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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
2412. 

Врз основа на член 27-е став 11 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 
71/16), министерот за економија донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД ИЗВРШЕН НАДЗОР ВО КАТЕГОРИЗИРАН 
УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТ ЗА СМЕСТУВАЊЕ, СО ПРЕДЛОГ МЕРКИ 

                   
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Извештајот од извршениот надзор во категори-
зираниот угостителски објект за сместување, со предлог за определена категорија на угостителскиот објект за 
сместување. 

 
Член 2 

Извештајот од извршениот надзор во категоризираниот угостителски објект за сместување, со предлог 
мерки (во натамошниот текст: Извештај), се изготвува на образец во А4 формат, на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на Извештајот се дадени во Прилог кој е составен дел  на овој правилник. 
                 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  
 

   Бр. 13-2514/3  
6 мај 2016 година Министер за економија, 
         Скопје Дритон Кучи, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

2413. 
Врз основа на член 144-к став (16) од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 

39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), министерот за 

здравство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СПЕЦИЈАЛИ-

ЗАНТСКИОТ ДНЕВНИК ЗА ДНЕВНИТЕ ВИЗИТИ И 

НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО ПОПОЛНУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се утврдуваат формата и сод-

ржината на специјализантскиот дневник за дневните 

визити кои постариот специјализант ги изведува во те-

кот на третата година од специјализација и начинот на 

неговото пополнување. 

  

Член 2 

При спроведувањето на дневните визити постариот 

специјализант во специјализантскиот дневник за днев-

ните визити (во натамошниот текст: специјализантски 

дневник) запишува податоци кои се однесуваат на по-

сетата на секој хоспитализиран пациент во здравстве-

ната установа во која го спроведува специјалистичкиот 

турнус. 

Специјализантскиот дневник е со правоаголна фор-

ма во големина од 29,8х21,1 со корици изработен од 

обична хартија во бела боја. 

На надворешната страна од корицата во средината 

стои „СПЕЦИЈАЛИЗАНТСКИ ДНЕВНИК ЗА ДНЕВ-

НИ ВИЗИТИ“ а под него во 6 посебни редови се внесу-

вааат податоци за името и презимето на специјализан-

тот, за гранката на специјализација, за годината на спе-

цијалистички стаж, за времетраењето на турнусот пре-

ку внесување на датум на почеток и датум на завршу-

вање на турнусот (од-до), за титулата, името и прези-

мето на менторот и за титулата, името и презимето на 

едукаторот.  

Внатрешната страница од корицата не е испишана 

со текст.  

На првата страница од специјализантскиот дневник 

во горниот лев агол стои текст „Здравствена установа 

во која се спроведува специјалистичкиот стаж/тур-

нус:“, а под него табела во која постариот специјали-

зант при посетата на секој хоспитализиран пациент за-

пишува податоци кои се однесуваат особено на: дату-

мот на посетата, името и презимето на хоспитализира-

ниот пациент и број на болничка соба и кревет, како и 

број на неговото медицинско досие, иследувања и на-

оди, дијагноза, терапија/интервенција, податок дали е 

постапувано согласно медицина базирана на докази со 

внесување на зборот „да“ или зборот „не“,  прогрес/не-

сакани ефекти од терапијата и податоци за споредба со 

активностите на докторите кои го лекуваат пациентот 

и за превземените активности до колку не е постапено 

согласно упатствата за медицина базирана на докази.  

Под табелата стои текст во два посебни реда: „Спе-

цијализантскиот дневник е правилно и целосно попол-

нет“ и „Дневните визити се целосно реализирани“ кои 

се пополнуваат со внесување на зборот „да“ или зборот 

„не“. 

На долниот лев агол од првата страница има место 

за потпис на постариот специјализант, а во долниот де-

сен агол место за потпис на менторот, за потпис на еду-

каторот и за потпис на директорот на здравствената ус-

танова во која се спроведува специјалистичкиот 

стаж/турнус. 

Првата страница на специјализантскиот дневник се 

повторува се додека не завршат сите денови предвиде-

ни за спроведување на соодветниот турнус. 

