
17 мај 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 31 - Стр. 23 

O Б Ј А В А лика Македонија� бр. 70/1992), на седницата одржана 
на 5 мај 2004 година, донесе  

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/93, 
48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/2001), Државниот завод за 
статистика ги утврдува и објавува 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува Одлуката за определување на месе-

чен паушал на членовите на Советот на општина Бла-
тец, донесена од Советот на општина Блатец под бр. 
07-144/1 од 26 август 2003 година. 

 
К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА  МЕСЕЦ АПРИЛ 2004 ГОДИНА 

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

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производители на индустриски производи во април 
2004 година во однос на март 2004 година е 0.001. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата на Бранко Јанкулов, градоначалник 
на општина Блатец, со Решение У.бр. 155/2003 од 24 
март 2004 година поведе постапка за оценување на 
уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 
од оваа одлука, затоа што основано се постави праша-
њето за неговата согласност со Уставот и закон. 

Од наведените законски одредби Судот утврди дека 
со Законот за локална самоуправа се предвидува право 
на членовите на советот да примаат надоместок за при-
суство на седница ограничувајќи го горниот лимит 
најмногу до 30% од просечната нето плата во Републи-
ка Македонија исплатена во последните три месеци, и 
го превидува правото на советниците на надоместок на 
патни и дневни трошоци, кои до донесувањето на по-
себниот закон ќе им се исплатува според прописите 
кои се однесуваат на државните службеници. 

4. Судот на седницата утврди дека врз основа на 
членот 45 од Законот за локална самоуправа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 5/2002), Советот 
на општина Блатец на седница одржана на 26 август 
2003 година ја донел Одлуката под бр. 07-144/1 за 
определување месечен паушал на членовите на Сове-
тот на општина Блатец. Имајќи ја предвид содржината на оспорената одлу-

ка и изнесените одредби од Законот за локална самоу-
права, произлегува дека членовите на Советот на оп-
штина Блатец имаат право на надоместок за присуство 
на седница и надоместок на патни и дневни трошоци, а 
не месечен паушален надоместок, поради што Судот 
утврди дека оспорената Одлука не е во согласност со 
законот. 

Според членот 1 од оваа одлука, на членовите на Со-
ветот на општина Блатец им се определува месечен пау-
шал во висина од 2000,00 денари, a според членот 2, Од-
луката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во �Службен гласник на општина Блатец�. 

5. Согласно одредбите од Законот за локална само-
управа (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 5/2002), како органи на општината се предвидени 
советот и градоначалникот. Советот е претставнички 
орган на граѓаните кој одлучува во рамките на надлеж-
ностите на општината и членовите на советот се изби-
раат на избори со тајно гласање на граѓаните, за време 
од четири години. 

Воедно, Судот утврди дека поради  тоа што со ос-
порената Одлука е предвидено таа да влезе во сила со 
денот на донесувањето, а не по објавувањето во Служ-
бен гласник на општината, одлуката не е во согласност 
и со членот 52 став 1 од Уставот, според кој законите и 
другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила. 

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

Според членот 45 од Законот, членовите на советот 
имаат право на надоместок за присуство на седници и 
надоместок на патните и дневните трошоци, во рамки-
те утврдени со закон. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирја-
на Лазарова  Трајковска, Вера Маркова, д-р Бајрам По-
ложани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

Со членот 100 од овој закон е предвидено дека до 
донесувањето на законот од членот 45, членовите на 
советот ќе примаат надоместок за присуство на седни-
ца на советот без оглед на нејзиното времетраење, 
најмногу до 30% од просечната месечна нето плата во 
Република Македонија исплатена во последните три 
месеци, а надоместоците за патните и дневните трошо-
ци ќе им се исплатуваат според прописите кои се одне-
суваат на државните службеници. 

 
  У. бр. 155/2003                       Претседател 
5 мај 2004 година          на Уставниот суд на Република  
         Скопје                               Македонија, 
                                   Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 

 
По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Протоколот кон Спогодбата за 

стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки, објавен 
во �Службен весник на Република Македонија� бр. 27/04 од 29.04.2004 година, направени се технички грешки, 
поради што се дава  

И С П Р А В К А 
НА  ПРОТОКОЛОТ КОН  СПОГОДБАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И  АСОЦИЈАЦИЈА  МЕЃУ РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА И ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
И НИВНИТЕ ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ 

 
На страница 7 од Анекс II: 
- во табелата во третиот ред со CN code 0206 29- бројот 400 во целиот ред се заменува со бројот 415. 
- во табелата во четвртиот ред со CN code 0207 -    бројот 3000 во целиот ред се заменува со бројот 6000. 
На страница 8 од Анекс II: 
-
 
 во табелата после редот со CN code 0406 20; 0406 30, треба да се додаде нов ред: 

0406 90 -Друго 
сирење 

50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 
 

    Бр. 23-1491/2                               Од Владата на Република 
12 мај 2004 година                                         Македонија 
         Скопје 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


