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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1129. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам  

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ 

ДРЖАВИ  
I 

Д-р Љупчо Јордановски, се поставува за вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во 
Соединетите Американски Држави, со седиште во Ва-
шингтон.  

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ.  
III 

Овој указ влегува во сила веднаш.  
Указ број 31                                   Претседател 

16 јуни 2006 година                на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1130. 

Врз основа на член 84, алинеја 7 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и амандман XII, точка 2 на Уставот на 
Република Македонија, а во согласност со член 3, став 1 
од Законот за Агенцијата за разузнавање, донесувам  

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ  
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ  

I 
Д-р Лазар Китаноски, се разрешува од функцијата ди-

ректор на Агенцијата за разузнавање по негово барање.  
II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
       Бр. 07-616                    Претседател 
16 јуни 2006 година               на Република Македонија, 
          Скопје                    Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1131. 

Врз основа на член 227, став 3 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/05), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ 
ЗА СОДРЖИНАТА И ВИСИНАТА НА ОДДЕЛНИ 
НАДОМЕСТОЦИ ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИ-

СИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Тарифникот за содржината и висината на од-
делни надоместоци што ги наплатува Комисијата за 
хартии од вредност, бр. 01-1111/5. 

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

Бр. 19-859/1                Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                 на Република Македонија, 
          Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1132. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12 јуни 2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТ  

Член 1 
Со оваа одлука се дава на користење недвижна 

ствар – првиот, вториот и третиот кат од објектот еви-
дентиран во имотниот лист 48155 и евидентен лист 
48160, лоциран на КП бр. 8499/2 на ул.„Петре Георги-
ев“ бр.74, КО Центар, во сопственост на Република 
Македонија запишан со Уп. бр. 1109/1607, Уп. бр. 
1109/2742 и Уп. бр. 1109/308 од 24.03.2004 година, од 
досегашниот корисник Јавното претпријатие за стопа-
нисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија на Филозофскиот факултет Скопје при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и на Универзи-
тетот на Југоистична Европа од Тетово.  

Член 2 
Како корисник на првиот и вториот кат на објектот од 

член 1 на оваа одлука се определува Филозофскиот факул-
тет Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и тоа 
првиот кат со површина од 550 м2 и вториот кат од 469 м2. 

Како корисник на третиот кат на објектот од член 1 
на оваа одлука со површина од 469 м2 се определува 
Универзитетот на Југоисточна Европа од Тетово.   

Член 3 
Недвижната ствар од став 1 и 2 од оваа одлука се 

дава на трајно користење  за вршење на високообразов-
на дејност без надоместок.  

Член 4 
Оваа одлука да ја спроведе Јавното претпријатие за 

стопанисување со станбен и деловен простор на Репуб-
лика Македонија.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.   

Бр. 19-2836/1                       Претседател на Владата 
12 јуни 2006 година                на Република Македонија, 

     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1133. 
Врз основа на член 20 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.8/05), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на  
14.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ДАВАЊЕ 
НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР                                      

Член 1 
На досегашниот корисник на објектот Министерство за 

образование и наука, краен корисник Основно училиште 
„Димитар Влахов“ с. Љубојно - поранешно подрачно учи-
лиште во Крани, лоциран на КП 335 м. в. „Село“ во КО 
Крани, со вкупна површина од 702 м2, а кој сега го  кори-
сти Министерството за образование и наука му престанува 
правото на користење на наведената недвижна ствар, запи-
шана како сопственост на Република Македонија. 

Стварта од став 1 на овој член се дава  на времено 
користење на новиот корисник Општина Ресен.  

Член 2 
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на користење без надоместок.    
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар опишана 
во член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу досегаш-
ниот корисник Министерство за образование и наука и 
Општина Ресен. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
      Бр. 19-2895/1                     Претседател на Владата 
14 јуни 2006 година               на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 3 

1134. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14.06.2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТЕРМОМИНЕ-
РАЛНА ВОДА НА „ДРУШТВО ЗА ФИЗИКАЛНА 
МЕДИЦИНА И СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА МЕДИ-
ЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАТЛАНОВСКА 
БАЊА“ ДОО – КАТЛАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„БАЊСКИ РИД“ - КАТЛАНОВО                                      
1. На „Друштво за физикална медицина и специја-

лизирана медицинска рехабилитација Катлановска ба-
ња“ ДОО – Катланово се дава концесија за експлоата-
ција на минералната суровина – термоминерална вода 
на локалитетот „Бањски Рид“ – Катланово, со површи-
на на локација на дупнатината ГТД – 3, како што е да-
дена на топографската карта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 
на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 100/05). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  
      Бр. 19-2930/1                      Претседател на Владата 
14 јуни 2006 година               на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1135. 
Врз основа на член 22, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2006 година 

(″Службен весник на Република Македонија″ бр.120/2005), како и во согласност со Законот за здруженија на 
граѓани и фондациите (″Службен весник на Република Македонија″ бр.31/1998) и Одлуката за критериумите и 
постапката за распределба на финансиските средства на здруженијата на граѓани и фондации од Буџетот на 
Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.60/2000 година), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД  БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2006 
ГОДИНА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ  

Член 1 
Со оваа одлука се врши распределба на 14.765.000,00 денари од планираните средства во Буџетот на Република 

Македонија за 2006 година, раздел 09002-Министерство за финансии-функции на државата, Потпрограма 20-Функција, 
ставка 463-Трансфери до невладини организации, расходна потставка 463110-Трансфери до здруженија на граѓани и 
фондации, како учество на Републиката во финансирањето на следните здруженија на граѓани и фондации:    
Р.Б. Организација / Здружение / Фондација Седиште Одобрено 

1 2 3 4 

1 Здружение  на граѓани политички прогонувани, затворани и осудувани за 
идеите за самобитноста на македонскиот народ и неговата државност Скопје 50.000 