Секоја страница од специјализантскиот дневник се 

нумерира со арапски број и се заверува со печатот на 

здравствената установа во која се спроведува турнусот.  

Образецот на специјализантскиот дневник од ста-

вот 1 од овој член е даден во прилог и е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 3 

Постариот специјализант специјализантскиот днев-

ник го пополнува сам, своерачно или електронски, се-

кој ден по завршувањето на дневната визита која што 

специјализантот ја спроведува индивидуално, не во 

група со други специјализанти и која не смее да биде 

во исто време со редовната визита на специјалистите.  

Специјализантскиот дневник го потпишуваат од ле-

вата страна постариот специјализант кој ја извршил 

дневната визита, а од десната страна со свој потпис и 

факсимил по завршување на турнусот менторот, едука-

торот и директорот на установата во која се спроведува 

турнусот од соодветната специјализација.  

Специјализантскиот дневник по завршувањето на 

сите турнуси станува составен дел на досието на спе-

цијализантот. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави на веб страницата на Министер-

ството за здравство и во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 22-4660/1  

17 мај 2016 година Министер, 

Скопје Никола Тодоров, с.р. 
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2414. 

Врз основа на член 144-ј став (4) од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 

39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), министерот за 

здравство утврди 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОРНИТЕ 

УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКАТА И ИН-

ФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОСТОРИИТЕ ЗА 

ПОЛАГАЊЕ НА КОЛОКВИУМИТЕ, ИНТЕРМЕ-

ДИЈАЛНИОТ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ИСПИТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат критериумите 

во однос на просторните услови и материјално-технич-

ката и информатичката опрема на просториите за пола-

гање на интермедијалниот и специјалистичкиот испит, 

како и колоквиумите (во натамошниот текст: колокви-

умот и испитите). 

 

Член 2 

Високообразовната установа на која се спроведува 

специјализацијата заради спроведување на колоквиу-

мот и испитите располага со следната материјално-тех-

ничка и информатичка опрема и опрема за снимање на 

полагањето: 

- најмалку 20 работни бироа, од кои 19 за поставу-

вање на компјутерите и едно за членовите на комисија-

та за спроведување на колоквиумот, односно за спрове-

дување на испитот; 

- најмалку 22 столчиња; 

- најмалку 20 преносни компјутери чиј монитор е со 

димензии од најмалку 15“ или 20 персонални компјуте-

ри чиј монитор е со димензии од најмалку 17“; 

- екран за објавување резултати со димензии од нај-

малку 40” (телевизор или проектор); 

- еден централен сервер со монитор за надгледува-

ње на процесот на тестирање и за локално снимање на 

процесот на тестирање, на кој е инсталирана софтвер-

ска апликација што овозможува спроведување на елек-

тронското полагање на колоквиумот и испитите и вос-

поставување и водење единствена база на податоци од 

спроведувањето на колоквиумот и испитите потребни 

за стручна анализа и за стручен надзор над спроведува-

њето на колоквиумот и испитите; 

- локална комуникациска мрежа; 

- мрежен преклопник, и 

- најмалку две мрежни камери за снимање на пола-

гањето. 

Опремата од став 1 на овој член е распоредена во 

една или повеќе простории, обезбедени со систем за 

вентилација, со кои располага високообразовната уста-

нова на која се спроведува специјализацијата заради 

спроведување на колоквиумот и испитите.  Високооб-

разовната установа на која се спроведува специјализа-

цијата заради спроведување на колоквиумот и испити-

те располага и со симетрична интернет врска со брзина 

од најмалку 10 Мб/с. 

Член 3 

Високообразовните установи на кои се спроведува 

специјализација се должни да ги обезбедат просторни-

те услови и материјално-техничката и информатичката 

опрема од член 2 на овој правилник во рок од една го-

дина од влегување во сила на овој правилник. 

