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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2861.
Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11,
23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15,
154/15, 192/15 и 39/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10.10.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СПОМЕН - КУЌАТА НА
ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ ВО СКОПЈЕ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ,
ПОТКАТЕГОРИЈА ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Спомен - куќата на Лазар Личеноски во Скопје, изградена во периодот од 1961 – 1963 година (во натамошниот текст: Спомен - куќата) се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија
големо значење.
Со прогласување на Спомен - куќата за културно
наследство од особено значење, поткатегорија големо
значење, се овозможува:
- трајно зачувување на Спомен - куќата во изворна
состојба;
- создавање на поволни услови за опстанок на Спомен - куќата и задржување на интегритетот на сите податоци што таа ги носи со себе како сведоштво;
- ширење на сознанијата за вредностите и значењето на Спомен - куќата и за нејзината улога во културната идентификација заедно со збирките на движни културни добра во неа;
- управување со доброто во организирана форма и
негово чување, штитење, презентирање, популазирање
и користење како трајна вредност во државна сопственост, каде ќе се чува и негува споменот за животот и
делото на ликовниот уметник Лазар Личеноски;
- оспособување на Спомен - куќата според нејзината намена и значење, заради задоволување на културните, научните, едукативните, естетските, верските,
економските, туристичките и другите потреби на граѓаните и општеството и
- спречување дејствија, појави и влијанија со кои се
врши или може да настане оштетување или деградирање.
Спомен - куќата заради својата архитектонска,
градежничка, историска, уметничка и документарна
вредност, својствата како автентичност, разновидност, интегралност, зачуваност, старост, социјално
комуникативната функција и културното и историското, уметничкото, воспитно образовното и социјално комуникативното значење изразени преку нејзината градба, архитектонската концепција и функционалната просторна организација, стилските влијанија и декоративните елементи на фасадите како и зачуваната ликовна содржина во ентериерот (збирките), Спомен - куќата е сведоштво за едно време
кое е од поширок интерес за проучување на општествено економските и културно историските прилики
во Скопје и Република Македонија.
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Член 2
Спомен - куќата се наоѓа во подрачјето на општина
Центар во Скопје, на КП 9549, КО Центар 1, на ул.„Лазар Личеновски“ бр.25, со координати: север 420 00’
00,60’’, исток 210 25’ 52,36’’, на надморска височина од
252 м и зафаќа површина под зграда 170 м2, ,,гиз" од
311 м², со корисна површина од 353 м² (подрум 90 м²,
приземје 128 м² и кат 135 м²).
Член 3
Составен дел на Спомен - куќата како заштитено
добро се следните недвижни добра по намена:
- Мозаиците од Лазар Личеноски - Берачка на лотос
(300х190), Апотеоза на трудот (200х700), Сликарска
палета (92х70), Автопортрет (120х80), 26-ти Јули 1963
(40х65); 16 жардиниери – Женски и машки портрет,
Риби, Урбан мотив, Зајаци, Лебеди, Гулаби, Риби, Ластовички, Сонце, Ѕвезда, Месечина, Компас (сите
21х50) и Портрет (49х30), Птица (40х47), Цвеќе
(22х72), Птици (40,5х67); 2 маси – Пауни (51х170) и
Шаховска табла со риби (80х45,5); фриз – Риби (18
плочи 33х31) и патека – Алеја (16 од 24 плочи 33х41);
- Скулптура од Петар Хаџи Бошков – Две фигури
(190х95х60);
- Релјефи од непознати автори – Копачки и Трубач
(29х20).
Член 4
За заштитеното добро границите се дефинираат во
границите на КП 9549, КО Центар 1, и се утврдува
следниот опис на истите:
- Североисток – границата започнува од североисточниот агол на КП 9549 како почетна точка и се движи во правец на југоисток по целата должина на североисточната граница на таа парцела до нејзиниот југоисточен агол, како точка на сечење со југоисточната
граница на доброто, граничејќи се на таа страна со КП
9547/1, КП 9547/2 и КП 9546;
- Југоисток – границата започнува од точката на сечење со североисточната граница на доброто и се движи во правец на југозапад по целата должина на југоисточната граница на парцелата до нејзиниот југозападен агол, како точка на сечење со југозападната граница на доброто, граничејќи се на таа страна со КП
13677/1 и КП 13677/3;
- Југозапад – границата започнува од точката на сечење со југоисточната граница на доброто и се движи
во правец на северозапад по целата должина на југозападната граница на парцелата до нејзиниот северозападен агол, како точка на сечење со северозападната граница на доброто, граничејќи се на таа страна со кејот
на реката Вардар (КП 13677/1);
- Северозапад – границата започнува од точката на
сечење со југозападната граница на доброто и се движи
во правец на североисток по целата должина на северозападната граница на парцелата до нејзиниот североисточен агол, односно до точката на сечење со североисточната граница, како завршна точка на описот на границите на доброто, граничејќи се на таа страна со КП
9550/1.
Член 5
За Спомен - куќата се утврдува една контактна зона
со површина од 3.508 м², што ги зафаќа КП 9544/1, КП
9544/2, КП 9545, КП 9546, КП 9547/1, КП 9547/2, КП
9550/1, КП 9550/2, КП 13677/1 (дел), КП 13677/3, КП
13729/1 (дел) и КП 13729/2, со следниот опис на нејзините граници:
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- Североисток – границата започнува од точката на
сечење на северозападната граница на КП 9550/1 со
