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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4713.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ШЕФ НА МИСИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ ЕВРОПСКАТА
УНИЈА

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Националната установа Музеј на Македонија - Скопје.

I
Г. Андреј Лепавцов се отповикува од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија и шеф на мисијата на Република Македонија при Европската унија, со седиште во Брисел.

Член 3
Директорот на Управата за заштита на културното
наследство, склучува договор со директорот на Националната установа Музеј на Македонија - Скопје, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлука.

II
Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и шеф на мисијата на Република Македонија при Европската унија престанува
заклучно со 10.1.2017 година.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

III
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 51
30 ноември 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4714.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 23.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА
- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура - Управа за заштита на културното наследство, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Бр. 42-8406/1
23 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

4715.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и
142/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВЕН
СТУДЕНТСКИ ДОМ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и за давање на трајно користење на движна
ствар на Државен студентски дом Скопје („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 142/14).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8489/1
23 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
4716.
СПИСОК
НА ПОСТАВЕНИ ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ
(Оглас од 15.09.2016 година)
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Министер,
Валдет Џафери, с.р.

1 декември 2016

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
4717.
Врз основа на член 8-б став 14 од Законот за превоз
во патниот сообраќај („Службен весник на Република
Македонија” бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10,
17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14,
112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15,
37/16 и 71/16), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПРОГРАМАТА
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ
НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ВОЗАЧ ЗА УЧЕСТВО ВО МЕЃУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКИ,
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА
ПОЛОЖЕН ИСПИТ И НА СЕРТИФИКАТОТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за професионална компетентност на
возач за учество во меѓународен превоз на патници и
стоки, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот.
Член 2
Пријавувањето за полагање на испитот за добивање
на сертификат за професионална компетентност на возач за учество во меѓународен превоз на патници и
стоки, се врши со поднесување на пријава до Министерството за транспорт и врски, најдоцна три дена пред
денот на полагањето на испитот.
Член 3
Испитот за добивање на сертификат за професионална компетентност на возач за учество во меѓународен превоз на патници и стоки се одржува најмалку еднаш месечно.
Датумите за одржување на испитот се објавуваат на
ВЕБ страната на Министерството за транспорт и врски
(www.mtc.gov.mk) најдоцна еден месец пред одржувањето на испитот.
Член 4
Пред почетокот на полагањето на испитот Комисијата за полагање на испит за добивање на сертификат за
професионална компетентност на возач за учество во
меѓународен превоз на патници и стоки (во понатамошниот текст: Комисија), го проверува и утврдува
идентитетот на кандидатите.