Високообразовните установи на кои се спроведува 

специјализација до обезбедување на просторните усло-

ви и материјално-техничката и информатичката опрема 

од член 2 на овој правилник, колоквиумите и испитите 

ги спроведуваат во просторните услови и со матери-

јално-техничката и информатичката опрема со која 

располагаат на денот на влегување во сила на овој пра-

вилник.   

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на донесувањето и ќе се објави на веб страницата 

на Министерството за здравство и во „Службен весник 

на Република Македонија“. 

 

Бр. 22-4661/1  

17 мај 2016 година Министер, 

Скопје Никола Тодоров, с.р. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

2415. 

Врз основа на член 259-б став 7 од Законот за внат-

решната пловидба („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 

15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15 и 

31/16), министерот за транспорт и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  БАРАЊЕТО 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ЈАВЕН ПРЕВОЗ НА СТОКА ВО  ВНАТРЕШ-

НАТА, МЕЃУДРЖАВНАТА И МЕЃУНАРОДНАТА 

ПЛОВИДБА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТА-

ЦИЈА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  

ОБРАЗЕЦОТ НА ОДОБРЕНИЕТО 

                                                                    

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на барањето за издавање на одобрение за 

вршење на јавен превоз на стока во внатрешната, ме-

ѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната 

документација, како и формата и содржината на обра-

зецот на одобрението. 

 

Член 2 

Барањето за издавање на одобрение за вршење на 

јавен превоз на стока во внатрешната пловидба, се под-

несува на образец во А-4 формат на хартија во бела 

боја. 
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Формата и содржината на барањето од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на 

овој правилник. 

  

Член 3 

Кон барањето од членот 2 на овој правилник се 

приложува следната документација: 

- доказ дека правното/физичкото лице е запишано 

во Централниот регистар на Република Македонија за 

вршење дејност превоз на стоки во внатрешната пло-

видба, 

- доказ за сопственост на брод, чамец или скела кои 

ги исполнуваат условите пропишани со Законот за 

внатрешната пловидба (сертификат за утврдена спо-

собност за пловидба на брод, чамец или скела, издаде-

ни од признато здружение за класификација односно 

Капетанијата на пристаништата),  

- доказ дека со пловниот објект управува лице со 

стекнато соодветно звање пропишано со  Законот за 

внатрешната пловидба, 

- доказ дека управителот, односно одговорното ли-

це за превоз поседува сертификат за професионална 

компетентност за вршење превоз на стоки во внатреш-

ната, меѓудржавната и меѓународната пловидба, 

- доказ дека има добар углед (правното или физич-

кото лице и одговорното лице во правното лице да не-

ма во сила правосилна судска пресуда изречена за кри-

вично дело против имотот, стопанството и од областа 

на безбедноста во јавниот сообраќај на внатрешните 

води и за други казниви дела за кои е предвидена зат-

ворска казна подолга од шест месеци) и 

- доказ дека има солидна финансиска состојба (со-

лидна финансиска состојба се смета дека има правно 

или физичко лице кое ги има намирени обврските по 

основ на јавни давачки спрема државата во последните 

шест месеци). 

 

Член 4 

Барањето за издавање на одобрение за вршење на 

јавен превоз на стока во меѓудржавната/меѓународната 

пловидба, се поднесува на образец во А-4 формат на 

хартија во бела боја. 

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 5 

Кон барањето од членот 4 на овој правилник се 

приложува следната документација: 