оската на ул. „Лазар Личеноски“ (КП 13729/1), како почетна точка и се движи по оската на таа улица во правец на југоисток до точката на сечење со правецот на
југоисточната граница на КП 9544/1, како пресечна
точка со југоисточната граница на контактната зона;
- Југоисток – границата започнува од пресечната
точка со североисточната граница на контактната зона
и се движи во правец на југозапад, прво низ коловозот
и тротоарот на ул. „Лазар Личеноски“ (КП 13729/1) а
потоа по југоисточните граници на КП 9544/1 и КП
9544/2, продолжувајќи на запад по права линија според
правецот на југоисточната граница на КП 9544/2 низ
делот од кејот до оградниот ѕид на речното корито (КП
13677/1), како пресечна точка со југозападната граница
на контактната зона;
- Југозапад – границата започнува од пресечната
точка со југоисточната граница на контактната зона и
се движи во правец на северозапад по оградниот ѕид на
кејот (КП 13677/1) до точката на сечење со правецот на
северозападната граница на КП 9550/1, како пресечна
точка со северозападната граница на контактната зона;
- Северозапад – границата започнува од пресечната
точка со југозападната граница на контактната зона и
се движи во правец на североисток, прво низ кејот (КП
13677/1) а потоа по северозападната граница на КП
9550/1 и низ тротоарот и делот на коловозот на ул. „Лазар Личеноски“ (КП 13729/1) до оската на таа улица,
како пресечна точка со североисточната граница на
контактната зона и завршна точка на описот на границите на зоната.
Член 6
За Спомен - куќата се утврдува режим на заштита
од прв степен со следниве мерки на заштита:
- задржување на постојната форма и големина на
парцелата (катастарска и градежна) на која се наоѓа самиот објект;
- задржување на постојниот габарит, катност, тип
на кров и кровен покривач од керамиди, како и на сите
други автентични архитектонски елементи на објектот
– конструктивен систем, изглед на фасадите, број, ритам, форма и димензии на отворите, пристапни и внатрешни скали, трем, лоѓија, тераса и тип на нивно оградување, материјал и техника на изведба;
- задржување на мозаиците и на другите ликовни
содржини во објектот, на неговите фасади и во дворот,
на местата кадешто трајно се споени или се поставени
на друг начин трајно да ѝ служат на недвижноста;
- редовно одржување и преземање мерки на непосредна заштита на архитектурата и ликовните содржини
што се составен дел на недвижноста (превентива, конзервација, реставрација, санација), по потреба;
- одржливо користење на објектот со негова ревитализација како музејски простор;
- спречување на појави, влијанија и дејства со кои
се врши или може да настане оштетување, уништување
или нарушување на интегритетот на објектот;
- забрана за градење нови објекти во дворното
место;
- забрана за подигање меморијални споменици и
спомен обележја во границите на доброто што не се
поврзани со животот и делото на ликовниот уметник
Лазар Личеноски;
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- забрана за поставување рекламни паноа, антенски
и слични инсталации и опрема, плакати, натписи и какви било други ознаки, со исклучок на тие предвидени
со прописите за заштита на културното наследство или
со други прописи.
Член 7
За контактната зона на Спомен - куќата се утврдува
режим на заштита од трет степен со следниве мерки на
заштита
- задржување на постојната намена на отворените
јавни простори вклучени во границите на контактната
зона;
- контрола на уличната мрежа и другата инфраструктура во границите на контактната зона, со чие планирање и/или уредување, вклучувајќи и работи на реконструкција по потреба, би се попречило соодветното
функционирање на заштитеното добро;
- контрола на габаритите и висината на објектите во
границите на контактната зона, доколку со несоодветни интервенции (доградба, надградба или изградба на
нови објекти на местото на постојните или на празна
локација) би се нарушиле визурите на заштитеното
добро;
- исклучување на можноста за паркирање на моторни возила и да се формираат паркинг места на пристапната улица вклучена во границите на контактната зона.
Член 8
Покрај мерките на непосредна заштита од членовите 5 и 6 на оваа одлука, за Спомен - куќата се утврдуваат и следниве други мерки на заштита:
- означување на Спомен - куќата со меѓународни
знаци, национален знак за заштита и други информативни ознаки предвидени со националните прописи и
ратификуваните меѓународни договори од областа на
заштитата на културното наследство;
- хортикултурно уредување на дворното место и негово соодветно оградување;
- илуминација на објектот;
- техничко обезбедување на објектот со соодветни
системи за електронски надзор, дојава и гаснење на пожар и неповикан пристап;
- затскривање на инсталациите и опремата за инфраструктурните мрежи, на начин што обезбедува да
не бидат видливи на објектите и во просторот на заштитеното подрачје;
- заменување на постојните внатрешни инсталации
и придружна опрема со нови (електрична, водоводна,
канализациона, фиксна телефонија), нивно приспособување и изведба на нови за потребите на користењето
на објектот според музејските стандарди;
- обезбедување на достапност на јавноста во согласност со прописите за заштита на културното наследство;
- вклучување на недвижното добро и неговото заштитено подрачје во предметните видови просторни и
урбанистички планови и во други плански инструменти на општинско, градско и национално ниво, таму каде што тоа не е направено (во стратегии, акциски и
други планови, програми и сл.), особено во областа на
заштитата на животната средина и природата, регионалниот и локалниот развој, туризмот и другите допирни области, како и во областа на културата и заштитата
на културното наследство;