Доколку се утврди дека некој од кандидатите не го
исполнува условот од ставот 1 на овој член истиот не
може да го полага испитот.
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Член 5
Испитот за добивање на сертификат за професионална компетентност на возач за учество во меѓународен превоз на патници и стоки, е теоретски и се полага
писмено во форма на тест.
Член 6
Тестот за полагање на испитот од член 5 од овој
правилник се состои од 45 прашања од тематските области определени во член 9 став 1 од овој правилник,
на кои одговорот се дава со заокружување на точниот
одговор од петте понудени опции.
Испитот трае 90 минути.
Член 7
Успехот на кандидатот Комисијата го оценува со
„положил” или „не положил”.
Се смета дека испитот го положил оној кандидат
кој постигнал најмалку 60% од вкупниот број на предвидени позитивни поени.
Член 8
На барање на кандидатот Комисијата му ги соопштува грешките кои ги направил при полагањето на
испитот.
Член 9
Програмата за полагање на испитот за добивање на
сертификат за професионална компетентност на возач
за учество во меѓународен превоз на патници и стоки
ги опфаќа следните тематски области:
1. безбедност на сообраќајот на патиштата,
2. меѓународен превоз на стоки и
3. меѓународен превоз на патници.
Програмата од ставот 1 на овој член е дадена во
Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 10
Комисијата до одговорното лице доставува список
на кандидати кои присуствувале на испитот и список
на кандидати кои го положиле испитот.
Комисијата води записник за текот на полагањето
на испитот, кој ги содржи следните податоци: датум и
место на одржување на испитот, состав на испитната
комисија, вкупен број на кандидати кои го полагале испитот, вкупен број на кандидати кои го положиле и кои
не го положиле испитот.
Записникот го потпишуваат претседателот и сите
членови на комисијата.
Член 11
Уверението за положен испит за добивање на сертификат за професионална компетентност на возач за
учество во меѓународен превоз на патници и стоки (во
понатамошниот текст: Уверение), се издава на образец
во А4 формат на хартија во бела боја.
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Образецот на уверението од ставот 1 на овој член
ги содржи следните податоци: грб на Република Македонија; Република Македонија; Министерство за транспорт и врски; натпис:„Уверение за положен испит за
добивање на сертификат за професионална компетентност на возач за учество во меѓународен превоз на
патници и стоки”; број на уверението; име, име на еден
од родителите и презиме; датум и место на раѓање; адреса; датум на одржување на испитот; место за печат и
потпис.
Формата и содржината на уверението од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 12
Сертификатот за професионална компетентност на
возач за учество во меѓународен превоз на патници и
стоки (во понатамошниот текст: Сертификат), се издава на образец во А4 формат на хартија во светло жолта
боја.
Сертификатот од ставот 1 на овој член ги содржи
следните податоци: знаме на Република Македонија во
боја; Република Македонија; Министерство за транспорт и врски; натпис: „Сертификат за професионална
компетентност на возач за учество во меѓународен превоз на патници и стоки”; број на сертификатот; име,
име на еден од родителите и презиме; датум и место на
раѓање; адреса;датум на издавање; важност на сертификатот; место за печат и потпис. На образецот е отпечатен грбот на Република Македонија кој е во светло
сива боја во позадина на текстот.
Формата и содржината на сертификатот од ставот 1
на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел
на овој правилник.
Член 13
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот („Службен
весник на Република Македонија” бр. 39/07, 4/08,
20/09, 149/09, 38/12, 88/12 и 127/14).
Член 14
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-14720
21 ноември 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

