 од 
Законот за локалната самоуправа, Судот утврди дека 
членовите на Советот немаат право на посебен надоме-
сток во деновите кога учествуваат во склучување на 
бракови во Матичната служба на град Скопје, поради 
што оспорената Одлука не е во согласност со наведе-
ните законски одредби. 

Исто така, оспорената Одлука е донесена на 20 де-
кември 2006 година и објавена во „Службен гласник на 
општина Аеродром“ бр.17 на 21 декември 2006 година, 
а се предвидувало да биде во примена од 1 ноември 
2006 година наместо по објавувањето, поради што Су-
дот утврди дека во конкретниот случај станува збор за 
повратно дејство на нејзината примена, што ја прави 
оспорената Одлука несогласна и со членот 52 став 4 од 
Уставот. Имено, во овој случај не станува збор за по-
вратно дејство што е поповолно за граѓаните како што 
определил наведениот член од Уставот, туку за поврат-
но дејство поповолно за конкретно определен помал 
број на лица - членови на Советот на точно определена 
единица на локалната самоуправа, Општина Аеродром.  

7. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите Лилјана 
Ингилизова-Ристова, Мирјана Лазарова Трајковска, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски и Игор Спировски. 

 
    У.бр.239/2006                           Претседател 
20 јуни 2007 година       на Уставниот суд на Република  

    Скопје                                  Македонија,  
     Махмут Јусуфи, с.р. 

___________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
1047. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Криволак – Оп-
штина Неготино. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 
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Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Криволак, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-7416/1  
25 јуни 2007 година                       Директор, 
         Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________  
1048. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Клечевце - Оп-
штина Куманово. 

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

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Клечeвце, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-7613/1                       

27 јуни 2007 година                          Директор, 
          Скопје                             Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________  
1049. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Сарај – Општина 
Босилово. 

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

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

 
    Бр. 09-7662/2  
28 јуни 2007 година                           Директор, 
           Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1050. 
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно 

работење („Сл. весник на РМ“ бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 
51/03), точка 6 од Одлуката за начинот и условите за 
работа на нерезиденти со хартии од вредност во Репуб-
лика Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 53/02, 11/03, 
19/03 и 14/04) и член 68 став 2 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ 
бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), гувернерот на На-
родна банка на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРА-
ВОТО ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ ОД НАРОДНА 

БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Овластените банки можат од Народна банка на 

Република Македонија, да купуваат права за купување 
на девизи по продажни курсеви на Народна банка на 
Република Македонија. 

2. Правата за купување на девизи, од точка 1 на 
оваа одлука, се однесуваат на еден квартал. 

3. Овластените банки ги купуваат правата за купу-
вање на девизи, во евра по продажен курс на Народна 
банка на Република Македонија, по следната вредност: 

 
Валута во девизи Количина Вредност во денари 

Евро (ЕУР) 1 0.09 
 
4. Износот на премијата се уплаќа на сметка на На-

родна банка на Република Македонија. 
5. Цената на правото за купување  на девизи по про-

дажни курсеви на Народна банка на Република Маке-
донија, важи од 01.07.2007 до 30.09.2007 година. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на потпишу-
вањето, а ќе се применува од 01.07.2007 година и ќе се 
објави во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
     Бр. 02-14/4115  
27 јуни 2007 година                        Гувернер, 
           Скопје                            м-р Петар Гошев, с.р. 
_______________________________________________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

139. 
Врз основа на член 14 точка а) и член 75 од Законот 

за електронските комуникации (˝Службен весник на 
Република Македонија˝ бр. 13/2005, 14/2007 и 55/2007), 
Комисијата како орган на Агенцијата за електронски 
комуникации, на состанокот одржан на ден 28.06.2007 
година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА 
ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ 

НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пресметка на годиш-

ниот надоместок за користење на радиофреквенции 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
01/2006) во член 3 став 1 точката в) се менува и гласи: 
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в) за системи за фиксен безжичен пристап (FWA), 
бројот на бодовите се утврдува според формулата: 

 
Nfwa = 40 x B x F x R 
 
- коефициентот В е еднаков на вкупната широчина 

на доделените радиофреквенциски канали  (Tx +Rx) 
изразена во MHz поделена со 1 MHz. 