Стр. 4 - Бр. 147

16 октомври 2017

- преземање на подготвителни, превентивни, корективни и мерки на претпазливост заради заштита на
предметното добро од кражба и други противправни
дејства, деструктивни ефекти од загадување, бучава,
вибрации, пожар, поплава и слични непогоди, вооружен судир и други опасности со кои се загрозува или
се нарушува неговиот интегритет.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5363/1
10 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2862.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13,
137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15,
192/15 и 39/16), Владата на Република Македонија на
седницата, одржана на 10.10.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЦРКВАТА СВ. ЃОРЃИ
ПОБЕДОНОСЕЦ ВО С.МЛАДО НАГОРИЧАНЕ,
ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ, ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ,
ПОТКАТЕГОРИЈА ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Црквата Св.Ѓорѓи Победоносец во с.Младо Нагоричане, општина Старо Нагоричане (во натамошниот
текст: Црквата), подигната во втората половина на ХVI
век (сликарството од крајот на ХVI век и почетокот на
ХVII век) која претставува споменик на културата се
прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење.
Со прогласување на Црквата за културно наследство од особено значење поткатегорија големо значење, се овозможува:
- трајно зачувување на Црквата во изворна состојба;
- создавање на поволни услови за опстанок на Црквата и задржување на интегритетот на сите податоци
што таа ги носи со себе како сведоштво;
- ширење на сознанијата за вредностите и значењето на Црквата и за нејзината улога во културната идентификација и
- оспособување на Црквата според нејзината намена
и значење, заради задоволување на културните, научните, едукативните, естетските, верските, економските,
туристичките и другите потреби на граѓаните и општеството.
Црквата заради својата архитектонска, градежничка, историска, уметничка и документарна вредност,
својствата како автентичност, единственост, разновидност, интегралност, зачуваност, старост и припадност,
културната и техничката функција и културно, историско, уметничко и техничко значење, изразено преку
неговата градба, архитектонската концепција и функционалната просторна организација, стилските влија-