2 Сојуз на хуманитарни здруженија на граѓани  “Солидарност” Скопје 200.000 
3 Центар за детско уметничко изразување, музикотерапија и психофизичка 

релаксација”Џунџуле” Скопје 150.000 
4 Здружение на родители на деца заболени од церебрална парализа  Скопје 200.000 
5 Културно здружение  “Буримет е Шарит” Тетово 200.000 
6 Сојуз за грижи и воспитување на децата на град Скопје Скопје 180.000 
7 Сојуз на здруженија на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска 

пензија на Република Македонија Скопје 200.000 
8 Ансамбл за народни песни и ора “Кочо Рацин” Скопје  180.000 
9 Ансамбл за народни игри и песни “Орце Николов”Скопје Скопје 180.000 
10 Светска лига на Власите  Битола  100.000 
11 Еколошко друштво “Кладенец “ Пехчево 20.000 
12 Заедница на срби и црногорци во Македонија Скопје 100.000 
13 Сојуз на грижи и воспитување на децата на Македонија Скопје 150.000 
14 Центар за меѓународни и регионални истражувања и соработка  

“Студиорум” Скопје 300.000 
15 Хуманитарна асоцијација  Хандикап интеграсион  Скопје 100.000 
16 Центар за подршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА ОХРИД Охрид 60.000 
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 17 Младински културен центар Битола Битола 50.000 
18 Здружение на граѓани за спортска соработка МОСТ с.Ѓавато Битола  20.000 
19 Ансамбл за народни  песни  и ора”Скопје”Скопје Скопје 180.000 
20 Културно-уметничко друштво “Григор Прличев” Скопје 100.000 
21 Македонски национален комитет на ИКОМОС Скопје 30.000 
22 Организација на жени на општина Куманово “КУМАНОВКА” Куманово 60.000 
23 Карате клуб АЕРОДРОМ Скопје 30.000 
24 Академско-културно уметничко друштво “Мирче Ацев” Скопје 220.000 
25 Културно уметничко друштво “КАРШИАКА” с.Нерези 220.000 
26 Мултиетничко здружение на младината на општина Долнени  МЕЗМОД Долнени 20.000 
27 Организација на резервни офицери на Република Македонија Скопје 100.000 
28 Сојуз за превентива од алкохолизам, никотинизам и наркомани на 

Македонија Скопје 50.000 
29 Сојуз на синдикати на Македонија Скопје 2.000.000 
30 Здружение библиотека АЛ_БИ с.Бабино-

Демир Хисар 100.000 
31 Организација на потрошувачите на Македонија Скопје 200.000 
32 Центар за подршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА Скопје Скопје 250.000 
33 Сојуз на филателистите на Македонија Скопје 50.000 
34 Фолклорно аматерско студио “ЕТНОС” Скопје 30.000 
35 Здружение на граѓани ПУНТЕ  Струга 50.000 
36 Еколошко друштво “ЕЦО АЦТИОН” Тетово 100.000 
37 Еколошко друштво “Вила Зора”Велес Велес 100.000 
38 Центар за подршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА Гевгелија Гевгелија 60.000 
39 Здружение за образование, култура, уметност и спорт “НИЈАЗИ БЕЈ” Ресен 100.000 
40 Организација на жените турчинки во Македонија ДЕРЈА Скопје 100.000 
41 Движење на екологистите на Македонија Скопје 50.000 
42 Здружение на граѓани Воени инвалиди и загинати од Република Македонија 

во војните од поранешна СФРЈ во времето од 1 април 1991-15 мај 1992  Скопје 60.000 
43 Организација на жени на град Скопје Скопје 50.000 
44 Македонски центар за меѓународна соработка Скопје 150.000 
45 Прва детска амбасада во светот “Меѓаши” Скопје 250.000 
46 Организација на организациите на жените на Македонија Скопје 100.000 
47 Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост 

“ПОРАКАКуманово” Куманово 60.000 
48 Културно уметничко друштво “Везилка” Лескоец 30.000 
49 Аеро клуб Доне Божинов Куманово 200.000 
50 Сојуз на организации на жени на Република Македонија Скопје 350.000 
51 Македонски центар за карпеста уметност Кратово 80.000 
52 Еколошко друштво -” ПРИЈАТЕЛИ НА ПРИРОДАТА” с.Вевчани 30.000 
53 Здружение на граѓани за култура “КУЛА” с.Доленци-

Демир Хисар 30.000 
54 Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост “ПОРАКА ВЕЛЕС” Велес 60.000 
55 Младински културен центар Тетово Тетово 200.000 
56 Здружение на домаќинки на Македонија Скопје 30.000 
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57 Сојуз на здруженијата на Македонците од егејскиот дел на Македонија  Скопје 350.000 
58 Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на 

Република Македонија Скопје 55.000 
59 Воздухопловна федерација на Македонија Скопје 150.000 
60 Здружение на граѓани против пиратерија Македонска филмска антипиратска 

асоцијација Скопје 200.000 
61 Сојуз на наставниците Албанци Наум Фрашери во Република Македонија Скопје 250.000 
62 Хуманитарна организација”Децата на Мирот”с. Љубин Скопје 100.000 
63 Регионален хендикеп центар Прилеп 30.000 
64 Здружение на граѓани МБЕЛА  Струга 75.000 
65 Здружение на млади “АУРОРА” Тетово 100.000 
66 Хуманитаррно и добротворно здружение на ромите “ПХУРТ” Пехчево 30.000 
67 Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА Кочани Кочани 60.000 
68 Здружение за култура, наука , уметност  “ПРЕРОДБА” Лабуништа 50.000 
69 Општинско еколошко друштво “ЕНХАЛОН” Струга 50.000 
70 Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА 