- доказ дека правното/физичкото лице е запишано 

во Централниот регистар на Република Македонија за 

вршење дејност превоз на стоки во внатрешната пло-

видба, 

- доказ за сопственост на брод, чамец или скела кои 

ги исполнуваат условите пропишани со Законот за 

внатрешната пловидба (сертификат за утврдена спо-

собност за пловидба на брод, чамец или скела, издаде-

ни од признато здружение за класификација односно 

Капетанијата на пристаништата),  

- доказ дека со пловниот објект управува лице со 

стекнато соодветно звање пропишано со  Законот за 

внатрешната пловидба, 

- доказ дека управителот, односно одговорното ли-

це за превоз поседува сертификат за професионална 

компетентност за вршење превоз на стоки во внатреш-

ната, меѓудржавната и меѓународната пловидба, 

- доказ дека има добар углед (правното или физич-

кото лице и одговорното лице во правното лице да не-

ма во сила правосилна судска пресуда изречена за кри-

вично дело против имотот, стопанството и од областа 

на безбедноста во јавниот сообраќај на внатрешните 

води и за други казниви дела за кои е предвидена зат-

ворска казна подолга од шест месеци) и 

- доказ дека има солидна финансиска состојба (со-

лидна финансиска состојба се смета дека има правно 

или физичко лице кое ги има намирени обврските по 

основ на јавни давачки спрема државата во последните 

шест месеци). 

 

Член 6 

Одобрението за вршење на јавен превоз на стока во 

внатрешната пловидба, се издава на образец во А-4 

формат на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на одобрението од ставот 1 

на овој член се дадени во Прилог 3, кој е составен дел 

на овој правилник. 

 

Член 7 

Одобрението за вршење на јавен превоз на стока во 

меѓудржавната/меѓународната пловидба, се издава на 

образец во А-4 формат на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на одобрението од ставот 1 

на овој член се дадени во Прилог 4, кој е составен дел 

на овој правилник. 

  

Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на барањето за издавање на одобрение за јавен 

превоз на стока во внатрешната, меѓудржавната и ме-

ѓународната пловидба и потребната документација, ка-

ко и формата и содржината на образецот на одобрение-

то  („Службен весник на Република Македонија” бр. 

184/13). 

 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува со от-

почнувањето на примената на член 14 од Законот за из-

менување и дополнување на Законот за внатрешната 

пловидба („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 31/16). 

 

Бр. 01 – 7002/1 Министер 

13 мај 2016 година за транспорт и врски, 
Скопје Владо Мисајловски, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2416. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 

членовите 27 и 71 од Деловникот на Уставниот суд на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 18 

мај 2016 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на устав-

носта на Одлуката за распуштање на Собранието на Ре-

публика Македонија, број 08-362/1 од 18.1.2016 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

9/2016) и Одлуката за изменување на Одлуката за рас-

пуштање на Собранието на Република Македонија, 

бр.08-1320/1 од 23.2.2016 година („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.33/2016). 

2. СЕ ЗАПИРА ИЗВРШУВАЊЕТО на поединечни-

те акти или дејствија што се преземаат врз основа на 

одлуките означени во точката 1 од ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

4. Талат Џафери од с.Форино, Општина Гостивар, 

до Уставниот суд на Република Македонија поднесе 

иницијатива за поведување на постапка за оценување 

на уставноста на одлуките означени во точката 1 од ова 

решение. 

Во иницијативата се наведува дека Собранието на 

Република Македонија на 23.2.2016 година донело Од-

лука за изменување и дополнување на Одлуката за рас-

пуштање на Собранието на Република Македонија, за-

земајќи став дека оспорената одлука ќе произведе од-

ложно дејство, односно наместо од 24.2.2016 година ќе 

се применува од 7.4.2016 година (член 1 од измената на 

одлуката и член 2 од основната одлука). 

Врз основа на начелото на приоритет и итност, под-

носителот на иницијативата предлага Судот, до доне-

сување на конечната одлука, да донесе решение за за-

пирање на извршувањето на поединечните акти и деј-

ствија што се преземаат врз основа на оспорениот акт. 

Според подносителот на иницијативата оспорената 

одлука не била во согласност со член 8 став 1 алинеи 1 

и 3, член 51 и член 63 став 3 од Уставот на Република 

Македонија. 

Поточно, во членот 63 став 3 од Уставот било опре-

делено дека „изборите за пратеници во Собранието се 

одржуваат ...или во рок од 60 дена од денот на распуш-

тањето на Собранието“. За подносителот на иницијати-

вата не било спорно дека Собранието се распушта ако 

за тоа се изјасни мнозинството од вкупниот број на 

пратеници, меѓутоа во Уставот не било предвидено од-

ложно дејство на одлуката или пак измена на одлуката 

за распуштање, туку предвидувал децидно распуштање 

со важност од денот на нејзиното донесување. 