нија и декоративните елементи на фасадите како и зачуваното ѕидно сликарство во ентериерот, е сведоштво
за едно време кое е од поширок интерес за проучување
на општествено економските и културно историските
прилики во Република Македонија.
Член 2
Црквата се наоѓа во подрачјето на општина Старо Нагоричане, на КП 2933, КО Младо Нагоричане, со координати: Х = 420 10’ 23’’, Y = 210 48’ 42’’, на надморска височина од 443м и зафаќа површина на „зпз“ од 153 м2.
Член 3
Составен дел на Црквата како заштитено добро се
следните недвижни добра по намена: Трикатен иконостас на кој има регистрирани икони со бр.15001-15031.
На трите појаси се следните икони: Вознесение на пророк Илија (рег.бр.15002), Св.Константин и Елена
(рег.бр. 15003) Архангел Михаил ја вади душата на богатиот
(рег.бр.15004),
Вознесение
Христово
(рег.бр.15005), Св.Недела (рег.бр.15006), Вознесение
Христово (рег.бр.15007), Св.апостол Тома (рег.бр.
15009),
Св.Великомаченик
Димитриј
на
коњ
(рег.бр.15010),
Св.Евангелист Лука (рег.бр.15012),
Св.Апостол Андреј (рег.бр.15013), Св.Апостол и евангелист Матеј (рег.бр.15014), Св.Апостол Павле
(рег.бр.15015), Св.Апостол Петар (рег.бр.15016),
Св.Евангелист Марко (рег.бр.15017), Св.Евангелист Јован (рег.бр.15018), Св.Апостол Тома (рег.бр.15019), Богородица со Христос (рег.бр.15020)- престолна икона,
Св.Ѓорѓи Великомаченик (рег.бр.15021)- престолна
икона, Исус Христос Седржател (рег.бр.15022)- престолна икона, Царски двери (рег.бр.15023), Св.Трифун
(рег.бр.15024), Св.Симеон Столпник (рег.бр.15026), Благовештение
(рег.бр.15027),
Архангел
Михаил
(рег.бр.15029) – иконо – врата кон протезис, Св.Димитриј (рег.бр.15030)-иконо-врата кон ѓаконикон и Св.Јован
Претеча (рег.бр.15031)-престолна икона.
Член 4
За заштитеното добро границите се дефинираат во
границите на КП 2933, КО Младо Нагоричане и се утврдува следниот опис на истите:
- јужната граница – по должината на оградниот ѕид
кој од црквата е на оддалеченост од 20 метри, односно
на самата граница на парцелата;
- западна граница – дворната површина т.е. површината на која се протегаат гробиштата во должина
од 28м западно од црквата;
- северната граница – просторот од црквата до
просторот под карпата во должина од 28м и
- источната граница – опфаќа површина од 28м источно од црквата.
Член 5
За Црквата се утврдуваат три (3) контактни зони и
тоа КЗ – 1, КЗ – 2 и КЗ – 3, со следниот опис на границите:
Контактната зона 1 ја опфаќа целата останата површина на КП 2933 надвор од предложените граници на
доброто, така што на северната страна се граничи со
КП 2932, на источната страна со КП 2719/1, на југоисточната страна со КП 4150/2 и КП 2935, на јужната
страна со КП 2934, а на западната страна со КП 2939,
КП 2936/2 и КП 2936/3;
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Контактна зона – 2 го зафаќа просторот југоисточно од црквата, односно КП 2935 во кој се наоѓа ЈЗУ
Здравствен дом, така што од на северната страна се
граничи со КЗ–1, на источната страна со КП 4150, КП
4150/1 и КП 4150/2, на јужната страна со главната улица КП 4332 и на западната страна со КЗ – 3 и
Контактна зона – 3 го зафаќа просторот јужно од
црквата, односно КП 2934 која што на северната страна
се граничи со КЗ – 1, на источната страна со КЗ – 2, на
јужната страна со главната улица КП 4332 и на западната страна со КЗ - 1.
Член 6
За Црквата се утврдува режим на заштита од прв
степен со следните мерки на заштита:
- задржување на постојната состојба на архитектурата, ѕидното сликарство и недвижноста по намена и
преземање мерки за непосредна заштита: превентивна
заштита, санација, конзервација, реставрација со кои ќе
се спречи понатамошното оштетување;
- непосредна заштита исклучиво на начин со кој ќе
се зачуваат историските, архитектонските и уметничките вредности и содржини;
- забрана за градење на нови и/или поставување на
привремени објекти во границите за кои е предвиден
режимот на заштита;
- забрана за поставување на рекламни паноа и други
инсталации и натписи, со исклучок на меѓународните
знаци и официјалните ознаки предвидени со прописите
за заштита на културното наследство;
- забрана за нови закопи/погребувања во непосредна близина на црквата, особено на местото на веќе постоечките постари гробни обележја на кои не смеат да
се вршат промени и
- функцијата/намената со цел одржлив развој на
предметното добро треба да биде усогласена со мерки
за заштита согласно прописите за заштита на културното наследство.
Член 7
За контактните зони на Црквата се утврдува режим на
заштита од трет степен со следните мерки на заштита:
- дозвола за закопи/погребувања;
- задржување на постојната состојба на изградените
објекти, со можност за градежни интервенции со прилагоден архитектонски израз и ограничување во поглед
на габаритот и катната висина на објектите, со што не
би се нарушиле визурите и не би се попречила достапноста на Црквата и
- контрола на несоодветно планирање на уличната
мрежа и друга урбана инфраструктура за да не се попречи функционирањето на Црквата.
Член 8
Покрај мерките на непосредна заштита од членовите 5 и 6 од оваа одлука, за Црквата се утврдуваат и следниве други мерки на заштита:
- вклучување на заштитеното добро и подрачје во
соодветните просторни и урбанистички планови на општината Старо Нагоричане со пропишан режим на
заштита;
- преземање превентивни и корективни мерки против деструктивни ефекти од бучава, удари и вибрации
предизвикани од машини и возила;
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- презентација и популаризација на доброто преку
објавување научни и стручни публикации, популарни
изданија, брошури, поголема застапеност во мрежните
локации на Интернет на повеќе јазици, организирање
на туристички тури;
- изработка и одобрување на елаборат за безбедносна процена на ризиците од незаконски дејствија и донесување на планови за безбедносна заштита на заштитеното добро и подрачје;
- обезбедување достапност на јавноста согласно
прописите за заштита на културното наследство;
- конзерваторски мониторинг / редовни специјалистички увиди со кои ќе се следи состојбата и
- партерно и хортикултурно уредување и одржување, како и илуминација на дворниот простор.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5365/1
10 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
2863.
Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15 и
30/16 ) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на
граѓани од областа на социјалната заштита („Службен
весник на РМ“ бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАРОТ
НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА
НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
1. Барањето на Здружение на граѓани за подигање
на психо-социјалната свест ИМАГО ПЛУС - Скопје,
СЕ УВАЖУВА.
2. Здружение на граѓани за подигање на психо-социјалната свест ИМАГО ПЛУС - Скопје, со седиште на
ул. „Васил Чакаларов“ бр.4, Скопје – Чаир, се впишува
во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на
социјалната заштита, што се води при Министерството
за труд и социјална политика.
3. Конечното решение за впишување се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“.