Прилог 1
П Р ОГ РА М А
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ
НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ВОЗАЧ
1. Безбедност на сообраќајот на патиштата
- максимално дозволени периоди на работа специфични за професионалните возачи;
- принципи и примена на Законот за безбедност на
сообраќајот на патиштата и АЕТР спогодбата кои се
однесуваат на возачките часови;
- казни за неупотребување, несоодветно употребување и намерно оштетување на тахографот.
- ефекти од алкохол, дроги или други супстанции
кои влијаат на однесувањето;
- видови на незгоди во патниот превоз (проценка на
ситуација и избегнување на незгода, давање на прва
помош на повредени, повикување на итни служби за
давање на помош, постапки во случај на пожар и
друго);
2. Меѓународен превоз на стоки
- познавање на правната регулатива и потребната
документација за извршување на овој вид на превоз;
- видови на меѓународни дозволи за извршување на
превоз;
- основни познавања за ТИР Конвенцијата;
- основни познавања од АДР Спогодбата;
- основни познавања на ЦМР Конвенцијата;
- основни познавања на АТП Спогодбата;
- основни познавања при превоз на жива стока;
- основни познавања од шпедитерската дејност и
соработка со шпедитерските фирми;
- распоред на товарот, последици од осно преоптоварување;
- стабилност на возилото и центар на гравитација;
- видови на пакувања и палети;
- техники на прицврстување и обезбедување;
- користење на сигурносни ленти (гуртни), средства
за обезбедување, друга прирачна опрема, одржување
на церадите.
3. Меѓународен превоз на патници
- познавање на правната регулатива и потребната
документација за извршување на овој вид на превоз;
- видови на превоз (линиски и слободен);
- основни познавања на ИНТЕРБУС Спогодбата;
- потребна документација за извршување на одделни видови на превоз;
- Обезбедување комфор и безбедност на патниците:
- регулирање на надолжните и страничните движења, поставеност во однос на патните ленти, „мазно“
кочење;
- користење на специфична инфраструктура (јавни
површини, посебни ленти);
- комуникација со патниците;
- специфичности на одредени групи на патници
(лица со посебни потреби, деца).
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4718.
Врз основа на член 30 став 11 од Законот за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и уредите за запишување во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/09,
17/11, 54/11, 115/14, 193/15 и 37/16) министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ
НА МЕМОРИСКИ КАРТИЧКИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето и начинот на издавање на мемориски
картички.
Член 2
Барањето за издавање на меморискa картичкa се поднесува на хартија во бела боја во формат А4.
Формата и содржината на барањето за издавање на возачка картичка се дадени во Прилог 1 кој е составен
дел на овој правилник.
Формата и содржината на барањето за издавање на картичка на превозникот се дадени во Прилог 2 кој е
составен дел на овој правилник.
Формата и содржината на барањето за издавање на работилничка картичка се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.
Формата и содржината на барањето за издавање на контролна картичка се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Барањето за издавање на мемориска картичка се поднесува во еден примерок на соодветното барање од
член 2 на овој правилник во зависност од видот на мемориската картичка за секој подносител.
Член 4
Барањето за издавање на мемориска картичка се поднесува до овластеното лице за издавање на мемориски
картички (во натамошниот текст: издавач на картички).
Член 5
Мемориските картички се издаваат по поднесено барање од член 4 на овој правилник и потребните документи согласно член 30 од Законот за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај, во рок од 15 дена од денот на поднесување на комплетното барање. Изработената мемориска картичка барателот лично ја подигнува од издавачот на мемориски картички.
Член 6
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето и постапката за издавање на мемориски картички („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/10 и 99/14).
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 01-14721
21 ноември 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4719.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана
на 9 ноември 2016 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА член 158 од Законот за прекршоците („Службен весник на Република Македонија“ бр.
124/2015).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија на иницијативи поднесени од Адвокатското друштво „Тошиќ
и Јевтиќ“ и адвокатот Зоран Величкоски од Скопје, со
Решение У.бр.87/2015 од 25 мај 2016 година поведе постапка за оценување на уставноста на членот од Законот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката
беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член од
Законот со Уставот на Република Македонија.
4. Судот на седницата утврди дека според оспорениот член 158 од Законот за прекршоците, овој закон
влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе
започне да се применува со денот на започнување на
примената на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.
5. Согласно член 8 став 1 алинеите 1 и 3 од Уставот
на Република Македонија, основните слободи и права
на чoвекот и граѓанинот признати во меѓународното
право и утврдени со Уставот и владеењето на правото
се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.
Согласно член 14 став 1 од Уставот, никој не може
да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со закон или со друг пропис како казниво
дело и за кое не била предвидена казна.
Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република
Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното
и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните
пред Уставот и законите се еднакви.
Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со законот. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.
Според членот 52 од Уставот, законите и другите
прописи се објавуваат пред да влезат во сила. Законите
и другите прописи се објавуваат во „Службен весник
на Република Македонија“ најдоцна во рок од седум
дена од денот на нивното донесување. Законите влегуваат во сила најрано осмиот ден од денот на објавувањето, а по исклучок, што го утврдува Собранието, со
денот на објавувањето. Законите и другите прописи не
можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок,
во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.

