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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2561. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 
166/2014, 33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 10 
јули 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-
ТОР НА КПУ  КАЗНЕНО  ПОПРАВЕН ДОМ ОД  

ОТВОРЕН ВИД СТРУГА 
 
1. Арменд Шаќири се разрешува од должноста ди-

ректор на КПУ Казнено поправен дом од отворен вид 
Струга, на негово барање. 

  2. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен  весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 24 – 6912/1 Заменик на претседателот 

10 јули 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

2562. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 10 јули 2018 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ ,,МАКЕДОНСКИ ШУМИ“- 

П.О. СКОПЈЕ 
 
1. Ванчо Србаковски се разрешува од должноста 

вршител на должноста член на Управниот одбор на 
Јавното претпријатие за стопанисување со државните 
шуми ,,Македонски шуми“- П.О. Скопје, поради судир 
на интереси. 

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

 
Бр. 24 – 6913/1 Заменик на претседателот 

10 јули 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

2563. 
Врз основа на член 5 од Законот за централен ре-

гистар  („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011, 
43/2014, 199/2014, 97/2015, 153/2015, 27/2016 и 
83/2018), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 10 јули 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Трајче Нешковски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Централниот регистар на 
Република Македонија. 

2. За член на Управниот одбор на Централниот ре-
гистар на Република Македонија, се именува Асим Фе-
ризи. 

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

 
Бр. 24 – 6914/1 Заменик на претседателот 

10 јули 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

2564. 
Врз основа на член 115 од Закон за заштита на де-

цата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 
150/2015, 192/2015, 27/2016, 163/2017 и 21/2018), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 10 јули 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ ЗА ДЕЦА – ДЕТ-
СКО ОДМОРАЛИШТЕ „ИЛИНДЕН“ - ГОСТИВАР 

 
1. Валентина Николоска се разрешува од должноста 

член на Органот за надзор на ЈУ за деца – Детско одмо-
ралиште „Илинден“ - Гостивар. 

2. За член на Органот за надзор на ЈУ за деца – Дет-
ско одморалиште „Илинден“ – Гостивар се именува 
Дашурије Абдула. 

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

 
Бр. 24 – 6915/1 Заменик на претседателот 

10 јули 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

2565. 
По извршеното срамнување на изворниот текст ут-

врдено е дека во текстот на Одлуката за давање на сог-
ласност за трајна пренамена на земјоделско во градеж-
но земјиште за изработка на Локална урбанистичко 
планска документација за изградба на објект со намена 
Г4-стоваришта КО Идризово, Општина Гази Баба, об-
јавена во „Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 127/2018, направена е техничка грешка, поради што 
се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ 
ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛО-
КАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НА-
МЕНА Г4-СТОВАРИШТА КО ИДРИЗОВО, ОПШТИНА  

ГАЗИ БАБА 
 
Во Одлуката за давање на согласност за трајна пре-

намена на земјоделско во градежно земјиште за изра-
ботка на Локална урбанистичко планска документација 
за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Ид-
ризово, Општина Гази Баба во член 2 во табеларниот 
преглед, во последниот ред „Вкупна површина на зем-
јиштето во плански опфат“, наместо бројот „1473“ тре-
ба да стои бројот „11473“.  

 
Бр. 44-6621/2  

18 јули 2018 година Од Владата 
Скопје на  Република Македонија 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2566. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 

Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-

лика Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 

9 јули 2018 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ УКИНУВА член 21-а став 1, во делот „членот 

293-а став 3“ од Законот за управната инспекција 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.69/2004, 22/2007, 115/2007, 51/2011, 164/2013, 

41/2014, 33/2015, 156/2015, 193/2015 и 53/2016). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по под-

несената иницијатива од Дарко Јаневски од Скопје, со 

Решение У.бр.15/2018 од 8 мај 2018 година поведе по-

стапка за оценување на уставноста на член 21-а став 1, 

во делот „членот 293-а став 3“ од Законот за управната 

инспекција („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.69/2004, 22/2007, 115/2007, 51/2011, 164/2013, 

41/2014, 33/2015, 156/2015, 193/ 2015 и 53/2016). 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 

основано се постави прашањето за согласноста на ос-

порениот член од Законот со член 8 став 1 алинеја 3 од 

Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека член 21-а став 1 

од Законот за управната инспекција предвидува дека 

доколку до Државниот управен инспекторат е поднесе-

но известување од правни и физички лица за непоста-

пување по член 293-а став (3) од Законот за општата 

управна постпка од страна на функционерот кој рако-

води со органот, односно на раководното лице на орга-

нот, инспекторот е должен во рок од десет дена од де-

нот на приемот на известувањето, да утврди дали е 

спроведена постапка пропишана со закон и во рок од 

три работни дена од денот на извршениот надзор да го 

извести подносителот на барањето за утврдената сос-

тојба. Инспекторот од државниот управен инспекторат 

по извршениот надзор согласно со закон донесува ре-

шение со кое го задолжува функционерот кој раководи 

со органот во рок од десет дена да одлучи по поднесе-

ното барање, односно да го одобри или одбие барањето 

и да го извести инспекторот за донесениот акт. Кон из-

вестувањето се доставува копие од актот со кој одлу-

чил по поднесеното барање. 

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на 

Република Македонија, владеењето на правото е една 

од темелните вредности на уставниот поредок на Ре-

публика Македонија. 

Оспорениот член 21-а став 1 од Законот за управна-

та инспекција е поместен во глава V од Законот, со 

наслов: „Постапка“. 