4. Впишувањето на Здружение на граѓани за подигање на психо-социјалната свест ИМАГО ПЛУС Скопје, со седиште на ул. „Васил Чакаларов“ бр.4,
Скопје – Чаир, ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник
на Република Македонија“.
Бр. 10-1977/4-2015
26 септември 2017 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.
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2864.
Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15 и
30/16 ) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на
граѓани од областа на социјалната заштита („Службен
весник на РМ“ бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАРОТ
НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА
НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
1. Барањето на Здружение на граѓани за третман на
лицата со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром - ВО
МОЈОТ СВЕТ, СЕ УВАЖУВА.
2. Здружение на граѓани за третман на лицата со
Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром - ВО МОЈОТ
СВЕТ, со седиште на ул. „Руди Чајавец“ бр.6, Скопје –
Аеродром, се впишува во Регистарот на здруженија на
граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.
3. Конечното решение за впишување се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“.
4. Впишувањето на Здружение на граѓани за третман на лицата со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром - ВО МОЈОТ СВЕТ, со седиште на ул. „Руди Чајавец“ бр.6, Скопје – Аеродром, ќе се изврши најдоцна
пет дена од денот на објавувањето на Решението во
„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-3579/4
Министер за труд
26 септември 2017 година
и социјална политика,
Скопје
Мила Царовска, с.р.
__________
2865.
Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15 и
30/16 ) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на
граѓани од областа на социјалната заштита („Службен
весник на РМ“ бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАРОТ
НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА
НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
1. Барањето на Здружението за промоција и развој
на инклузивно општество ИНКЛУЗИВА Куманово, СЕ
УВАЖУВА.
2. Здружението за промоција и развој на инклузивно општество ИНКЛУЗИВА Куманово, со седиште на
ул. „Братство Единство“ бр.16, Куманово се впишува
во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на
социјалната заштита, што се води при Министерството
за труд и социјална политика.
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3. Конечното решение за впишување се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“.
4. Впишувањето на Здружението за промоција и
развој на инклузивно општество ИНКЛУЗИВА Куманово, со седиште на ул. „Братство Единство“ бр.16, Куманово ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-4124/4
Министер за труд
26 септември 2017 година
и социјална политика,
Скопје
Мила Царовска, с.р.
__________
2866.
Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15 и
30/16 ) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на
граѓани од областа на социјалната заштита („Службен
весник на РМ“ бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАРОТ
НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА
НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
1. Барањето на Здружение за СЕМЕЈНА ПСИХОТЕРАПИЈА И СИСТЕМСКА ПРАКСА на Македонија
Скопје, СЕ УВАЖУВА.
2. Здружение за СЕМЕЈНА ПСИХОТЕРАПИЈА И
СИСТЕМСКА ПРАКСА на Македонија Скопје, со седиште на ул. Булевар „Јане Сандански“ бр.65, Скопје Аеродром, се впишува во Регистарот на здруженија на
граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.
3. Конечното решение за впишување се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“.
4. Впишувањето на Здружение за СЕМЕЈНА ПСИХОТЕРАПИЈА И СИСТЕМСКА ПРАКСА на Македонија Скопје, со седиште на ул. Булевар „Јане Сандански“ бр.65, Скопје - Аеродром ќе се изврши најдоцна
пет дена од денот на објавувањето на Решението во
„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-4964/4
26 септември 2017 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2867.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана
на 27 септември 2017 година, донесе
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ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА член 30 став 1 во делот „Агенција
за државни службеници“ и член 48 aлинеја 5 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 90/2009,
188/2013 и 192/2015).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У. бр. 64/2016 од 25 мај 2017 година, поведе постапка за оценување на уставноста на член 30 став 1 во
делот „Агенција за државни службеници“ и член 48
aлинеја 5 од Законот за јавна внатрешна финансиска
контрола („Службен весник на Република Македонија“
бр. 90/2009, 188/2013 и 192/2015) означен во точката 1
на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за согласноста на одредбите со Уставот.
4. Судот на седницата утврди дека со член 30 став 1
од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
90/2009, 188/2013 и 192/2015) се уредува дека единица
за внатрешна ревизија задолжително се основа во: Собранието на Република Македонија, Народната банка на
Република Македонија, Генералниот секретаријат на
Владата на Република Македонија, Судскиот совет на
Република Македонија, министерствата, Фондот за
пензиско и инвалидско осигурување на Македонија,
Фондот за здравствено осигурување на Македонија,
Агенцијата за државни патишта на Република Македонија, Агенцијата за вработување на Република Македонија и Агенцијата за државни службеници.
Според член 48 алинеја 5 од овој закон, Централната единица за хармонизација е надлежна за: подготовка
на закони и подзаконски акти од подрачјето на финансиското управување и контрола и внатрешната ревизија;... изготвување одобрение за прераспоредување
или отпуштања на внатрешните ревизори од член 33
став 7 на овој закон (алинеја 5).
5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на
Република Македонија, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок.
Член 51 став 1 од Уставот, предвидува дека во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и
законите. Според ставот 2 од истиот член, секој е должен да ги почитува Уставот и законите.
Согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и
другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила.
Според став 2 од истиот член, законите и другите прописи се објавуваат во „Службен весник на Република
Македонија“ најдоцна во рок од седум дена од денот
на нивното донесување. Согласно став 3, законите влегуваат во сила најрано осмиот ден од денот на објавувањето, а по исклучок, што го утврдува Собранието, со
денот на објавувањето.
Според член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот, Собранието на Република Македонија донесува закони и дава автентично толкување на законите.
Согласно член 91 алинеја 1 од Уставот, Владата на
Република Македонија ја утврдува политиката на извршувањето на законите и другите прописи на Собранието и е одговорна за нивното извршување.