РАДОВИШ Радовиш 60.000 
71 Европски центар за интеграции Тетово 150.000 
72 Тетовска младинска организација Тетово 100.000 
73 Здружение на студенти и младинци со хендикеп Скопје 200.000 
74 Фондација на развој на мали и средни претприемништва  Скопје 150.000 
75 Организација за акција кон иднината АДА Тетово 200.000 
76 Организација на невработените граѓани “СТИМУЛИМИ” Тетово 150.000 
77 Центар за демократски развој Тетово 100.000 

78 Центар за развој на демократијата Охрид 300.000 
79 Друштво за помош на лица со посебни потреби “Зрак” Велес 50.000 
80 Спелеолошко друштво “ПЕОНИ” Скопје 150.000 
81 Спелеолошко друштво “ПЕОНИ” Кратово с.Туралево 100.000 
82 Организација на жени”Радика” Скопје 100.000 
83 Детски парламент на Македонија Скопје 300.000 
84 Сојуз на фолклорните ансамбли на Македонија Скопје 60.000 
85 Здружение за негување на древните традиции “КСАНТИКА” Скопје 50.000 
86 Организација на жени ХОРИЗОНТ Кривогаштани 50.000 
87 КУД КИТКА-Драчево Драчево 50.000 
88 Сојуз за превентива од алкохол, никотинизам и наркомани на град Скопје Скопје 120.000 

89 Сојуз на борците од народноослободителната и антифашистичка војна на 
Македонија 1941-1945 Скопје 1.250.000 

90 Здружение на граѓани Полио плус-Пост полио група за подршка  Скопје 100.000 
91 Музичка младина на Македонија-секција Скопје Скопје 100.000 
92 Центар за развој на малото стопанство и екологија ИДЕАЛ Тетово 300.000 
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1136. 

Врз основа на член 49 став 5 од Законот за извршу-
вање („Службен весник на Република Македонија” 
бр.35/05, 50/06), министерот за правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА НАЗНА-
ЧУВАЊЕТО И БРОЈОТ НА ПОМОШНИЦИТЕ НА 
ИЗВРШИТЕЛИТЕ КОИ МОЖАТ ДА РАБОТАТ 
ИСТОВРЕМЕНО ПОД ОДГОВОРНОСТ НА ЕДЕН  

ИЗВРШИТЕЛ 
 

Член 1 
Со овој правилник се определува периодот на наз-

начувањето и бројот на помошниците на извршителите 
кои можат да работат истовремено под одговорност на 
еден извршител. 

 
Член 2 

Извршителот назначува помошник на извршител за 
определено односно неопределено време. 

 
Член 3 

Бројот на помошниците на извршителите кои мо-
жат да работат истовремено под одговорност на еден 
извршител може да биде еден или повеќе помошници, 
соодветно на обемот на работата на извршителот. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
    Бр. 07-2274/1                      Министер за правда, 
15 јуни 2006 година     Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 

   Скопје 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1137. 
Врз основа на член 40 став 3 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на Република Македонија” 
35/05, 50/2006), министерот за правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НАЛОЗИТЕ, ЗАК-
ЛУЧОЦИТЕ, ЗАПИСНИЦИТЕ, БАРАЊАТА, СЛУЖ-
БЕНИТЕ БЕЛЕШКИ И ДРУГИТЕ АКТИ КОИ ГИ ИЗ-
ГОТВУВА ИЗВРШИТЕЛОТ ПРИ ПРЕЗЕМАЊЕТО  

НА ИЗВРШНИТЕ ДЕЈСТВИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на налозите, заклучоците,  записниците, барањата, 
службените белешки и другите акти кои ги изготвува из-
вршителот при преземањето на извршните дејствија.  

Член 2 
Формата и содржината на налозите, заклучоците, 

записниците, барањата, службените белешки и другите 
акти е утврдена на обрасците бр.1 до 83, кои се соста-
вен дел на овој правилник.   

Член 3 
Ако при спроведување на извршувањето некоја од 

странките е застапувана од законски застапник или 
полномошник, при изготвувањето на налозите, заклу-
чоците, записниците, барањата, службените белешки и 
другите акти, извршителот ќе го назначи и името и 
презимето на законскиот застапник односно полно-
мошникот на странката.    

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.                    
   Бр. 07-2273/1                     Министер за правда, 
15 јуни 2006 година     Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, с.р. 
        Скопје 

93 Здружение на еколози Натура Струга 200.000 
94 Центар за култура и мироградба Гостивар 100.000 
95 Културно демократско здрузение Толеранца Струга 200.000 
96 Културно уметничко друштво ШПРЕСА   100.000 
97 Информатички центар Гостивар 50.000 
98 Планинарско друштво СИТЕ ШАРИТ Тетово 150.000 
99 Еколошка канцеларија на општина на Старо Нагоричане ЕКО ТИМ Старо 

Нагоричане 30.000 
100 Поетска ноќ во Велестово Велестово 30.000 
101 Здружение на жени АУЕРОЛА Струга 75.000  

Член 2 
Се задолжуваат здруженијата на граѓани и фондации од член 1 од Одлуката по завршувањето на своите 

програмски активности да достават извештај за користењето на средствата до Министерството за финансии 
најдоцна до 31.01.2007 година.  

Член 3 
За извршување на оваа одлука се грижи Министерството за финансии.  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”.  
       Бр. 19-2806/1                                      Претседател на Владата 
12 јуни 2006 година                                            на Република Македонија, 

      Скопје                                                                                 д-р Владо Бучковски, с.р. 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
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20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 59 



Стр. 60 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 61 



Стр. 62 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 63 



Стр. 64 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 65 



Стр. 66 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 67 



Стр. 68 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 69 



Стр. 70 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 71 



Стр. 72 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 73 



Стр. 74 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 75 



Стр. 76 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 77 



Стр. 78 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 79 



Стр. 80 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 81 



Стр. 82 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 83 



Стр. 84 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 85 



Стр. 86 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 87 



Стр. 88 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 89 



Стр. 90 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 91 



Стр. 92 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 93 



Стр. 94 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 95 



Стр. 96 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 97 



Стр. 98 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 99 



Стр. 100 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 101 



Стр. 102 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 103 



Стр. 104 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 105 



Стр. 106 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 107 



Стр. 108 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 109 



Стр. 110 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 111 



Стр. 112 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 113 



Стр. 114 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 115 



Стр. 116 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 117 



Стр. 118 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 119 



Стр. 120 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 121 



Стр. 122 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 123 



Стр. 124 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 125 



Стр. 126 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 127 



Стр. 128 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 129 



Стр. 130 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 131 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 132 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2006 
 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
1138. 