Во член 21-а став 1 од Законот се предвидува дека 

доколку до Државниот управен инспекторат е поднесе-

но известување од правни и физички лица за непоста-

пување по член 293-а став (3) од Законот за општата 

управна постaпка од страна на функционерот кој рако-

води со органот, односно на раководното лице на орга-

нот, инспекторот е должен во рок од десет дена од де-

нот на приемот на известувањето, да утврди дали е 

спроведена постапка пропишана со закон и во рок од 

три работни дена од денот на извршениот надзор да го 

извести подносителот на барањето за утврдената сос-

тојба. 

Инспекторот од државниот упрвен инспекторат по 

извршениот надзор согласно со закон донесува реше-

ние со кое го задолжува функционерот кој раководи со 

органот во рок од десет дена да одлучи по поднесеното 

барање, односно да го одобри или одбие барањето и да 

го извести инспекторот за донесениот акт. Кон извес-

тувањето се доставува копие од актот со кој одлучил 

по поднесеното барање. 

Од содржината на оспорениот член јасно произле-

гува дека истиот истовремено упатува на член 293-а 

став 3 од Законот за општата управна постапка. 

Меѓутоа, од увидот во Законот за општата управна 

постапка („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.124/2015), јасно и недвосмислено произлегува дека 

овој закон содржи вкупно 141 член, што значи дека ис-

тиот нема член 293-а, на што упатува оспорениот член 

21-а став 1 од Законот за управната инспекција. 

Од наведеното произлегува дека член 21-а став 1 од 

Законот за управната инспекција, во оспорениот дел 

„член 239-а став 3“ упатува на примена на член кој во-

општо не постои во наведениот закон, односно Законот 

за општата управна постапка, што според Судот, исти-

от во оспорениот дел не е во согласност со член 8 став 

1 алинеја 3 од Уставот, односно со принципот на вла-

деењето на правото. Ова од причина што не станува 

збор за незначителен технички пропуст на законскиот 

текст, туку упатување на норми кои се непостоечки, 

што доведува до правна несигурност, нејаснотии и за-

буна во практикувањето на правото на субјектите кои 

се засегнати со конкретната правна проблематика. 

Оттука, Судот оцени дека оспорениот дел од член 

21-а став 1 од Законот за управната инспекција, не е во 

согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 

точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-

дателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Насер 

Ајдари, Елена Гошева, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко 

Костадиновски, Јован Јосифовски, Вангелина Марку-

дова и Владимир Стојаноски. 

 

У. бр. 15/2018 Претседател 

9 јули 2018 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 
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2567. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 

Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

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

09.07.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за распишување на 

референдум на локално ниво бр.08-3069/8 од 

30.08.2017 година, донесена од Советот на Општина 

Кавадарци („Службен гласник на Општина Кавадарци“ 

бр.62/2017). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-

вод иницијативата на Министерство за локална само-

управа, Државен инспекторат за локална самоуправа-

Скопје, со решение У.бр.122/2017 од 20 мај 2018 годи-

на поведе постапка за оценување на уставноста и зако-

нитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, 

бидејќи основано се постави прашањето за неговата 

согласност со Уставот, со Законот за локалната само-

управа, Законот за референдум и други облици за 

непосредно изјаснување на граѓаните и Законот за 

странците. 

4. Судот на седницата, утврди дека, врз основа на 

член 25 став 1 и член 28 став 3 од Законот за локалната 

самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.05/02), член 6 

став 2 и член 36 став 1 од Законот за референдум и 

други облици на непосредно одлучување на граѓаните 

("Службен весник на РМ" бр.81/05) и член 45 од Стату-

тот на Општина Кавадарци, Советот на Општина Кава-

дарци на седницата одржана на ден 30.08.2017 година, 

донел 

 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНДУМ  

НА ЛОКАЛНО НИВО 

 

Член 1 

Советот на Општина Кавадарци распишува рефе-

рендум за подрачјето на Општина Кавадарци заради 

изјаснување на граѓаните за населување и интеграција 

на мигранти на територијата на Општина Кавадарци. 

Советот на Општина Кавадарци распишува рефе-

рендум од претходниот став по сопствена иницијатива. 

  

Член 2 

На референдумот на локално ниво граѓаните на Оп-

штина Кавадарци ќе одговорат на следново прашање: 

„Дали сте за населување и интеграција на мигранти на 

територијата на Општина Кавадарци?" 

Граѓанинот на референдумот се изјаснува така што 

на гласачкото ливче го заокружува зборот "ЗА" или 

"ПРОТИВ". 

 

Член 3 

Изјаснувањето по референдумското прашање од 

член 2 од оваа одлука се спроведува со цел граѓаните 

од подрачјето на Општина Кавадарци да одлучат дали 

ќе дозволат да се населуваат и интегрираат мигранти 

на територијата на Општина Кавадарци. 

 

Член 4 

Одлуката на референдумот ќе се смета за донесена 

доколку за неа гласале мнозинството од вкупниот број 

кои што гласале, доколку гласале повеќе од половината 

од вкупниот број граѓани запишани во Избирачкиот 

список на Општина Кавадарци. 

Одлуката донесена на референдумот е задолжи-

телна. 

 

Член 5 

Доколку на референдумот се донесе негативна од-

лука на прашањето за населување и интегрирање на 

мигранти на територијата на Општина Кавадарци Со-

ветот на Општина Кавадарци ќе ги извести надлежните 

државни органи за донесената одлука. 