Исто така, оспорената одлука била противуставна 

со што се доведувало во прашање владеењето на пра-

вото и правната сигурност. 

Од друга страна, еднаш донесената одлука за рас-

пуштање на Собранието не можела да се менува со 

друга одлука од причини што Собранието веќе се рас-

пуштило, што значело дека самото Собрание не може-

ло да ја проширува своја надлежност и да одлучува на 

поинаков начин надвор од она што било регулирано во 

самиот Устав по однос на неговото распуштање и ра-

бота. 

Членот 63 став 3 од Уставот, бил многу јасен и пре-

цизен бидејќи утврдувал точен датум при одржувањето 

на вонредните парламентарни избори кои не трпеле од-

лагање или поставување на дополнителни рокови. Во 

членот 63 став 4 од Уставот, бил предвиден исклучок, 

според кој мандатот на пратениците во Собранието мо-

же да се продолжи само во случај на воена или вонред-

на состојба. 

Распуштање на Собранието со одложно дејствие не 

познавал ниту Уставот на Република Македонија, ниту 

уставите на другите земји во светот, што ги правело 

двете одлуки противуставни. 

Одлуката за изменување на Одлуката за распушта-

ње на Собранието, според подносителот на иницијати-

вата имала универзално дејство, со оглед на тоа што 

практично се однесувала на сите граѓани (делувала 

erga omnes), кои на општи и непосредни избори го да-

вале својот глас за пратениците во Собранието, однос-

но ним им го пренесувале мандатот, но и суверените-

тот за да Собранието решава, односно одлучува во нив-

но име. Одлуките кои ги носело Собранието по својата 

суштина не се однесувале само на Собранието и него-

вото интерно работење, туку иницирале цела серија на 

правни дејствија и импликации, кои се однесувале и на 

сопствениот пратенички мандат и легитимитет. Оспо-

рената одлука не можела да се смета како поединечен 

акт, бидејќи имала дејство не само на Собранието како 

институција, туку и на сите граѓани на Република Ма-

кедонија, бидејќи во Република Македонија суверени-

тетот произлегувал од граѓаните и им припаѓал на гра-

ѓаните. Тие власта ја остваруваат преку демократски 

избрани претставници, по пат на референдум и други 

облици на непосредно изјаснување. Од ова произлегу-

вало дека со распуштање на Собранието граѓаните по-

веќе не можат да ја остваруваат власта, преку тој сос-

тав на Собранието. Оттаму, распуштањето на Собрани-

ето не се однесувало само на Собранието, туку и на си-

те граѓани на Република Македонија. Од наведеното 

можело да се заклучи дека одлуката за распуштање на 

Собранието има карактер на општ правен акт. 

Од содржината на оспорената одлука било евиден-

тно дека со неа се вршело дополнително регулирање 

надвор од Уставот, всушност „креативно“ дополнител-

но нормирање на уставните одредби кои се однесувале 

на распуштање на Собранието, кои како такви не биле 

предвидени во Уставот. 

Од друга страна Собранието на Република Македо-

нија како највисоко избрано преставничко тело на 

државата кое има законодавна надлежност не можело 

да се поистоветува и компарира со одложното дејство 

на законите или другите нормативни акти кои 

всушност самото ги носело, бидејќи се работело за нес-

поредливи категории. 
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Имајќи го предвид сето наведено подносителот на 

иницијативата бара Уставниот суд да ја поништи Одлу-

ката за изменување и дополнување на Одлуката за рас-

пуштање на Собранието на Република Македонија, а 

до конечната одлука да донесе решение за запирање на 

извршувањето на поединечните акти и дејствија што се 

преземаат врз основа на оспорената одлука.  
5. Судот на седницата утврди дека, врз основа на 

член 68 став 2 и членот 63 став 3 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 јануари 2016 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

за распуштање на Собранието  
на Република Македонија 

 
Член 1 

Собранието на Република Македонија се распушта. 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавува-

ње во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 24 февруари 2016 година 

 
Собрание на Република Македонија. 