Врз основа на член 18 и член 35 став 1 од Изборни-
от законик („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 40/2006), Државната изборна комисија на седни-
цата одржана на 17 јуни 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВА-
ЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ  

КОМИСИИ 
 
I. Во Одлуката за именување претседатели, членови 

и нивни заменици на општинските изборни комисии 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
55/2006, 58/2006 и 72/2006) се вршат следните измени:  

1. Во делот на  Општинската изборна комисија За-
јас заменик-членот Реџеп Асани од Општина Зајас,  се 
разрешува. 

За заменик-член се именува Мире Ночески од Оп-
штина Кичево. 

2. Во делот на Општинската изборна комисија Пе-
тровец членот Тодорче Петрушевски од Министерство 
за труд и социјална политика, се разрешува. 

За член се именува Јаглика Силјановска од Мини-
стерство за здравство. 

3. Во делот на Општинската изборна комисија До-
јран, членот Ѓорге Ѓорѓиев од Министерство за труд и 
социјална политика, се разрешува.  

За член се именува Ѓорге Запров од Државен завод 
за геодетски работи. 

4. Во делот на Општинската изборна комисија Шу-
то Оризари, членот Невзат Зекир од Биро за судски ве-
штачења, се разрешува. 

За член се именува Маја Папатолевска од Мини-
стерство за труд и социјална политика. 

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

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
   Бр. 10 – 623/8                    Претседател  
17 јуни 2006 година     на Државната изборна комисија, 

    Скопје                   Јован Јосифовски, с.р.   
___________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1139. 
Врз основа на член 184 став а и в од Законот за хар-

тии од вредност (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2005), а во врска со член 6 став 5 од Пра-
вилникот за начинот и условите за полагање на посе-
бниот стручен испит за вршење на работи со хартии од 
вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 93/2000), Коми-
сијата за хартии од вредност на својата седница одржа-
на на 12.06.2006 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Лицето Ристовска Весна од Скопје, со ЕМБГ 
0909966455029, го губи правото на повторно полагање 
на посебниот стручен испит за вршење на работи со 
хартии од вредност во организација на Комисијата за 
хартии од вредност, заради изминување на 2 (две) 
години од денот на завршувањето на обуката. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

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

 
Бр. 09-1291/1              Комисија за хартии од вредност 

12 јуни 2006 година                           Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

1140. 
Врз основа на член 184 став а и в од Законот за хар-

тии од вредност (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2005), а во врска со член 6 став 5 од Пра-
вилникот за начинот и условите за полагање на посе-
бниот стручен испит за вршење на работи со хартии од 
вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 93/2000), Коми-
сијата за хартии од вредност на својата седница одржа-
на на 12.06.2006 година донесе  

Р Е Ш Е Н И Е  
1. Лицето Аџиевски Кондаров Владимир од Скопје, 

со ЕМБГ 1708983450098, го губи правото на повторно 
полагање на посебниот стручен испит за вршење на ра-
боти со хартии од вредност во организација на Коми-
сијата за хартии од вредност, заради изминување на 2 
(две) години од денот на завршувањето на обуката. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

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

 
Бр. 09-1292/1              Комисија за хартии од вредност 

12 јуни 2006 година                           Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1141. 

Врз основа на член 184 став а и в од Законот за хар-
тии од вредност (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2005), а во врска со член 6 став 5 од Пра-
вилникот за начинот и условите за полагање на посе-
бниот стручен испит за вршење на работи со хартии од 
вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 93/2000), Коми-
сијата за хартии од вредност на својата седница одржа-
на на 12.06.2006 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Лицето Лазаревски Мартин од Скопје, со ЕМБГ 
2411982450087, го губи правото на повторно полагање 
на посебниот стручен испит за вршење на работи со 
хартии од вредност во организација на Комисијата за 
хартии од вредност, заради изминување на 2 (две) 
години од денот на завршувањето на обуката. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

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

 
Бр. 09-1293/1              Комисија за хартии од вредност 

12 јуни 2006 година                           Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1142. 

Врз основа на член 184 став а и в од Законот за хар-
тии од вредност (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2005), а во врска со член 6 став 5 од Пра-
вилникот за начинот и условите за полагање на посе-
бниот стручен испит за вршење на работи со хартии од 
вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 93/2000), Коми-
сијата за хартии од вредност на својата седница одржа-
на на 12.06.2006 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Лицето Несторовски Александар од Скопје, со да-
тум на раѓање на 21.08.1981 година, го губи правото на 
повторно полагање на посебниот стручен испит за врше-
ње на работи со хартии од вредност во организација на 
Комисијата за хартии од вредност, заради изминување на 
2 (две) години од денот на завршувањето на обуката. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

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

Бр. 09-1294/1              Комисија за хартии од вредност 
12 јуни 2006 година                           Претседател, 

    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 



20 јуни 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 133 

1143. 
Врз основа на член 9, 25 и 27 од Законот за хартии 

од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност, 
на седницата одржана на ден 12.06.2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 
СОПСТВЕНИ АКЦИИ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА 