  

Член 6 

Референдумот на локално ниво ќе се одржи најдоц-

на во рок од 40 дена од денот на објавувањето на Одлу-

ката за распишување на Референдумот во службеното 

гласило и во другите средства за објавување во Општи-

на Кавадарци, а гласањето ќе се спроведе во периодот 

од 07 до 19 часот. 

 

Член 7 

Референдумот на локално ниво ќе го спровeде Оп-

штинс-ката изборна комисија на Општина Кавадарци и 

општинските избирачки одбори. 

 

Член 8 

Средствата за спроведување на референдумот ќе се 

обезбедат со Ребаланс на Буџетот на Општина Кава-

дарци за 2017 година. 

 

Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен гласник на Општина Кавадарци“, а 

ќе биде објавена во средствата за јавно информирање, 

на огласната табла во Општина Кавадарци, како и на 

веб-страница на Општина Кавадарци. 

 

Бр. 08-3069/8 Совет на Општина Кавадарци 

30 август 2017 година Претседател, 

             Кавадарци               м-р Горица Пеливанова-Вилхелм, с.р. 
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5. Согласно член 2 став 2 од Уставот, граѓаните на 

Република Македонија  власта ја остваруваат преку 

демократски избрани претставници, по пат на референ-

дум и други облици на непосредно изјаснување. 

Според член 8 став 1 алинеи 1, 3 и 9 од Уставот, ос-

новните слободи и права на човекот и граѓанинот приз-

нати во меѓународното право и утврдени со Уставот, 

владеењето на правото и локалната самоуправа се те-

мелни вредности на уставниот поредок на Република 

Македонија. 

Според член 29 од Уставот, странците во Републи-

ка Македонија уживаат слободи и права гарантирани 

со Уставот, под услови утврдени со закон и меѓународ-

ни договори. Републиката им гарантира право на азил 

на странците и на лицата без државјанство, прогонети 

заради демократско политичко уверување и дејству-

вање. 

Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-

донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-

вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 

е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Според член 88 од Уставот, Владата на Република 

Македонија е носител на извршната власт. Своите пра-

ва и должности Владата ги врши врз основа и во рам-

ките на Уставот и законите. 

Во член 110 алинеја 2 од Уставот е определено дека 

Уставниот суд на Република Македонија одлучува за 

согласноста на прописите и на колективните договори 

со Уставот и со законите. 

Со точката 1 на Амандманот XVII на Уставот се за-

менува ставот 1 на членот 115 од Уставот на Република 

Македонија. Според Амандман XVII на Уставот, во 

единиците на локалната самоуправа граѓаните непосре-

дно и преку претставници учествуваат во одлучување-

то за прашања од локално значење, а особено во облас-

тите на јавните служби, урбанизмот и руралното пла-

нирање, заштитата на околината, локалниот економски 

развој, локалното финансирање, комуналните дејности, 

културата, спортот, социјалната и детската заштита, 

образованието, здравствената заштита и во други об-

ласти утврдени со закон. 

Во член 115 став 2 од Уставот е определено дека 

општината е самостојна во вршењето на надлежности-

те утврдени со Уставот и со закон, а надзорот над зако-

нитоста на нејзината работа го врши Републиката. Спо-

ред ставот 3 од истиот член од Уставот, Републиката 

може со закон да и довери вршење на определени рабо-

ти на општината. 

Според член 118 од Уставот, меѓународните дого-

вори што се ратификувани во согласност со Уставот се 

дел од внатрешниот правен поредок и не можат да се 

менуваат со закон. 

Законот за локалната самоуправа („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 5/2002), во членот 20 

определува дека општините, во рамките на законот, во 

согласност со начелото на супсидијарност, имаат право 

на своето подрачје да ги вршат работите од јавен инте-

рес од локално значење, што не се исклучени од нивна 

надлежност или не се во надлежност на органите на 

државната власт. 

Во член 21 став 1 од Законот е определено дека, оп-

штините самостојно, во рамките на законот, ги уреду-

ваат и вршат работите од јавен интерес од локално зна-

чење, утврдени со овој или друг закон и се одговорни 

за нивното вршење. 

Со законот со кој се утврдуваат други надлежности 

на општината се определуваат и изворите на финанси-

рање за вршење на тие надлежности (став 2). 

Надлежностите од ставот 1 на овој член по правило 

се целосни и исклучиви и не смеат да бидат одземени 

или ограничени, освен во случаите утврдени со закон 

(став 3). 

Во членот 22 од Законот се определени надлежнос-

тите на општините. Така, според ставот 1 од овој член 

од Законот, општините се надлежни за вршење на 

следните работи: 

1. Урбанистичкото (урбано и рурално) планирање, 

издавањето на одобрение за градење на објекти од ло-

кално значење утврдени со закон, уредувањето на 

просторот и уредувањето на градежното земјиште; 

2. Заштитата на животната средина и природата-

мерки за заштита и спречување од загадување на во-

дата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заш-

тита од бучавата и нејонизирачкото зрачење. 