Според член 110 алинеја 1 од Уставот, Уставниот
суд на Република Македонија одлучува за согласноста
на законите со Уставот.
Согласно член 112 став 1 од Уставот, Уставниот
суд ќе укине или поништи закон ако утврди дека не е
во согласност со Уставот. Според став 3 од истиот
член, одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни.
Според член 79 од Деловникот на Уставниот суд на
Република Македонија, одлуката на Уставниот суд на
Република Македонија со која се укинува или поништува закон, пропис или друг општ акт произведува
правно дејство од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Со членот 1 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 90/2009, 188/2013 и 192/2015) се уредува
системот на јавна внатрешна финансиска контрола кој
го опфаќа финансиското управување и контрола, внатрешната ревизија и нивната хармонизација, воспоставен согласно со меѓународните стандарди за внатрешна контрола и внатрешна ревизија. Со овој закон се
уредуваат и организацијата, стандардите, методологијата, односите и одговорностите, како и надлежностите
на министерот за финансии и на консултативните тела
за јавна внатрешна финансиска контрола.
Според член 2 став 1 од Законот, министерот за финансии е надлежен за координација на развојот, воспоставувањето, спроведувањето и одржувањето на системот на јавна внатрешна финансиска контрола, а во
негово име Централната единица за хармонизација на
системот на јавна внатрешна финансиска контрола во
Министерството за финансии (во натамошниот текст:
Централнатa единица за хармонизација). Според став 2
на истиот член, координацијата од ставот 1 на овој
член министерот за финансии ја врши преку: хармонизација и надзор на финансиското управување и контрола; хармонизација и надзор на внатрешната ревизија и подготвување и донесување на подзаконски акти,
прирачници и насоки.
Во оспорениот член 30 став 1 од Законот за јавна
внатрешна финансиска контрола се уредува дека единица за внатрешна ревизија задолжително се основа
покрај другото и во Агенцијата за државни службеници. Од анализата на наводите во иницијативата се
оспорува член 30 став 1 во делот „Агенција за државни
службеници“ од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола во смисла дека оспорените делови од законските одредби биле спротивни со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.
Агенцијата за државни службеници е основана согласно член 7 од Законот за државните службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
167/2010) според кој „Агенцијата за администрација“
(во натамошниот текст: Агенцијата), е самостоен државен орган со својство на правно лице (став 1). Агенцијата за својата работа поднесува годишен извештај на
усвојување до Собранието на Република Македонија,
најдоцна до крајот на првото тримесечје на тековната,
за претходната година (став 2). Агенцијата ги врши
следниве работи: дава писмена согласност на актите за
внатрешна организација и систематизација на работните места на органите од член 3 став 2 на овој закон, организира и спроведува постапка за селекција и вработување на државен службеник, одлучува по жалби и
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приговори на државните службеници, како второстепен орган и врши и други работи утврдени со закон
(став 3).
Согласно член 52 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“
бр.167/2010), со денот на започнувањето на примената
на овој закон: „Агенцијата за државни службеници“
продолжува да работи како „Агенција за администрација“ и вработените во Агенцијата за државни службеници кои ги вршат работите кои согласно со овој закон
се во надлежност на Министерството за информатичко
општество и администрација, како и опремата, документацијата и другите средства кои се однесуваат на
вршењето на овие работи се преземаат во Министерството за информатичко општество и администрација.
Според член 103 став 1 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република
Македонија“ бр.167/2010), Агенцијата за администрација од денот на започнувањето со примена на овој закон, продолжува да работи согласно со надлежностите
утврдени со овој закон. Директорот и заменикот на директорот на Агенцијата за администрација од денот на
започнувањето со примената на овој закон, ја извршуваат својата функција се до денот на истекување на
нивниот мандат, согласно со Законот за државните
службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001,
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004,
69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009,
114/2009, 35/2010, 167/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012,
15/2013, 82/2013 и 106/2013). Доколку на директорот
или на заменикот на директорот на Агенцијата му истече мандатот пред денот на започнувањето со примената на овој закон, истиот ќе продолжи да ја врши функцијата се до денот на започнувањето со примената на
овој закон по што се избира нов директор, односно заменик на директорот согласно со одредбите од овој закон (став 2).
Согласно член 112 став 1 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015 и
5/2016), со денот на започнувањето со примената на
овој закон престануваат да важат Законот за државните
службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001,
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004,
69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009,
114/2009, 35/2010, 167/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012,
15/2013, 82/2013 и 106/2013) и Законот за јавните службеници („Службен весник на Република Македонија“
бр. 52/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012, 15/2013, 82/2013
и 106/2013).
Според член 113, овој закон влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија”, а ќе започне да се применува
една година од денот на влегувањето во сила.
Законот за административни службеници е објавен
во („Службен весник на Република Македонија“ бр.
27/2014) од 5 февруари 2014 година, што значи дека
истиот влегол во сила на 13 февруари 2014 година, а
неговата примена започна на 13 февруари 2015 година,
кога согласно погоре цитираниот член 112 од овој закон, престана да важи Законот за државните службеници.
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Судот на седница утврди дека со отпочнување на
примената на Законот за административни службеници, престанал да важи Законот за државните службеници, меѓутоа Агенцијата за државни службеници согласно членот 52 од Законот за државните службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
167/2010) со отпочнувањето на неговата примена на 1
јануари 2011 година продолжила да работи како
Агенција за администрација и вработените во Агенцијата за државни службеници кои ги вршеле работите
кои согласно со овој закон се во надлежност на Министерството за информатичко општество и администрација, како и опремата, документацијата и другите средства кои се однесуваат на вршењето на овие работи биле преземени во Министерството за информатичко општество и администрација.
Оттука, во Законот за административни службеници не било утврдено дека Агенцијата за државни службеници продолжува со своето работење и функционирање, односно истата продолжува да работи како
Агенција за администрација уште пред донесувањето и
влегувањето во сила на новиот Закон за административни службеници. Во таа смисла оспорените одредби
од член 30 став 1 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр.90/2009, 188/2013 и 192/2015) според одговорот даден од страна на Владата на Република Македонија во наредниот период би требало да бидат предмет на терминолошко усогласување, но тоа законодавецот не го сторил во наредниот временски период, односно одредбата не била избришана и истата е се уште
дел од правниот поредок.
Исто така во однос на анализата на наводите во
иницијативата дека оспорените одредби на член 48