ПОНУДА 
 
1. На Градежното друштво Гранит АД Скопје се да-

ва одобрение за продажба на сопствени акции по пат 
на приватна понуда и тоа 166.537 обични акции во 
вкупна продажна вредност од 51.459.933 денари сог-
ласно Одлуката бр. 02-2833 од 07.04.2006 година и Од-
луката бр. 02-4123 од 17.05.2006 година за измени на 
Одлуката бр. 02-2833 од 07.04.2006 година, а во врска 
со Одлуката бр. 02-4379 од 17.06.2005 година и Одлу-
ката бр. 02-2110 од 01.04.2005 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-2833 од 
07.04.2006 година за продажба на сопствени акции. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен веднаш, но не подоц-
на од три работни дена, по истекот на рокот за реализа-
ција на приватната понуда, да ги пријави за упис во де-
позитарот на хартии од вредност промените на сопс-
твеноста на акциите настанати како резултат на реали-
зацијата на приватната понуда на сопствени акции. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на промените во акционерската 
книга која се води во депозитарот за хартии од вред-
ност до Комисијата за хартии од вредност да достави 
доказ дека е извршен упис на промените. 

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

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

 
      Бр. 07-1049/5           Комисија за хартии од вредност 
12 јуни 2006 година                       Претседател, 
           Скопје                 проф. д-р Весна Пендовска, с.р.  

___________ 
1144. 

Врз основа на член 101 став (1) од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на 
седницата одржана на ден 22.05.2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се продолжува времената согласност за именува-

ње на Јосиф Костандиновски, за вршител на должноста 
директор на брокерската куќа Еуро Брокер АД Скопје, 
со седиште во Скопје, на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 1/2-2 
дадена со Решението бр. 08-2003/7 од 19.10.2005 година. 

2. Времената согласност се издава за дополнителни 
60 дена од рокот определен во Решението бр. 08-2003/7 
од 19.10.2005 година, заклучно со 19.06.2006 година. 

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

 
    Бр. 07-1108/2             Комисија за хартии од вредност 
22 мај 2006 година                  Претседател, 
         Скопје                 проф.д-р Весна Пендовска, с.р. 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1145. 

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 31 мај 2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ членовите 184 став 2 и 185 став 1 

во делот: “освен кога притворот е задолжителен” од Зако-
нот за кривичната постапка (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.15/1997, 44/2002 и 74/2004). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата поднесена од Хелсиншкиот комитет 
за човекови права на Република Македонија преку пре-
тседателот д-р Мирјана Најческа и по сопствена ини-
цијатива со Решение У.бр.34/2005 од 29 март 2006 го-
дина поведе постапка за оценување на уставноста на 
членовите од Законот за кривичната постапка означени 
во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се по-
стави прашањето за нивната согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека согласно членот 
184 став 1 од Законот за кривичната постапка ако по-
стои основано сомнение дека определено лице сторило 
кривично дело, притвор против тоа лице може да се 
определи ако: 

1) се крие, ако не може да се утврди неговиот иден-
титет или ако постојат други околности што укажуваат 
на опасност од бегство; 

2) постои основан страв дека ќе ги уништи трагите 
на кривичното дело или ако особени околности укажу-
ваат дека ќе ја попречува истрагата со влијание врз све-
доците, соучесниците или прикривачите и  

3) особени околности го оправдуваат стравот дека 
ќе го повтори кривичното дело или ќе го доврши оби-
деното кривично дело или дека ќе стори кривично дело 
со кое се заканува. 

Судот исто така утврди дека според член 69 од За-
конот за изменување и дополнување на Законот за кри-
вичната постапка (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.74/2002) во членот 184 се додава нов став 
2 (кој е оспорен со иницијативата) според кој притвор 
задолжително се определува кога постои основано сом-
нение дека лицето сторило кривично дело за кое може 
да се изрече казна доживотен затвор. 

Според член 185 став 1 од Законот, притвор опреде-
лува истражен судија на предлог на овластен тужител, 
освен кога притворот е задолжителен. Против решени-
ето со кое се одбива предлогот за определување при-
твор, дозволена е жалба во рок од 48 часа до советот од 
членот 22 став 6 на овој закон. 

Според член 8 став 1 алинеја 4 од Уставот, поделба-
та на државната власт на законодавна, извршна и суд-
ска е една од темелните вредности на уставниот поре-
док на Република Македонија. 

5. Согласно член 12 став 1 од Уставот на Република 
Македонија слободата на човекот е неприкосновена, а 
во ставот 2 од овој член е утврдено дека никому не мо-
же да му биде ограничена слободата, освен со одлука 
на судот и во случаи и во постапка утврдена со закон.  

Според член 13 став 1 од Уставот лицето обвинето 
за казниво дело ќе се смета за невино се додека негова-
та вина не биде утврдена со правосилна судска одлука. 

Според Амандман XXI точка 1 став 1 од Уставот на 
Република Македонија, се гарантира правото на жалба 
против одлуки донесени во постапка во прв степен 
пред суд. 
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Согласно член 118 од Уставот на Република Маке-
донија, меѓународните договори што се ратификувани 
во согласност со Уставот се дел од внатрешниот пра-
вен поредок и не можат да се менуваат со закон. 

Конвенцијата за заштита на човековите права и ос-
новните слободи на Советот на Европа е ратификувана 
со Закон објавен во “Службен весник на Република 
Македонија” бр.11/1997.  

Според член 5 став 1 точка б од Конвенцијата секој 
човек има право на слобода и на безбедност. Никој не 
смее да биде лишен од слобода, освен врз основа на за-
кон, меѓу другото, и ако е уапсен или притворен пора-
ди приведување пред надлежна судска власт, кога по-
стои оправдано сомнение дека тоа лице извршило кри-
вично дело, или кога постојат оправдани причини тоа 
лице да се спречи да изврши кривично дело, или по из-
вршувањето на кривичното дело да побегне.  