3. Локалниот економски развој-планирање на ло-

калниот економски развој; утврдување на развојните и 

структурните приоритети; водење на локална економ-

ска политика; поддршка на развојот на малите и сред-

ните претпријатија и на претприемништвото на локал-

но ниво и во тој контекст, учество во воспоставувањето 

и развојот на локалната мрежа на институции и 

агенции и промовирање на партнерство; 

4. Комуналните дејности-снабдувањето со вода за 

пиење; испораката на технолошката вода; одведување-

то и пречистувањето на отпадните води; јавното освет-

лување; одведувањето и третманот на атмосферските 

води; одржувањето на јавна чистота; собирање, тран-

спортирање и постапување со комуналниот цврст и 

технолошки отпад; уредувањето и организирањето на 

јавниот локален превоз на патници; снабдувањето со 

природен гас и топлинска енергија; одржувањето на 

гробовите, гробиштата, крематориумите и давањето 

погребални услуги; изградбата, одржувањето, рекон-

струкцијата и заштитата на локалните патишта, улици 

и други инфраструктурни објекти; регулирање на ре-

жимот на сообраќајот; изградбата и одржувањето на 

уличната сообраќајна сигнализација; изградбата и од-

ржувањето на јавниот простор за паркирање; отстрану-

вањето на непрописно паркираните возила; отстрану-

вање на хаварисаните возила од јавните површини; из-

градбата и одржувањето на пазарите; чистењето на 

оџаците; одржувањето и користењето на парковите, зе-

ленилото, парк-шумите и рекреативните површини; ре-

гулацијата, одржувањето и користењето на речните ко-

рита во урбанизираните делови; определувањето на 

имиња на улици, плоштади, мостови и други инфрас-

труктурни објекти; 
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5. Културата-институционалната и финансиската 

поддршка на културните установи и проекти; негува-

њето на фолклорот, обичаите, старите занаети и слич-

ни културни вредности; организирањето културни ма-

нифестации; поттикнувањето на разновидни специфич-

ни форми на творештво; 

6. Спортот и рекреацијата - развојот на масовниот 

спорт и рекреативните активности; организирањето на 

спортски приредби и манифестации; одржувањето и 

изградбата на објекти за спорт; поддршка на спортски 

сојузи; 

7. Социјалната заштита и заштита на децата - дет-

ски градинки и домови за стари (сопственост, финанси-

рање, инвестиции и одржување); остварување на соци-

јална грижа за инвалидните лица; децата без родители 

и родителска грижа; деца со воспитно-социјални проб-

леми; деца со посебни потреби; децата од еднородител-

ски семејства; децата на улица; лицата изложени на со-

цијален ризик; лицата засегнати со злоупотреба на дро-

га и алкохол; подигање на свеста на населението; дому-

вање на лица со социјален ризик; остварување на право 

и воспитување на децата од предучилишна возраст. 

Вршењето на овие надлежности се во согласност со 

Националната програма за развој на социјалната заш-

тита; 

8. Образование-основање, финансирање и админис-

трирање на основни и средни училишта, во соработка 

со централната власт, во согласност со закон, организи-

рање на превоз и исхрана на ученици и нивно сместу-

вање во ученички домови; 

9. Здравствената заштита - управување со мрежата 

на јавни здравствени организации и објекти од примар-

на здравствена заштита кои треба да вклучат застапе-

ност на локалната самоуправа во сите одбори на сите 

здравствени организации во јавна сопственост, здрав-

ственото воспитување; унапредување на здравјето; 

превентивни активности; заштита на здравјето на ра-

ботниците и заштита при работа; здравствен надзор 

над животната средина; надзор над заразните болести; 

помош на пациенти со специјални потреби (на пример, 

ментално здравје, злоупотреба на деца итн.) и други 

области кои ќе бидат утврдени со закон; 

10. Спроведување на подготовки и преземање мер-

ки за заштита и спасување на граѓаните и материјални-

те добра од воени разурнувања, природни непогоди и 

други несреќи и од последиците предизвикани од нив; 

11. Противпожарна заштита што ја вршат територи-

јалните противпожарни единици; 

12. Надзор над вршењето на работите од нејзина 

надлежност и 

13. Други работи определени со закон. 

Законот за локалната самоуправа посебно го уреду-

ва и непосредното учество на граѓаните во одлучува-

њето во општините. 

Според член 25 став 1 од Законот, граѓаните непос-

редно одлучуваат за прашања од локално значење пре-

ку граѓанска иницијатива, собир на граѓаните и рефе-

рендум, на начин и постапка утврдени со закон. 

Според член 28 став 1 од Законот, граѓаните преку 

референдум можат да одлучуваат за прашањата од над-

лежност на општината, како и за други прашања од ло-

кално значење. 

Според ставот 3 на овој член од Законот, советот 

може да распише референдум за прашања од негова 

надлежност, по сопствена иницијатива. 

Одлуката донесена на референдумот е задолжител-

на за советот (став 4). 

Според членот 2 од Законот за референдум и други 

облици за непосредно изјаснување на граѓаните 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.81/2005), референдумот е облик на непосредно из-

јаснување на граѓаните во одлучувањето за одделни 

прашања од надлежност на Собранието на Република 

Македонија, за прашања од надлежност на општините, 

на Градот Скопје и на општините во Градот Скопје, ка-

ко и за други прашања од локално значење. 

Во членот 9 од Законот е определено дека, референ-

дум се распишува со одлука во која се содржани: 

- органот што го распишува референдумот; 

- територијата или подрачјето за кое се распишува 

референдумот; 

-називот на прописот, односно прашањето или пра-

шањата за кои граѓаните одлучуваат на референдумот; 

- образложение на прописот, односно прашањето 

или прашањата за кои се распишува референдумот; 

- референдумско прашање или прашања, односно 

еден или повеќе предлози на прописи за кои граѓаните 

одлучуваат; 

-денот на одржување на референдумот и 

- видот на референдумот. 