 
Бр.08-362/1 Претседател 

18 јануари 2016 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељановски, с.р. 
 
 
На 23 февруари 2016 година, Собранието на Репуб-

лика Македонија, донело Одлука за изменување на Од-
луката за распуштање на Собранието на Република Ма-
кедонија, која гласи: 

 
Врз основа на членот 68 став 2 и членот 63 став 6 

од Уставот на Република Македонија, Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 23 
февруари 2016 година, донесе 

 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

РАСПУШТАЊЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за распуштање на Собранието на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" број 9/16), во членот 2 датата „24 февруа-
ри 2016 година“ се заменува со датата „7 април 2016 
година“.  

 
Член 2 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр.08-1320/1 Претседател 

23 февруари 2016 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељановски, с.р. 

6. Согласно членот 1 став 1 од Уставот, Република 
Македонија е суверена, самостојна, демократска и со-
цијална држава, а согласно членот 2 став 2, граѓаните 
на Република Македонија власта ја остваруваат преку 
демократски избрани претставници по пат на референ-
дум и други облици на непосредно изјаснување.  

Според членот 8 алинеи 1 и 3 од Уставот, темелни 
вредности на уставниот поредок на Република Македо-
нија се: основните слободи и права на човекот и граѓа-
нинот признати во меѓународното право и утврдени со 
Уставот и владеењето на правото.  

Согласно членот 51 од Уставот, во Република Ма-
кедонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 
Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.  

Според членот 61 од Уставот, Собранието на Ре-
публика Македонија е претставнички орган на граѓани-
те и носител на законодавната власт на Републиката. 
Организацијата и функцио-нирањето на Собранието се 
уредуваат со Уставот и со Деловникот.  

Според членот 63 став 1 од Уставот пратениците во 
Собранието се избираат за време од четири години. 
Мандатот на пратениците го верифицира Собранието. 
Мандатот почнува да тече од конститутивната седница 
на Собранието. Новоизбраното Собрание се состанува 
на конститутивна седница најдоцна 20 дена по одржа-
ните избори. Конститутивната седница ја свикува прет-
седателот на Собранието од претходниот состав.  

Според ставот 2 на овој член од Уставот, доколку 
не се закаже конститутивна седница во предвидениот 
рок, пратениците сами се состануваат и го конституи-
раат Собранието на дваесет и првиот ден од денот на 
завршувањето на изборите.  

Во ставот 3 од членот 63 од Уставот е определено 
дека избори за пратеници во Собранието се одржуваат 
во последните 90 дена од мандатот на стариот прате-
нички состав или во рок од 60 дена од денот на рас-
пуштањето на Собранието.  

Со одредбата од ставот 4 на овој член од Уставот е 
утврдено дека мандатот на пратениците во Собранието 
може да се продолжи само во случај на воена или вон-
редна состојба. 

Според ставот 6 од овој член од Уставот Собрание-
то се распушта ако за тоа се изјасни мнозинството од 
вкупниот број пратеници. 

Согласно член 108 од Уставот, Уставниот суд е ор-
ган на Републиката кој ја штити уставноста и закони-
тоста. 

7.Од изнесениве уставни норми произлегува дека 
остварувањето на власта преку демократски избрани 
претставници е уставен принцип врз основа на кој е 
уредена и организацијата на државната власт со норми-
те во III дел од Уставот.  

Собранието на Република Македонија е уставно оп-
ределено како претставнички орган на граѓаните и но-
сител на законодавната власт во Републиката. Со Уста-
вот се уредени статусните прашања на овој орган на 
државната власт.  

Тргнувајќи од член 108 од Уставот на Република 
Македонија, каде е уредено дека Уставниот суд на Ре-
публика Македонија е органот кој ја штити уставноста 
и законитоста, Судот оцени дека тој е единствениот ор-
ган во уставниот систем на Република Македонија кој 
има неприкосновена надлежност за оценување на овие 
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принципи. Имајќи ја предвид и надлежноста на Устав-
ниот суд на Република Македонија утврдена во членот 
110 од Уставот, за ваквиот тип на одлуки (акти) како 
што е оспорената, Уставниот суд е тој кој одлучува кој 
акт ќе го третира како пропис, подобен за уставно-суд-
ска оцена.  