Според член 5 став 3 од Конвенцијата секое лице 
уапсено или притворено според одредбите на став 1в 
од овој член мора веднаш да биде изведено пред судија 
или друго судско лице, со закон овластено да врши 
судска власт и да има право на судење во разумен рок 
или на пуштање на слобода во текот на судската по-
стапка. Пуштањето може да се услови со давање гаран-
ција дека тоа лице ќе се појави на судењето. 

Согласно член 6 став 2 од Европската конвенција за 
човекови права секој кој е обвинет за кривично дело се 
смета за невин се додека неговата вина не се докаже по 
законски пат.  

Уставот гарантирајќи ја слободата на човекот и граѓа-
нинот оди до таму што го утврдува и времетраењето на 
притворот кој може до подигање на обвинението да трае 
најдолго 180 дена, а по подигање на обвинението притво-
рот може да се определи или да се продолжи само со одлу-
ка на надлежен суд, во случај и во постапка утврдени со за-
кон, што значи неговото траење не е уставно ограничено. 

Од наведената одредба од член 12 од Уставот произ-
легува дека Уставот прокламирајќи ја неприкосновено-
ста на слободата на човекот како негово основно право, 
истовремено ги утврдува и основните услови и начинот 
на нејзиното ограничување, така што утврдува дека ни-
кому не може да му биде ограничена слободата, освен со 
одлука на судот и во случаи и во постапка утврдена со 
закон. Според тоа, нејзиното ограничување мора да се 
врши со строго почитување на законските, односно со 
закон пропишаните услови и постапка, со што се исклу-
чува секакво самоволие на било кој орган. Посебна га-
ранција е наделжноста на судот како независен и само-
стоен орган кој одлучува за нејзиното ограничување.  

Според тоа, граѓанинот може да биде лишен од слобо-
да кога таквиот случај е предвиден со закон и кога за тоа 
постои одлука на судот за негово лишување од слобода.  

Од содржината на членот 13 од Уставот и од членот 
6 од наведената Конвенција произлегува дека значењето 
на презумпцијата на невиност, меѓу другото, се состои и 
во тоа обвинетото лице да не може да трпи ниедна прав-
на последица пред правосилноста на судската пресуда, 
ниту да се смета како виновно, односно осудено.  

Имајќи предвид дека со притворот се ограничува 
личната слобода на човекот, Законот за кривичната по-
стапка врз основа на Уставот детално го уредува ин-
ститутот притвор како најстрога мерка за обезбедување 
на присуство на обвинетиот во постапката.  

Имено, во членот 184 на Законот за кривичната по-
стапка точно се утврдени основите кои треба да бидат 
исполнети за да може да се определи притвор спрема об-
винетиот. Во членот 185 од Законот е утврдено дека 
притворот го определува истражниот судија со решение 
во кое покрај личните податоци на обвинетиот, кривич-
ното дело за кое се обвинува, законската основа за при-
творот утврдена е и поука за правото на жалба по однос 
на утврдувањето на притворот. Во ставот 5 на член 185 е 
предвидено дека против решението за притвор притво-
реното лице може да се жали до советот (член 22 став 6) 
во рок од 24 часа од часот на предавањето на решението 
за притвор. Советот што одлучува по жалбата за притво-
рот е должен да донесе одлука во рок од 48 часа.  

За траењето на притворот по предавањето на обви-
нителниот акт Законот предвидува повремена контрола 
која се остварува по службена должност од страна на 
советот секои 30 дена и без предлог на странките. За 
траењето на притворот советот одлучува и при секое 
одлучување по предметот. 

Притворот е сместен во Глава XVII-та од Законот 
за кривичната постапка, каде се утврдени мерките за 
обезбедување присуство на обвинетиот и за успешно 
водење на кривичната постапка.  

Притворот е најстрогата од предвидените мерки за 
обезбедување присуство на обвинетиот во постапката и 
се состои во одземање на слободата на движењето врз 
основа на решение на надлежниот суд, кога се испол-
нети условите предвидени со овој закон.  

Со оглед дека ја ограничува личната слобода на чо-
векот, како едно од неговите неприкосновени права, во 
согласност со уставниот постулат дека никому не може 
да му биде ограничена слободата, освен со одлука на 
судот и во случаите и во постапка утврдена со закон, 
максимирано е неговото траење (180 дена) додека по-
стојат законски услови за тоа (член 12 од Уставот на 
Република Македонија). 

Одредбата што ги пропишува правилата за сведување 
на неговото траење на најкусо нужно време ги обврзува 
органите и учесниците во постапката да постапуваат со 
“особена итност”, ако обвинетиот се наоѓа во притвор. 

Инаку, во Кривичниот законик (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.37/1996, 80/1999, 4/2002, 
43/2003, 19/2004, 81/2005 и 60/2006) кривичните дела за 
кои се предвидува и казната доживотен затвор се поме-
стени во Дваесет и седма глава “Кривични дела против 
безбедноста на јавниот сообраќај во поднасловите: 
“Грабнување воздухоплов или брод”, “Загрозување на 
безбедноста на воздушниот сообраќај”. Понатаму, во 
Дваесет и осма глава “Кривични дела против државата” 
во поднасловите “Признавање на окупација”, “Убиство 
на претставници на највисоките државни органи”, “Каз-
нување за најтешките форми на кривични дела”. Во Два-
есет и деветата глава “Кривични дела против вооруже-
ните сили” во поднасловите “Спротивставување на 
претпоставен”, “Напад врз воено лице во вршењето на 
службата”, и во Триесет и четвртата глава “Кривични 
дела против човечноста и меѓународното право” во под-
насловите “Геноцид”, “Злосторство против човечноста”, 
“Воено злосторство против цивилно население”, “Воено 
злосторство против ранети и болни”, “Воено злосторс-
тво против воени заробеници”, “Употреба на недозволе-
ни средства на борба”, “Употреба на хемиско или биоло-
шко оружје”, “Противправно убивање и ранување на не-
пријател”, “Меѓународен териризам”, “Загрозување лица 
под меѓународна заштита” и “Земање заложници”.  