Во член 36 став 1 од Законот е предвидено дека, Ре-

ферендум на локално ниво распишува советот на оп-

штината, на Градот Скопје и на општините во Градот 

Скопје (во натамошниот текст: советот), по сопствена 

иницијатива и на предлог од најмалку 20% од граѓани-

те од општината, Градот Скопје и општините во Градот 

Скопје. Советот може да распише референдум на ло-

кално ниво за прашања од негова надлежност за кои со 

закон е овластен да одлучува (став 2). 

Согласно членот 37 од Законот, одлуката за распи-

шување на референдум на локално ниво се објавува во 

службеното гласило на општината, Градот Скопје и оп-

штините во Градот Скопје и преку средствата за јавно 

информирање на начин утврден со статутот. Од денот 

на објавувањето на одлуката за распишување на рефе-

рендум во службеното гласило на општината, Градот 

Скопје и општините во Градот Скопје до денот на од-

ржувањето на референдумот на локално ниво не можат 

да поминат помалку од 25 ниту повеќе од 40 дена. 

Во членот 38 од Законот е определено дека рефе-

рендум на локално ниво може да се распише за донесу-

вање пропис, за прашања што треба да се уредат во оп-

штината, Градот Скопје и општините во Градот Скопје 

(претходен референдум) или за преоценување на про-

пис што претходно е донесен (дополнителен референ-

дум). 
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Во членот 40 од Законот се определени прашањата 
за кои не може да се распише референдум. Така според 
ставот 1 на овој член од Законот, референдум на локал-
но ниво не може да се распише за прашања што се од-
несуваат на буџетот и завршната сметка на буџетот на 
општината, Градот Скопје и општините во Градот 
Скопје и за организацијата на општинската админис-
трација. Согласно ставот 2 на истиот член од Законот, 
референдум на локално ниво не може да се распише за 
прашања за кои советот одлучува со мнозинство гласо-
ви од присутните членови на советот при што мора да 
има мнозинство гласови од присутните членови на со-
ветот кои припаѓаат на заедниците што не се мнозин-
ско население во општината, Градот Скопје и општи-
ните во Градот Скопје. 

По однос на средствата за спроведување на рефе-
рендум во член 62 став 1 е предвидено дека, средства 
за спроведување на референдум на локално ниво се 
обезбедуваат од буџетот на општината, Градот Скопје 
и општините во Градот Скопје. Со средствата за спро-
ведување на референдумот од ставот 1 на овој член 
располага Изборната комисија (став 2). 

Од цитираните уставни и законски одредби произ-
легува дека во единиците на локалната самоуправа гра-
ѓаните непосредно учествуваат во одлучувањето за 
прашања од локално значење, а особено во областите 
на јавните служби, урбанизмот и руралното плани-
рање, заштитата на околината, локалниот економски 
развој, локалното финансирање, комуналните дејности, 
културата, спортот, социјалната и детската заштита, 
образованието, здравствената заштита и во други об-
ласти утврдени со закон. Членот 22 од Законот за ло-
калната самоуправа детално ги разработува надлежнос-
тите на единиците на локалната самоуправа. Исто така, 
во член 28 став 1 од наведениот закон е определено 
дека, граѓаните преку референдум можат да одлучува-
ат за прашањата од надлежност на општината, како и 
за други прашања од локално значење. 

Во конкретниот случај во членот 2 од оспорената 

одлука е предвидено следното референдумско пра-

шање: „Дали сте за населување и интеграција на миг-

ранти на територијата на Општина Кавадарци?" 

Судот, за одговор на прашањето дали населувањето 

и интеграцијата на мигранти на локално ниво е праша-

ње од локално значење или не, направи анализа и на 

регулативата поврзана со движење, престој, населува-

ње и интеграција на странците. 

Според членот 1 од Законот за азил и привремена 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.49/2003, 66/2007, 142/2008, 146/2009, 166/2012, 

101/2015, 152/2015, 55/2016 и 71/2016) кој бил во важ-

ност во време на донесување на оспорената одлука, со 

овој закон се уредуваат условите и постапката за доби-

вање и престанок на право на азил на странец или лице 

без државјанство (во натамошниот текст: странец) кој 

бара признавање право на азил во Република Македо-

нија, како и правата и должностите на барателите и ли-

цата на кои им е признаено право на азил во Република 

Македонија. Со овој закон се уредуваат и условите 

според кои Република Македонија може да даде прив-

ремена заштита, како и правата и должностите на лица-

та под привремена заштита. 

Членот 11 од Законот определува дека принципот 

на локално учество значи обврска на единиците на ло-

калната самоуправа да ја прифатат одговорноста за 

сместување на признаените бегалци и лица под хума-

нитарна заштита во зависност на економската развие-

ност и бројот на жителите на единиците на локалната 

самоуправа, за што одлучува Владата на Република 

Македонија (во натамошниот текст: Владата). 

Согласно членот 12 од Законот, постапката за приз-

навање право на азил во прв степен ја спроведува и до-

несува одлука Министерството за внатрешни работи 

преку организациона единица надлежна за азил (во на-

тамошниот текст: Секторот за азил). Против одлуката 

од ставот 1 на овој член може да се поведе управен 

спор пред надлежниот суд. 

Според член 47 став 2 од Законот, Министерството 

за труд и социјална политика со цел да ја олесни интег-

рацијата на барателите на право на азил или на лицата 

на кои им е признаено право на азил во Република Ма-

кедонија ќе изготвува соодветни програми за интегра-

ција. 