Одлуката за распуштање на Собранието има карак-

тер на пропис, бидејќи ваков вид на одлука има уни-

верзално дејство и посредно се однесува на сите граѓа-

ни кои на непосредни избори го даваат својот глас за 

одреден пратеник на Собранието, односно ним им го 

пренесуваат мандатот, но и суверенитетот за Собрани-

ето да решава, односно одлучува во нивно име, од каде 

произлегува дека оспорената одлука е подобна за ус-

тавно судска оцена. 

8. Собранието на Република Македонија на 87-та 

седница одржана на 18.1.2016 година донесе одлука за 

негово распуштање заземајќи став дека ваквата одлука 

ќе произведе одложено правно дејство, односно ќе се 

применува од 24.2.2016 година. Дополнително, Собра-

нието на Република Македонија на 95-та седница од-

ржана на 23.2.2016 година ја измени оваа одлука на на-

чин што претходно утврдениот датум на самораспуш-

тање го промени. Во изменетата одлука за саморас-

пуштање, донесена на 23.2.2016 година определено е 

ново одложно дејство, сметано од 7.4.2016 година. 

Во Уставот на Република Македонија не е експли-

цитно уредено прашањето за одложното важење на Од-

луката за распуштање на Собранието. Отсуството на 

конкретна регулатива за ваков случај не може да се 

толкува дека ваквото решение е допуштено со одлука 

на Собранието, како во случајов, а особено имајќи ја 

предвид сериозноста и можните последици.  

Со Уставот не е утврдено мандатот на пратениците 

во Собранието да продолжи во случај на распуштање 

на Собранието, ниту е предвидено во таков случај тие 

да продолжат со должноста. Според тоа не може да по-

стои било какво одлагање на распуштање на Собрани-

ето, а со тоа и одложено губење на мандатот на прате-

ниците.  

Спротивно на изнесеното, Собранието продолжи да 

работи во својот полн капацитет во периодот од 

19.1.2016 година кога е донесена првата Одлука за са-

мораспуштање со одложно дејство, па се до 7.4.2016 

година кога Собранието фактички се самораспушти. 

Одложеното дејство на оспорената одлука, односно 

одложеното дејство на распуштањето на Собранието, 

како највисоко избрано претставничко тело на држава-

та кое има законодавна надлежност, не може да се по-

истоветува или компарира со одложеното дејство на 

законите или други нормативни акти.  

Според членот 63 став 3 од Уставот на Република 

Македонија скратениот рок за вонредни парламентар-

ни избори (60 дена) не трпи одлагање, а мандатот на 

пратениците не може да продолжи во случај на само-

распуштање на Собранието, надвор од условите ут-

врдени во членот 63 став 4 од Уставот, од каде Судот 

оцени дека со оспорената одлука се прави повреда на 

членот 63 ставовите 3 и 4 од Уставот на Република Ма-

кедонија. 

Ваквата состојба доведува и до правна несигурност 
и повреда на владеењето на правото како темелна вред-
ност на уставниот поредок утврдена во членот 8 став 1 
алинеја 3 и членот 51 од Уставот, бидејќи Собранието 
на Република Македонија е должно да ги почитува 
Уставот и законите, што овде не е случај. 

9. Согласно член 27 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија Судот оцени дека се ис-
полнети условите за донесување на решение за запира-
ње на извршувањето на поединечните акти или деј-
ствија што се преземаат врз основа на оспорената од-
лука, заради можноста од настанување на тешко от-
странливи последици. 

10. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од ова решение. 

11. Ова решение Судот го донесе во состав од прет-
седателот на Судот, Елена Гошева и судиите: д-р Ната-
ша Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола 
Ивановски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, 
Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стоја-
носки. 