Во врска со наводите во иницијативата дека за при-
творот не одлучува истражниот судија, туку тој е врзан 
за квалификацијата на делото што ја дава јавниот обви-
нител, Судот утврди дека законодавецот со предвиду-
вањето на мерката задолжителен притвор за кривични-
те дела за кои е пропишана казна доживотен затвор, 
“де јуре и де фацто” без оглед дали има или не предлог 
на овластен тужител за определување на мерката при-
твор, тогаш кога истражниот судија спрема одредено 
лице донесе решение за спроведување на истрага пора-
ди постоење на основано сомнение за кривично дело за 
кое може да се изрече казна доживотен затвор, судија-
та е оневозможен врз основа на своето слободно суди-
ско уверување и сестрана и грижлива оцена на фактите 
и доказите да оценува дали постојат основите утврдени 
во член 184 од Законот за кривичната постапка за да ја 
определи мерката притвор. Дотолку повеќе што оспо-
рената одредба е конципирана така што нема градација 
по однос на одредена фаза на постапката, туку таа мо-
же да се применува во текот на целата кривична по-
стапка се до донесување на правосилна судска пресуда. 
Оттука, Судот оцени дека оспорената одредба од Зако-
нот не е во согласност со принципот на презумпцијата 
на невиност од член 13 од Уставот.  
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Оспорениот став 2 од член 184 од Законот за кри-
вичната постапка ја изместува уставната позиција на 
судот да одлучува за потребата и основаноста на при-
творот како најстрога мерка за обезбедување присуство 
на обвинетиот во кривичната постапка, а законодаве-
цот преку оваа императивна норма го обврзува судот 
само формално да донесе решение за притвор. Утврду-
вајќи обврска за судот задолжително да определи мер-
ка притвор, само затоа што Законот императивно тоа 
го наложува, значи дека Законот за конкретни кривич-
ни дела одлучил за мерката притвор, а не судот.  

Оттука, Судот оцени дека оспорената одредба од 
член 184 став 2 од Законот за кривична постапка не е 
во согласност со темелната вредност на уставниот по-
редок - поделбата на државната власт на законодавна, 
извршна и судска од член 8 став 1 алинеја 4 и принци-
пот дека за лишување од слобода одлучува судот од 
член 12 и Амандман III од Уставот.  

Кога кривичниот совет (од член 22 став 6 од Зако-
нот за кривичната постапка) треба да одлучи за подне-
сена жалба против решението на истражниот судија за 
задолжителен притвор, не постои законска можност, 
врз основа на сопствена оцена на сите релевантни до-
кази и околности, суштински да ја оценува оправдано-
ста на притворот, затоа што оспорената императивна 
законска норма за задолжителноста на притворот тоа 
го оневозможува. При ваква правна состојба правото 
на жалба ја губи основната суштина и има само проце-
дурално значење, поради што Судот утврди дека оспо-
рената оредба од Законот не е во согланост со правото 
на жалба гарантирано со Уставот.  

Тргнувајќи од фактот дека при определување на 
мерката задолжителен притвор судот апсолутно не е 
независен во одлучувањето за оправданоста од опреде-
лувањето на оваа мерка, затоа што тој мора да донесе 
таква мерка бидејќи законот така му наложува, Судот 
оцени дека членот 184 став 2 и членот 185 став 1 во де-
лот: “освен кога притворот е задолжителен” од Законот 
за кривичната постапка не е во согласност со наведени-
те одредби 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 Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирја-
на Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумо-
ски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран 
Сулејманов. 

 
     У.бр.34/2005                        Претседател  
31 мај 2006 година   на Уставниот суд на Република Македонија, 
         Скопје             Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 
_______________________________________________ 
 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
87. 

Врз основа на член 38 став 3 од Законот за пожар-
никарство (“Службен весник на Република Македони-
ја” бр.67/04), директорот на Дирекцијата за заштита и 
спасување донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА РАКОВОДИТЕЛОТ НА 
АКЦИЈАТА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАР, НАЧИНОТ 
НА НЕЈЗИНОТО  ИЗДАВАЊЕ  И  НАЧИНОТ НА  
ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ  

ЛЕГИТИМАЦИИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на легитимацијата на раководите-
лот на акцијата за гаснење на пожар (во натамошниот 
текст: (легитимацијата), начинот на нејзиното издава-
ње и начинот на водењето на евиденција за издадените 
легитимации.  

Член 2 
Образецот на легитимацијата се печати на бел кар-

тон со димензии 6 х 9,5 см и се сместува во заштитна 
обвивка, големина 8 х 32 см.  

 Заштитната обвивка на легитимацијата е изработе-
на од кожа во црна боја  во три дела кои меѓусебно се 
поврзани и се преклопуваат. 

Горниот дел од заштитната кожна обвивка е изра-
ботен во два дела, од кои предниот дел е изработен од 
проѕирна пластична фолија обработена со кожа и прет-
ставува простор во кој се сместува образецот на леги-
тимацијата. 

На внатрешната долна страна на заштитната обвивка 
се наоѓа триаголна метална значка, која во горниот дел на 
златна подлога е отпечатен четвороцифрен број истоветен 
со регистарскиот број на легитимацијата, а по ободите на 
триаголната значка од левата и десната страна има венец. 
Во средишниот дел на значката во овална форма на злат-
на подлога е отпечатен текстот “РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА”. Во средината на овалниот дел е сместен знакот на 
пожарникарите обиколен со венец. 