- коефициентот F зависи од фреквенцискиот опсег 
и изнесува: 

 
Радиофреквенциски опсег F 
До 3.400 MHz 2 
Од 3.400 MHz до 4.200 MHz 5 
Од 5.000 MHz до 20.000 MHz 4 
Над 20.000 MHz 2 

 
- коефициентот R зависи од големината на сервис-

ната зона (населените места) и изнесува: 
 

Населени места  R 
Територија на РМ  4 
Регион 1: Град Скопје, Илинден, Петровец, 
Зелениково, Студеничани, Сопиште, Чучер 
Сандево, Арачиново  

2 

Регион 2: Куманово, Липково, С.Нагорича-
не, Ранковце, Кр.Паланка, Кратово, Штип, 
Виница, Св.Николе, Кочани, Лозово, Про-
биштип, Чешиново-Oблешево, Карбинци, 
Зрновци, Берово, Пехчево, Делчево, М.Ка-
меница)  

1.2 

Регион 3: Велес, Чашка, Градско, Росоман, 
Кавадарци, Неготино, Демир Капија, Стру-
мица, Радовиш, Конче, Василево, Босиле-
во, Ново Село, Гевгелија, Валандово, Бог-
данци, Дојран 

1 

Регион 4: Битола, Прилеп, Демир Хисар, 
Крушево, Долнени, Кривогаштани, Моги-
ла, Новаци, Ресен 

1 

Регион 5: Охрид, Струга, Дебарца , Вевча-
ни, Кичево, М.Брод, Другово, Зајас, Осло-
меј, Вранештица, Пласница, Дебар, Центар 
Жупа, 

1 

Регион 6: Тетово, Гостивар, Теарце, Јегу-
новце, Желино, Брвеница, Боговиње, Врап-
чиште, Маврово, Ростуше  

1.2 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во ˝Службен весник на Република Македонија˝. 

По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде об-
јавен на веб страната на Агенцијата. 

 
       Бр. 11-54/1       Агенција за електронски комуникации 
28 јуни 2007 година                 Комисија   
          Скопје                         Претседател, 
                                            Софче Јовановска, с.р. 

___________ 
140. 

Врз  основа на  член 14 тoчка а) и член 45 став 5, a во 
врска со член  44 и член 48 од Законот за електронските 
комуникации („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 13/2005, 14/2007 и 55/2007), Комисијата како 
орган на Агенцијата за електронски комуникации, на со-
станокот одржан на 28.06.2007 година,  донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НИВО 
НА ДЕТАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ ШТО ЌЕ 
БИДАТ ОБЈАВЕНИ ВО РЕФЕРЕНТНИТЕ ПОНУДИ 
ЗА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА И НАЧИНОТ НА НИВНОТО  

ОБЈАВУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за ниво на деталност на информа-

циите што ќе бидат објавени во референтните понуди 
за интерконекција и начинот на нивното објавување 
(“Службен весник на Република Македонија˝ бр. 
61/2005), во член 13  ставот 3 се менува и гласи: 

“(3) АД Македонски телекомуникации-Скопје, како 
оператор со значителна пазарна моќ определен соглас-
но член 146 став 1 од Законот за електронските кому-
никации, во периодот од 2 (две) години од влегувањето 
во сила на овој правилник, цените за интерконекција 
што ги нуди во референтната понуда за интерконекција 
треба да ги заснова на LRIC методологијата, а операто-
рите на јавна комуникациска мрежа кои по влегување-
то во сила на овој правилник ќе бидат определени за 
оператори со значителна пазарна моќ на релевантен па-
зар, цените за интерконекција што ќе ги нудат во свои-
те референтни понуди за интерконекција треба да ги 
засноваат на LRIC методологијата, во период од 1 (ед-
на) година од денот на донесувањето на Одлуката на 
Агенцијата со која се определени за оператори со зна-
чителна пазарна моќ на релевантен пазар.˝ 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила од денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македонија˝. 

По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде об-
јавен на веб страната на Агенцијата. 

 
       Бр. 11-58/1       Агенција за електронски комуникации 
28 јуни 2007 година                    Комисија   
          Скопје                           Претседател, 
                                             Софче Јовановска, с.р. 

___________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

141. 
Врз основа на член 6 став(2), член 9 став(1), член 12 

став (1), член 12 став (3) од Законот за државната по-
мош (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
24/03, 70/06 и 55/07) и член 6 од Уредбата за начинот и 
постапката за поднесување на извештај до Комисијата 
и за оценување на државната помош (,,Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 81/03), Комисијата за за-
штита на конкуренцијата, на седницата одржана на  
ден 22.06.2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
Се одобрува државната помош во форма на шема за 

доделување на регионална државна помош од страна на 
Владата на Република Македонија, на фирмата ДПТУ 
Џонсон Контролс Македонија ДООЕЛ, во вкупен износ 
од 8.800.100 евра, што претставува 33,1% од вредноста 
на целата инвестиција, која изнесува 26.550.025 евра. 

 
      Бр. 10-291/2                                    
22 јуни 2007 година                         Претседател, 

    Скопје                            Чедомир Краљевски, с.р. 



Стр. 12 - Бр. 83 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 јули 2007 
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