 
У.бр.104/2016 Претседател 

18 мај 2016 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 
 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

2417. 
Врз основа на членовите 202 и 222, а во врска со 

член 145  од Законот за супервизија на осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 
43/2014, 112/2014  153/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 
4 став (2) од Правилникот за потребната документација 
за добивање на дозвола за вршење на осигурително 
брокерски работи („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 153/2011), одлучувајќи по барањето на  
Друштвото за производство трговија и услуги ЕЛЕК-
ТРОЕЛЕМЕНТ Стојмир и други ДОО увоз – извоз, 
Скопје за добивање дозвола за вршење осигурително 
брокерски работи  на Осигурително брокерското друш-
тво ЕОС БРОКЕР АД Скопје, Советот на експерти на 
Агенцијата за супервизија на осигурување на седница 
одржана на ден 1.4.2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ  
ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ 

 
1. Се издава дозвола за вршење на осигурително 

брокерски работи на  Осигурително брокерското друш-
тво ЕОС БРОКЕР АД Скопје, со седиште на ул.  „Перо 
Наков“ бр. 25, Скопје, при што како основач се јавува 
Друштвото за производство трговија и услуги ЕЛЕК-
ТРОЕЛЕМЕНТ Стојмир и други ДОО увоз – извоз, 
Скопје, со седиште на ул. „Партизанска“ 1 бр. 12, 
Скопје.  

2. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
на ова Решение ќе врши исклучиво осигурително  бро-
керски работи. 



 Стр. 16 - Бр. 96                                                                                            18 мај 2016 
 

 

 www.slvesnik.com.mk                                                                                                contact@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 – Ангела Атанасова 
 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 ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 Цената на овој број е 90 денари.     

  

3. Осигурително брокерското друштво од точка 1 

на ова Решение е должно да склучи договор за осигу-

рување од професионална одговорност со коj ќе ги оси-

гура своите обврски кон сопствениците на полиси во 

случај на прекршување на одредбите од договорот за 

посредување до еден осигурен износ, кој во однос на 

поединечен случај не смее да биде помал од 250.000 

ЕВРА (двесте и педесет илјади евра) и/или во врска со 

сите осигурени случаи во една година не смее да биде 

помал од 500.000 ЕВРА (петстотини илјади евра), вед-

наш по уписот во Централниот Регистар на Република 

Македонија,  за што е должно да ја  извести Агенцијата 

за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работ-

ни дена од  денот на склучување на договорот за осигу-

рување. 

4. Осигурително брокерското друштво од точка 1 

од ова Решение, за вршење на осигурително брокерски 

работи е должно да вработи најмалку двајца осигури-

телни брокери, веднаш по уписот во Централниот Ре-

гистар на Република Македонија, за што е должно да ја 

извести Агенцијата за супервизија на осигурување во 

рок од 5 (пет) работни дена од денот на пријавување на 

работниците во Агенцијата за вработување на Републи-

ка Македонија. 

5. Уписот во Централниот Регистар на Република Ма-
кедонија на Осигурително брокерското друштво од 
точка 1 на ова Решение,  да се изврши по приложен до-
каз за уплатени парични средства во износ од 50.000 
ЕВРА ( педесет илјади евра) во денарска противвред-
ност на име на основачки капитал на Друштвото, на 
сметка кај носител на платен промет во Република Ма-
кедонија. 

6. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
на ова Решение е должно до Агенцијата за супервизија 
на осигурување да достави потпишана и  заверена ко-
пија од Статутот на друштвото, и останатите акти на 
осигурително брокерското друштво како и документа-
цијата врз основа на која може да се констатира дека 
осигурително брокерското друштво е кадровски, тех-
нички и организационо оспособено за вршење на рабо-
тите предвидени со Статутот на Друштвото во рок од 5 
(пет) дена од  денот на усвојување на истите.  

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија” и истото ќе се запише во ре-
гистарот на осигурителни брокерски друштва што го 
води Агенцијата за супервизија на осигурување. 

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

 
УП 19-1-37 Претседател 

1 април 2016 година на Совет на експерти, 
Скопје Климе Попоски, с.р. 
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