Според членот 48 од Законот, барателите на право 

на азил до донесување на конечна одлука во поста-

пката за признавање право на азил имаат право на: 

- престој; 

- бесплатна правна помош; 

- сместување и згрижување во Прифатен центар 

или друго место за сместување определено од Минис-

терството за труд и социјална политика, доколку иска-

же потреба за истото; 

- основни здравствени услуги согласно со прописи-

те за здравственото осигурување; 

- право на социјална заштита согласно со прописи-

те за социјалната заштита; 

- право на образование согласно со прописите за ос-

новно и средно образование; 

- работа само во рамките на Прифатниот центар 

или друго место за сместување определено од Минис-

терството за труд и социјална политика и како и право 

на слободен пристап на пазарот на труд за барател на 

право на азил на кој барањето за признавање на право 

на азил не му е решено во период од една година, по 

истекот на периодот од една година и 

- контакти со Високиот комесаријат за бегалци, ка-

ко и невладини хуманитарни организации заради дава-

ње на правна помош во постапката за признавање пра-

во на азил. 

Министерството за труд и социјална политика за 

правата наведени во ставот 1 на овој член ги известува 

барателите на право на азил во писмена форма на јазик 

за кој разумно може да се претпостави дека го разбира-

ат или во усна форма со помош на преведувач. 

Министерството за труд и социјална политика се 

грижи за обезбедување на средства за издржување и 

здравствена заштита на барателите на право на азил, 

додека се наоѓаат во прифатниот центар или друго мес-

то за сместување определено од ова министерство. 

Во однос на признаените бегалци, во членот 52 од 

Законот е определено дека на признаениот бегалец му 

се обезбедува сместување, согласно со принципот на 

локално учество, преку давање соодветен стан на ко-
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ристење или на парична помош потребна за обезбеду-

вање простории за сместување, до обезбедување на 

средства за својата егзистенција, но најдолго две годи-

ни од денот на доставувањето на решението за призна-

вање на статус на признаен бегалец. Министерот за 

труд и социјална политика ги пропишува критериуми-

те и начинот за користење на соодветен стан за сместу-

вање или на парична помош потребна за обезбедување 

простории за сместување на признаениот бегалец. 

Според членот 55 од Законот за азил и привремена 

заштита, средствата за сместување, социјална заштита 

и здравствена заштита од членовите 23-а, 52, 53, 54 и 

60 на овој закон се обезбедуваат во Буџетот на Репуб-

лика Македонија. За сместување, остварување на пра-

вата од социјална заштита и здравствена заштита од 

членовите 23-а, 52, 53, 54 и 60 на овој закон се грижи 

Министерството за труд и социјална политика. 

Во однос на т.н. привремена заштита, во членот 62 

од Законот за азил и привремена заштита е утврдено 

дека во случај на масовен прилив на лица кои непосре-

дно доаѓаат од држава во која нивните животи, безбед-

ност или слобода се загрозени со војна, граѓанска 

војна, окупација, внатрешен конфликт пропратен со 

насилство или масовно кршење на човековите права, 

Владата може да им даде привремена заштита. Владата 

периодично го преиспитува постоењето на околности-

те од став 1 на овој член и одлучува за продолжување 

на привремената заштита. Привремената заштита во 

Република Македонија не може да трае подолго од две 

години. 

Цитираната регулатива од Законот за азил и прив-

ремена заштита е скоро идентична со регулативата на 

Законот за меѓународна и привремена заштита („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.64/2018) кој 

сега е во сила, а по однос на истата проблематика. 

Законот за странците (35/2006, 66/2007, 117/2008, 

92/2009, 156/2010, 158/2011, 84/2012, 13/2013, 

147/2013, 148/2015 и 217/2015) во членот 7 определил 

дека, работите во врска со контролата на движењето и 

престојот на странците во Република Македонија ги 

врши Министер-ството за внатрешни работи, доколку 

со закон не е определена надлежност на друг орган. Во 

членот 8 од истиот закон е определено дека, Собрание-

то на Република Македонија, на предлог на Владата на 

Република Македонија, донесува резолуција за мигра-

ционата политика со која ќе се укаже на состојбите, 

проблемите и мерките што ќе се преземат во областа 

на миграцијата. 

Според членот 23 од Законот за државниот инспек-

торат за локална самоуправа („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.158/2010, 187/2013, 43/2014 и 

64/2018), за пропис за кој инспекторот смета дека по-

стојат услови за запирање на неговата примена поради 

неусогласеност со Уставот или закон, подготвува ре-

шение за запирање на примената на прописот. За про-

пис за кој е донесено решение за запирање на неговата 

примена поради неусогласеност со Уставот или закон, 

инспекторот подготвува иницијатива за поведување 

постапка за оцена на уставноста и законитоста на про-

писот пред Уставниот суд на Република Македонија. 

Законот за ратификација на Европската повелба за 

локална самоуправа е објавен во „Службен весник на 

Република Македонија“ бр.40/1997. Во  членот 4 од 

Повелбата кој се однесува на надлежноста на локална-

та самоуправа е утврдено дека локалните власти во 

рамките на законот, имаат целосна слобода да ја оства-

руваат својата иницијатива во поглед на работите кои 

не се исклучени од нивната надлежност и кои не се да-

дени во надлежност на некоја друга власт. 

Конвенцијата за правната положба на бегалците е 

усвоена во 1951 година и влегла во сила на 22 април 

1954 година. Протоколот 1 кон Конвенцијата влегол во 

сила на 4 октомври 1967 година. 