Тргнувајќи од содржината на цитираните уставни
одредби произлегува дека уставното начело за забрана
на повратното дејство на законите значи забрана на
примена на законите во правни ситуации и односи што
настанале пред нивното влегување во сила, односно законите дејствуваат само врз новите правни ситуации и
односи што настануваат по нивното влегување во сила.
Исклучок од ова уставно начело е ако повратното дејство на законот е поповолно за граѓаните.
Според член 1 од Законот за прекршоците („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), со
овој закон се уредуваат општите услови за пропишување на прекршоците и прекршочните санкции, општите
услови за утврдување на прекршочната одговорност, за
изрекувањето и извршувањето на прекршочните санкции, забрзаните прекршочни постапки и се пропишува прекршочната постапка што ја водат судовите, односно прекршочните органи.
Согласно членот 2 од Законот, за прекршокот и
прекршочната одговорност соодветно се применуваат
одредбите од општиот дел на Кривичниот законик.
Во членот 54 став 1 од Законот за прекршоци е определено дека прекршочна постапка може да води и
прекршочна санкција може да изрече само надлежен
суд. Во ставот 2 на овој член е определено дека за одделни прекршоци определени со закон прекршочна постапка може да води и прекршочна санкција може да
изрече прекршочен орган. Согласно ставот 3 на истиот
член од законот, против конечната одлука за прекршок
се гарантира судска заштита.
Правото на жалба против одлуката за прекршок
што ја донел прекршочниот орган е гарантирано со
членот 74 од Законот за прекршоци и таа може да се
поднесе во рок од осум дена од денот на приемот на
одлуката преку прекршочниот орган до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, основана со посебен закон (во натамошниот текст: Државната комисија).
Во правниот систем на Република Македонија до
2014 година не беше регулирано правото на жалба против одлуките за прекршок донесени од орган на државната управа или организација и друг орган што врши
јавни овластувања, кога со закон е пропишано тие да
одлучуваат во прекршочна постапка. Во овие случаи
лицето против кое е донесена таква одлука имаше право директно да поведе управен спор, што доведе до
пренатрупаност на Управниот суд. Со цел да се надмине ваквата состојба, како и да им се овозможи право на
жалба на граѓаните против одлуките донесени во прекршочна постапка пред органите на државната управа,
беше донесен закон со кој се основа Државна комисија
за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.
Според член 1 од Законот за основање на Државна
комисија за одлучување во втор степен во областа на
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
130/2014), државната комисија за одлучување во втор
степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка (во натамошниот текст: Државната
комисија) е надлежна за решавање по жалби против решенија донесени во прв степен во инспекциска постапка како и по жалби против одлуките за прекршок што
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се донесени од прекршочен орган, кога со закон е пропишано да одлучуваат во прекршочна постапка. Во постапката за решавање по жалби Државната комисија ги
применува одредбите од Законот за општата управна
постапка, Законот за инспекциски надзор и Законот за
прекршоците доколку со овој или друг закон поинаку
не е уредено.
Според член 2 став 1 од Законот, Државната комисија е државен орган кој е самостоен во својата работа
и има својство на правно лице.
Според член 3 од Законот, Државната комисија е
составена од претседател и шест члена кои функцијата
ја извршуваат професионално. Претседателот и членовите на Државната комисија ги избира по пат на јавен
конкурс и ги разрешува Собранието на Република Македонија на предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република
Македонија. Претседателот и членовите на Државната
комисија се избираат за период од пет години со право
на повторен избор.
Според член 13 од Законот, овој закон влегува во
сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се
применува од 1 февруари 2015 година.
Од содржината на оспорената одредба од член 158
од Законот за прекршоците произлегува дека таа одредба е поврзана со останатите преодни и завршни одредби од Законот за прекршоците, како и со преодните
и завршните одредби на Законот за основање на
Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.
Законот за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот
надзор и прекршочната постапка бил донесен на 1 септември 2014 година, бил објавен во „Службен весник
на Република Македонија“ бр. 130/2014 од 3 септември
2014 година, а започнал да се применува од 1 февруари
2015 година.
Законот за прекршоците бил донесен на 22 јули
2015 година, бил објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015 од 23 јули 2015 година, а според оспорената одредба од членот 158, тој