алинеја 5 од Законот за јавна внатрешна финансиска
контрола биле противуставни поради повикувањето на
член 33 став 7 од истиот закон, кои одредби биле укинати со Одлуката У.бр. 46/2010 од 12 јануари 2011 година на Уставниот суд.
Уставниот суд на Република Македонија со Одлуката У.бр.46/2010 од 12 јануари 2011 година ги укинал
член 30 став 4, член 33 став 7 и член 54 точка 2 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
90/2009) со образложение дека при ваква законска регулатива, Судот оцени дека „законското решение според кое е потребна писмена согласност од министерот
за финансии за прераспоредување или отпуштањето на
раководителот на единицата за внатрешна ревизија или
внатрешните ревизори, нема уставна оправданост.
Според Судот, неспорна е улогата на министерот за
финансии во делот на координација на системот за јавна внатрешна контрола, при што начинот на таквата
координација е утврден со Законот. Меѓутоа, Законот
утврдил обврска за субјектите во јавниот сектор да организираат јавна внатрешна финансиска контрола на
начин определен со Законот, како и обврска за доследно почитување на законските одредби при спроведувањето на истата.
Понатаму, Судот оцени дека Законот ги утврдил условите кои треба да ги исполнуваат раководителот на
единицата за внатрешна ревизија и внатрешните ревизори (член 35 и член 36 од Законот). Тоа значи дека раководителот на јавниот сектор е должен да ги почитува
законските одредби и за основање на единица за внат-
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решна ревизија и за назначување на раководителот на
единицата за внатрешна ревизија и внатрешните ревизори, кои извршуваат работи и задачи утврдени со закон. Токму во оваа смисла е и законското решение според кое единицата за внатрешна ревизија е организациски и функционално независна и директно и
единствено одговорна на раководителот на субјектот
од јавниот сектор.
Оттука, основано се поставува прашањето која е
оправданоста на решението во член 33 став 7 од Законот, според кое прераспоредувањето или отпуштањето
на раководителот на единицата за внатрешна ревизија
или внатрешните ревизори, како дисциплинска мерка,
може да се реализира само по согласност на министерот за финансии. Ова особено што Законот не бара согласност од министерот за финансии за назначување на
раководителот на единицата за внатрешна ревизија или
внатрешните ревизори, туку оставил тоа да се одвива
според законски утврдени услови, во која смисла и не
утврдува директна одговорност на раководителот на
единицата за внатрешна ревизија пред министерот за
финансии, туку пред раководителот на субјектот кој го
назначил.
Таквиот начин на одговорност сосема логично подразбира дека токму раководителот на субјектот кој го
назначил, треба да биде овластен и да го прераспореди
ревизорот или да му го откаже вработувањето, особено
што тоа треба да биде последица на спроведена дисциплинска постапка, што е начело познато и присутно
во работното законодавство во Република Македонија.
Законот не ја уредува дисциплинската постапка што
може да се води против раководителот на единицата за
внатрешна ревизија или внатрешните ревизори, што
значи дека истата се води според општите правила за
работните односи кои важат за вработените во субјектот од јавниот сектор во кој е основана единицата за
внатрешна ревизија.
Во ситуација кога субјектот од јавниот сектор кој
основал единица за внатрешна ревизија е на пример
Собранието на Република Македонија, Народната банка на Република Македонија, Судскиот совет на Република Македонија или Уставниот суд на Република Македонија, основано се наметнува прашањето дали наведеното законско решение не овозможува извршната
власт, преку министерот за финансии, да се инволвира
и наметнува во работењето на овие органи кое е законски уредено, од една страна, и дали таквото инволвирање може да се оправда како координација на развојот,
воспоставувањето, спроведувањето и одржувањето на
системот на јавна внатрешна контрола во смисла на Законот, од друга страна.
Според Судот, правата и обврските на раководителот на субјектот и на ревизорите се јасно и прецизно
утврдени во Законот, а решението според кое прераспоредувањето или отпуштањето на раководителот на
единицата за внатрешна ревизија и на ревизорите е условено со добивање писмена согласност од министерот
за финансии, кој не е нивен работодавец, и тоа под закана за казна за сторен прекршок на раководителот на
субјектот, значи отстапување од системот на одговорност утврден во Законот, но и од системот работодавец
- работник, чии права и одговорности се утврдени во
работното законодавство во Република Македонија,
без оправдан основ, поради што Судот оцени дека таквото законско решение води до повреда на начелото на
владеењето на правото.
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Оттука, Судот утврди дека постоењето на одредби
во кои се наведува државен орган или тело во состав на
државен орган чиј правен субјективитет престанал да
постои или во кои се повикува на одредба која е
непостоечка е беспредметно и создава правна несигурност во примената на законот. Таквите одредби се неприменливи и треба да бидат отстранети од правниот
поредок и од тие причини, Судот оцени дека основано
може да се постави прашањето за согласноста на оспорените одредби на член 30 став 1 во делот „Агенција за
државни службеници“ и член 48 точка 5 со член 8 став
1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, односно со темелната вредност на уставниот поредок владеење на правото и принципот на правна сигурност
како нејзин составен дел.
6. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во
точката 1 од ова решение.
7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство на
гласови, во состав од претседателот на Судот, Никола
Ивановски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска,
Елена Гошева, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир
Стојаноски.
У. бр. 64/2016
Претседател
27 септември 2017 година на Уставниот суд на Република
Скопје
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.
__________
2868.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана
на 27 септември 2017 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА член 102 став 1 алинеја 12 во делот „и 4“ и член 103 став 1 алинеја 3 во делот „став 5“
од Законот за шумите („Службен весник на Република
Македонија“ број 64/2009, 24/2011, 53/2011, 25/2013,
79/2013, 147/2013, 43/2014, 160/2014, 33/2015, 44/2015,
147/2015,7/2016 и 39/2016).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У. бр. 83/2016 од 7 јуни 2017 година, поведе постапка за оценување на уставноста на член 102 став 1 алинеја 12 во делот „и 4“ и член 103 став 1 алинеја 3 во делот „став 5“ од Законот за шумите („Службен весник на
Република Македонија“ број 64/2009, 24/2011, 53/2011,
25/2013, 79/2013, 147/2013, 43/2014, 160/2014, 33/2015,
44/2015, 147/2015, 7/2016 и 39/ 2016), означен во точката
1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за согласноста на одредбите со Уставот.
4. Судот на седница утврди дека согласно член 102
став 1 алинеја 12 од Законот за шумите, уредено е дека
глоба во износ од 20.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на правното лице, доколку: според алинеја 12 „дозволи напасување и желадење во шума надвор од определените места (член 52
ставови 1 и 4)“.
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Согласно член 103 став 1 алинеја 3 од Законот, глоба во износ до 15.000 евра во денарска противвредност
за прекршок ќе му се изрече на правното лице, доколку: според алинеја 3 „не определи делови од шума
за премин на добиток согласно со член 52 став 5 од
овој закон“.
Според член 107 од овој закон, рокот на застареност на прекршочната постапка од членовите 101, 102,
103, 104, 105 и 106 на овој закон изнесува пет години.