Согласно член 3 од Уставниот закон за спроведува-

ње на Уставот на Република Македонија ("Службен 

весник на Република Македонија" бр.52/1991), Репуб-

лика Македонија како суверена и самостојна држава 

својата меѓународна положба и односите со другите 

држави и меѓународните органи, организации и заед-

ници ги остварува според општоприфатените начела на 

меѓународното право. Република Македонија како рам-

ноправен правен наследник на СФРЈ со другите репуб-

лики го презема членството на СФРЈ во меѓународните 

органи, организации и заедници. 

Со Резолуцијата А/РЕС/47/225 од 28 април 1993 го-

дина, Генералното собрание на ООН одлучи да ја при-

ми Република Македонија како член на Обединетите 

нации. 

Одлуката за пристапување на Република Македони-

ја кон меѓународно-правните документи за основните 

човекови права и слободи донесени од ООН, меѓу кои 

е и Конвенцијата за правната положба на бегалците, е 

објавена во "Службен весник на Република Македо-

нија" бр. 57/1993 од 23 септември 1993 година. 

Бегалците се дефинирани и заштитени според меѓу-

народ-ното право. Конвенцијата за статусот на бегал-

ците на ООН претставува основен документ со кој се 

утврдува дали некое лице ги исполнува условите за 

стекнување статус на бегалец и следствено на тоа за 

обезбедување соодветна помош и заштита.  

Во регулирањето на заштитата на бегалците, Кон-

венцијата тргнува од принципот на недискриминација, 

т.е. од обврската на државите-потписнички за нејзина 

доследна примена врз бегалците без дискриминација 

во поглед на расата, верата или земјата на потекло. На 

бегалците со Конвенцијата им се гарантирани повеќе 

права како што се правото да стекнуваат имот (член 

13) право на пристап до суд (член 16), право на врабо-

тување и самовработување (член 17 и член 18), право 

на домување (член 21), право на образование (член 22), 

слобода на движење (член 26), право на лични исправи 

и патни документи (членови 27 и 28). Еден од основни-

те принципи на Конвенцијата е и принципот односно 

забраната на протерување и враќање на територија ка-

де што ќе биде загрозен нивниот живот (принцип non-

refoulement).  

Имајќи ја предвид цитираната регулатива која оп-

ределува  дека локален референдум може да се распи-

ше само за прашања од локално значење и за прашања 

од надлежност на советот на општината (член 28 став 3 

од Законот за локалната самоуправа, Судот оцени дека 
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со оспорената одлука Општината Кавадарци навлегла 

во ингеренциите на државата, Република Македонија, 

односно Владата на Република Македонија, заедно со 

нејзините министерства, кои имаат законски надлеж-

ности поврзани со приемот и интеграцијата на мигран-

тите. 

Уставните надлежности на локалната власт се 

разработени во Законот за локалната самоуправа кој 

притоа јасно го утврдува принципот на супсидијарност 

определувајќи дека општините ги вршат работите од 

јавен интерес од локално значење, што не се исклучени 

од нивна надлежност или не се во надлежност на орга-

ните на државната власт. Поаѓајќи од оваа општа опре-

делба дека општините се надлежни за прашања од ло-

кално значење, а не и за оние за кои е надлежна цен-

тралната власт, и одредбите од Законот за локална са-

моуправа и Законот за референдум и други облици на 

непосредно изјаснување на граѓаните правото на граѓа-

ните да одлучуваат преку референдум е лимитирано на 

прашања од надлежност на општината, односно праша-

ња од локално значење за кои советот на општината е 

овластен да одлучува.   

Од наведените одредби од Законот за азил и прив-

ремена заштита, кој бил во сила во време на донесува-

ње на оспорената одлука, произлегува дека во сферата 

на азилот и привремената заштита општините односно 

советите на општините немаат со закон утврдено право 

да одлучуваат, бидејќи сите постапки и дејствија пов-

рзани со положбата на барателите на азил се во над-

лежност на Владата на Република Македонија, односно 

органите на централната власт, во прв ред Министер-

ството за внатрешни работи и Министерството за труд 

и социјална политика. 

Согласно Законот, Министерството за внатрешни 

работи ја спроведува постапката за признавање на пра-

вото на азил преку Секторот за азил. 

Министерството за труд и социјална политика из-

готвува програми за интеграција на барателите за азил, 

се грижи за нивно сместување и згрижување, за таа цел 

ги определува објектите што претставуваат прифатни 

центри за барателите на азил и раководи со тие при-

фатни центри. Министерството за труд и социјална по-

литика исто така, се грижи за обезбедување на сред-

ства за издржување и здравствена заштита на баратели-

те на право на азил додека се наоѓаат во прифатниот 

центар или друго место за сместување и за остварува-

њето на нивните социјални права. Притоа, сите финан-

сиски средства за овие намени се обезбедуваат од 

државниот Буџет.  

Улогата на локалната власт во сферата на азилот е 

формулирана преку т.н. принцип на локално учество 

кој е дефиниран во членот 11 од Законот, според кој 

општините имаат обврска да ја прифатат одговорноста 

за сместување на признаените бегалци и лица под суп-

сидијарна заштита во зависност на економската развие-

ност и бројот на жителите на единиците на локалната 

самоуправа, за што сепак одлучува Владата на Репуб-

лика Македонија. 