требало да започне да се применува на 1 февруари 2015
година.
Од наведеното произлегува дека иако Законот за
прекршоците бил донесен во јули 2015 година, тој требало да се применува од 1 февруари 2015 година, значи
пред да биде донесен и објавен, што практично значи
дека тој има ретроактивно дејство.
Во однос на исклучокот од уставната забрана на
ретроактивното дејство, односно допуштеноста на повратното дејство ако тоа е поповолно за граѓаните,
Уставниот суд укажува дека оценката за тоа дали еден
закон е поповолен или не, особено во сферата на казненото право има свои специфичности. Утврдувањето дали еден нов закон е поблаг се прави во однос на точно
определен сторител и конкретно казниво дело што му
се става на товар на тој сторител. Значи не постои апстрактно и воопштено споредување на строгоста на
казнените закони. За ова прашање се одлучува во моментот на изрекувањето на кривичната или прекршочната санкција и во врска со неа, при што се утврдува
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кој од законите би довел до поповолен исход на постапката во однос на конкретниот сторител. Токму од тие
причини, принципот на примена на поповолен закон во
областа на казненото право законодавецот во членот 3
од Кривичниот законик го врзал за конкретен сторител
на казнено дело, а не воопшто и апстрактно.
Според оценката на Судот, примената на принципот на поблагиот закон (lex mitior) е прашање на судот
што го применува законот во конкретни случаи, а не е
прашање на законодавецот, ниту пак на Уставниот суд.
Уставната одредба од членот 52 став 4 забранува законите да имаат ретроактивно дејство, (со предвидениот
исклучок за поповолниот закон), но од неа не произлегува обврска законодавецот во законите од кривичноправната област во преодните и завршните одредби задолжително да предвиди ретроактивна примена на поблагиот закон, од причина што тоа е прашање за коешто
решава судот кој одлучува за казнено-правната одговорност и санкцијата на конкретен сторител на казниво
дело. Значи прашањето за примената на поблагиот закон за сторителите на казниви дела е конкретно прашање што се оценува од случај до случај од страна на
кривичниот суд, а не е прашање кое воопштено би го
утврдувал законодавецот, ниту пак прашање кое што
апстрактно би го проценувал Уставниот суд во постапката за оценката на уставноста.
Принципот на владеењето на правото го обврзува
законодавецот да конципира прецизни, недвосмислени
и јасни норми, бидејќи само таквите правни норми можат да претставуваат солидна основа за постапување
од страна на државните органи, што значи дека само
јасните и прецизните норми ја гарантираат правната
сигурност на граѓаните како составен дел на принципот на владеењето на правото. Владеењето на правото,
подразбира доследна примена на законските прописи,
кои треба да се општи, точно одредени и недвосмислени формулирани правила. Ова особено е значајно за
сферата на казненото право со оглед на репресивната
природа на казнено-правните санкции и нивниот потенцијал да навлезат во основните човекови права. Судот оцени дека оспорената одредба од членот 158, анализирана во контекст на останатите преодни и завршни
одредби од Законот за прекршоците, има за последица
ретроактивно важење на Законот и создава правна несигурност што е во спротивност со уставното начело
на владеењето на правото и забраната на ретроактивно
дејство на законите, поради што оцени дека таа не е во
согласност со уставната одредба од член 8 став 1 алинеја 3 и член 52 став 4 од Уставот на Република Македонија.
6. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: д-р
Наташа Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил
Дарлишта, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова,
Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.
У. бр. 87/2015
9 ноември 2016 година
Скопје

Уставен суд на Република
Македонија
Претседател,
Никола Ивановски, с.р.
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4720.
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014,
15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-a од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на
податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011, 76/2013 и 84/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 21.11.2016 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ
ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ
1. Друштвото за производство и промет на фармацевтски производи ИЦН-ФАРМ АД Скопје СЕ БРИШЕ
од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување, поради стечај.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
УП 1 10-85
21 ноември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТА Р ДООЕЛ, Скопје.
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