5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е темелна
вредност на уставниот поредок.
Во член 51 став 1 од Уставот, е предвидено дека во
Република Македонија законите мораат да бидат во
согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законите. Според став 2 од истиот член, секој е
должен да ги почитува Уставот и законите.
Согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и
другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила.
Според став 2 од истиот член, законите и другите прописи се објавуваат во „Службен весник на Република
Македонија“ најдоцна во рок од седум дена од денот
на нивното донесување. Согласно став 3, законите влегуваат во сила најрано осмиот ден од денот на објавувањето, а по исклучок, што го утврдува Собранието, со
денот на објавувањето.
Според член 110 алинеја 1 од Уставот, Уставниот
суд на Република Македонија одлучува за согласноста
на законите со Уставот.
Во член 102 став 1 алинеја 12 од Законот за шумитеглоба во износ од 20.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на правното
лице, доколку: според алинеја 12. „дозволи напасување
и желадење во шума надвор од определените места
(член 52 ставови 1 и 4)“.
Според член 103 став 1 од Законот за шумите, глоба
во износ до 15.000 евра во денарска противвредност за
прекршок ќе му се изрече на правното лице, доколку:
според алинеја 3. „не определи делови од шума за премин на добиток согласно со членот 52 став 5 од овој закон“.
Согласно член 52 став 1 од истиот закон забрането
е напасување на добиток и желадење во шума. По исклучок од ставот 1 на овој член на определени површини може да се врши напасување на добиток, освен на
кози и тоа во шуми во кои не се вршат, односно не се
извршени мелиоративни мерки, во кои не е во тек природна или вештачка обнова и подмладување, кои не се
издвоени за семенски насади, како и на необраснато
шумско земјиште (став 2). Напасување на добиток и
желадење во шума може да се врши само под контрола
на чувар на добитокот и со одобрение на субјектите
кои стопанисуваат со шумите (став 3). Субјектите кои
стопанисуваат со шумите и сопствениците на шуми се
должни во шумата во која е забрането напасување, да
определат делови од шумата низ кои ќе биде дозволен
премин на добитокот до местото за пасење, односно до
поилата за вода (став 4). Субјектите кои стопанисуваат
со шумите имаат право на надоместок за напасување
(став 5). Условите под кои може да се врши испаша
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(време на испаша, вид на стока, број на грла, висина на
надоместок за напасување, определување на премини
за добитокот и слично) ги утврдуваат субјектите кои
стопанисуваат со шумите (став 6).
Од изнесената фактичка состојба, произлегува дека
во оспорената одредба на членот 102 став 1 алинеја 12
и член 103 став 1 алинеја 3 погрешно е означен ставот,
односно наместо член 52 став 4 би требало да стои
член 52 став 3 односно став 4, бидејќи првобитните
став 4 и став 5 на членот 52 од основниот текст на Законот го промениле редоследот и станале став 3 и став
4 по бришењето на претходниот став 3 со измените на
Законот за изменување и дополнување на Законот за
шумите („Службен весник на Република Македонија“
број 25/2011 година).
Во оспорениот член 102 став 1 алинеја 12 во делот
„и 4“ и во член 103 став 1 алинеја 3 во делот „став 5“
од Законот за шумите („Службен весник на Република
Македонија“ број 64/2009, 24/2011, 53/2011, 25/2013,
79/2013, 147/2013, 43/2014, 160/2014, 33/2015, 44/2015,
147/2015,7/2016 и 39/2016) повикувањето на одредбите
од членот 52 во деловите„и 4“ и„став 5“ доведува до
забуна со оглед на тоа дека со Законот за изменување и
дополнување на Законот за шумите („Службен весник
на Република Македонија“ број 24/2011 од 25 февруари
2011 година), во членот 52 ставот 3 се брише, а ставовите 4, 5, 6 и 7 стануваат 3, 4, 5 и 6. Подоцнежните измени и дополнувања на Законот за шумите не предвидуваат пренумерација на споменатите ставови и произлегува дека содржината на ставот 3 кој е бришан, се
уште е дел од правниот поредок, а повикувањето на одредби од членот 52 со погрешни ставови доведува до
забуна во однос на тоа која е нивната содржина и се
создава неповрзана логично-правна и функционална
целина на законските одредби.
Постоењето на одредба со која се врши измена или
содржи повикување на одредба која е непостоечка создава правна несигурност во примената на законот. Таквата одредба е неприменлива и треба да биде отстранета од правниот поредок и од тие причини, Судот оцени
дека основано може да се постави прашањето за согласноста на оспорените одредби со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, односно со
темелната вредност на уставниот поредок - владеење
на правото и принципот на правна сигурност како нејзин составен дел.
6. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во
точката 1 од ова решение.
7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство на
гласови, во состав од претседателот на Судот, Никола
Ивановски и судиите: д-р Наташа Габер - Дамјановска,
Елена Гошева, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир
Стојаноски.
У. бр. 83/2016
Претседател
27 септември 2017 година на Уставниот суд на Република
Скопје
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2869.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11,
79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16,
53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002,
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009,
34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 , 167/14, 188/14,
129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот за
данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“
бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006,
101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10,
102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15,
129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005,
24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12,
93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и
нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“
бр. 138/09 и 52/11), на седницата одржана на 16.10.2017
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
26,844
28,418

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
26,804

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/лит
26,205

до

ден/кг
20,987

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до
до
до

ден/лит

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
г) Мазут
- М-1 НС

ден/лит
63,00
65,00
ден/лит
51,00

до

39,50

до

ден/кг
26,287

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно
по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој член
содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
0,080
0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
0,040

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,050

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
0,890
0,890

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
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б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
0,300

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,740

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот
2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
21,876
21,997

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
12,386

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
3,230

до

ден/кг
0,100

г) Мазут
- М-1 НС

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 17.10.2017
година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-1721/1
16 октомври 2017 година
Скопје

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 – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
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