На предната страна на образецот на легитимацијата 
е отпечатен текстот:  “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, 
“ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ”, “ ЛЕ-
ГИТИМАЦИЈА”, “РАКОВОДИТЕЛ НА АКЦИЈА ЗА 
ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАР” и во средината има место за 
фотографија со димензии  2,5 х 3 см, а под неа се впи-
шуваат податоци за: името и презимето на раководите-
лот на акцијата за гаснење на пожар потпис на лицето 
овластено за издавање на легитимацијата и место за пе-
чат. Во долниот дел на златно-жолта подлога со црвена 
боја е отпечатен регистерскиот број на летитимацијата. 

Задната страна на образецот на легитимацијата со-
држи отпечатен симбол на Дирекцијата за заштита и 
спасување под кој се наоѓа место за впишување пода-
тоци за:  датумот и местото на раѓање на раководите-
лот на акцијата за гаснење на пожар, адреса на живее-
ње, датум на издавање на легитимацијата, регистарски-
от број и крвната група на раководителот на акцијата 
за гаснење на пожар. 

Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член 
е составен дел од овој правилник.   

Член 3 
Легитимацијата се издава врз основа на поднесено 

писмено барање на раководителот на акцијата за гасне-
ње на пожар до Дирекцијата за заштита и спасување. 

Барањето од став 1 на овој член содржи: име, татко-
во име и презиме, единствен матичен број на граѓани-
нот и звањето на лицето кое го поднесува барањето.   

Член 4 
Легитимацијата има важност се додека лицето на 

кое му е издадена има статус раководител на акција за 
гаснење на пожар. 

По престанокот на статусoт-раководител на акција 
за гаснење на пожар, лицето ја враќа легитимацијата во 
Дирекцијата за заштита и спасување.  

Член 5 
Лицето кое ќе ја изгуби легитимацијата или на друг 

начин ќе остане без неа, веднаш ја  известува Дирекци-
јата за заштита и спасување. 

Во случај од став 1 на овој член на раководителот 
на акцијата за гаснење на пожар му се издава нова ле-
гитимација, по претходно нејзино огласување во служ-
бено гласило.  

Доколку се утврди дека легитимацијата е изгубена 
заради небрежност, издавањето на новата легитимација 
е на трошок на имателот на легитимацијата.   

Член 6 
Легитимацијата се заменува со нова кога поради 

дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива 
или кога имателот на легитимацијата ќе ги измени лич-
ните податоци. 

Член 7 
Легитимацијата што се враќа или се заменува, се 

поништува. 
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Член 8 
Евиденцијата за издадените легитимации содржи: 

реден број, име и презиме на имателот на легитимаци-
јата, датум на издавањето, регистерскиот број на леги-
тимацијата, назив на организационата единица на Ди-
рекцијата за заштита и спасување и звањето на лицето 
кое го поднесува барањето и забелешки. 

Редниот број на евиденцијата под кој е извршен 
упис на податоците се впишува во легитимацијата како 
регистерски број. 

Во забелешки се запишуваат измените на податоци-
те од ставот 1 на овој член. 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
    Бр. 08-1369/1           Дирекција за заштита и спасување           
7 јуни 2006 година                         Директор, 

  Скопје                     Киро Атанасов, с.р. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________ 
 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

88. 
Врз основа на член 163 став 11 од Законот за пензи-

ско и инвалидско осигурување (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 
24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 83/05, 101/05 
и 70/06), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 15.06.2006 година, ја донесе следната  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗАОСТАНАТИ-
ТЕ НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВА НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО  

ОСИГУРУВАЊЕ  
Член 1 

Обврзниците кои имаат заостанати неплатени придо-
неси од плата за пензиско и инвалидско осигурување 
заклучно со 31 декември 2005 година, можат заостанати-
те неплатени придонеси да ги платат одложено, на рати. 

Обврзниците од став 1 на овој член се работодавци-
те, односно правните и физичките лица, согласно про-
писите за пензиско и инвалидско осигурување. 

Обврзниците, заостанатите неплатени придонеси за 
пензиско и инвалидско осигурување со пресметаната 
камата, можат да ги платат најмногу на 48 месечни ра-
ти во зависност од периодот и висината на неплатениот 
придонес и тоа: 

- до 5 милиони денари, најмногу на 12 месечни рати; 
- до 10 милиони денари, најмногу на 24 месечни рати; 
- до 15 милиони денари, најмногу на 36 месечни рати; 
- над 15 милиони денари, најмногу на 48 месечни рати.  

Член 2 
Плаќањето на обврските по оваа одлука, обврзници-

те го вршат со склучување на поединечен договор за од-
ложено плаќање со Фондот на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија кој се склучува најкасно 
до 15 август 2006 година, а обврската за плаќање на 
првата рата почнува од месец септември 2006 година.  

Член 3 
Доколку обврзникот не го плати придонесот за пен-

зиско и инвалидско осигурување за тековниот месец и 
една рата утврдена во договорот во рок од 60 дена, до-
говорот се смета за раскинат, а Фондот покренува по-
стапка за присилна наплата и постапка за покренување 
на стечај согласно закон.  

Член 4 
Заради поединечно регулирање на стажот на осигу-

рување на работниците кои ги исполнуваат условите за 
пензија, работниците на кои им престанал работниот од-
нос поради економски, технолошки, структурални и 
слични промени за исполнување на услови за остварува-
ње право на надоместок по основ на невработеност од 
Агенцијата за вработување на Република Македонија, 
обврзниците можат заедно со една заостаната и една ре-
довна рата, заостанатиот придонес за пензиско и инва-
лидско осигурување да го платат поединечно во целост.  

Член 5 
Оваа одлука не може да се применува на осигуре-

ниците кои имаат или ќе поведат судски спорови за 
неплатени придонеси.  

Член 6 
Начинот и постапката за извршување на оваа одлу-

ка ќе ја утврди Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, со посебно упатство.  

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува до 15 август 2006 година. 

 
Бр. 02-3604/1                             Управен одбор 

16 јуни 2006 година                          Претседател, 
    Скопје                               Ленка Балаловска, с.р. 
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