Советот на Општина Кавадарци со оспорената од-

лука распишал референдум на локално ниво заради из-

јаснување на граѓаните за населување и интеграција на 

мигранти на подрачјето на Општина Кавадарци. Од 

анализата на членовите 25 и 28 од Законот за локалната 

самоуправа и членовите 6 и 36 од Законот за референ-

дум и други облици на непосредно одлучување на гра-

ѓаните, кои биле основа за донесување на оспорената 

одлука, произлегува дека локален референдум може да 

се распише само за прашања од надлежност на општи-

ната, односно за прашања од локално значење. Притоа, 

согласно постојната законска регулатива, прашањето 

за населување и интеграција на бегалците не спаѓа во 

прашања за кои е надлежна општината, туку за тоа од-

лучуваат органите на централната власт, односно Вла-

дата и надлежните министерства за внатрешни работи 

и труд и социјална политика. 

Од анализата на оспорената одлука наспрема чле-

нот 9 од Законот за референдум и други облици за 

непосредно изјаснување на граѓаните произлегува 

следното:  

Референдумското прашање определено во членот 2 

од Одлуката гласи: „Дали сте за населување и интегра-

ција на мигранти на територијата на Општина Кава-

дарци?", додека образложението на прашањето за кое 

се распишува референдум е содржано во членот 3 од 

Одлуката, според кој „изјаснувањето по референдум-

ското прашање од членот 2 од оваа одлука се спроведу-

ва со цел граѓаните од подрачјето на Општина Кава-

дарци да одлучат дали ќе дозволат да се населуваат и 

интегрираат мигранти на територијата на Општина Ка-

вадарци“. 

Оттаму, помеѓу референдумското прашање и об-

разложението на прашањето за кое се распишува рефе-

рендум нема никаква разлика, или во оспорената одлу-

ка отсуствува образложение од кои причини се распи-

шува референдум, што е спротивно на обврската од 

член 9 алинеја 4 од наведениот закон. 

Исто така, од анализата на оспорената одлука про-

излегува дека во истата не е содржан денот на одржу-

вање на референдумот, како што бара член 9 алинеја 6 

од Законот референдум и други облици за непосредно 

изјаснување на граѓаните. 

Тоа што според членот 6 од Одлуката референду-

мот на локално ниво ќе се одржи најдоцна во рок од 40 

дена од денот на објавувањето на Одлуката за распи-

шување на референдумот, не е определување на точен 

датум за одржување на референдумот, туку ориентаци-

онен период во кој би можел да се спроведе согласно 

член 37 став 2 од Законот. Според оваа одредба, од де-

нот на објавувањето на одлуката за распишување на 

референдум во службеното гласило на општината, Гра-

дот Скопје и општините во Градот Скопје до денот на 

одржувањето на референдумот на локално ниво не мо-

жат да поминат помалку од 25 ниту повеќе од 40 дена. 

Оттаму, при објавувањето на Одлуката на граѓаните 

им останал непознат податокот за датумот на одржува-

ње на референдумот. 
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Од направената целокупна анализа произлегува де-

ка со оспорената одлука, Советот на Општина Кава-

дарци, спротивно на наведените закони, распишал ло-

кален референдум за прашање  што не е во негова над-

лежност односно за прашање за кое што тој не е овлас-

тен со закон да одлучува, со што за истата не е во сог-

ласност со точка 1 на Амандманот XVII Уставот; член 

20, член 22, член 25 став 1,член 28 ставови 1 и 3 и член 

36 од Законот за локалната самоуправа; член 2, член 9 

алинеи 4 и 6, член 36 и член 38 од Законот за референ-

дум и други облици за непосредно изјаснување на гра-

ѓаните; како и со членовите 7 и 8 од Законот за 

странците. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точката 1 од оваа одлука. 

7. Ова одлука Судот ја донесе со мнозинство гласо-

ви во состав од претседателот на Судот, Никола Ива-

новски и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Јован 

Јосифовски,  д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадинов-

ски, Вангелина Маркудова и Владимир Стојаноски. 

 

У. бр. 122/2017 Претседател 

9 јули 2018 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 

__________ 

2568. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 

Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-

лика Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на  

9 јули 2018 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за распишување на 

референдум на локално ниво бр. 08-11800/4 донесена 

од Советот на Општина Охрид на 12.09.2017 година 

(„Службен гласник на Општина Охрид“ бр.12/2017). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-

вод иницијативата поднесена од Државниот инспекто-

рат за локална самоуправа, со Решение У.бр.125/2017 

од 30 мај 2018 година поведе постапка за оценување на 

уставноста и законитоста на Одлуката означена во точ-

ката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се постави 

прашањето за нејзината согласност со Уставот и зако-

нот. 

4. Судот на седницата утврди дека Советот на Оп-

штина Охрид на седница одржана на 12.09.2017 година 

донел Одлука за распишување на  референдум на ло-

кално ниво. 

Во членот 1 од оваа одлука е утврдено дека Советот 

на Општина Охрид по сопствена иницијатива распишу-

ва референдум на локално ниво на територијата на Оп-

штина Охрид, заради изјаснување на граѓаните околу 

овозможување на услови за населување и интеграција 

на мигранти на територијата на Општина Охрид. 

Во членот 2 е утврдено дека на референдумот на 

локално ниво, граѓаните на Општина Охрид ќе се про-

изнесат по однос на следното референдумско прашање: 

„Дали сте за населување и интеграција на мигранти, 

на територијата на Општина Охрид“ 

 

„ЗА“  „ПРОТИВ“ 

 

На референдумот на локално ниво, граѓаните на 

Општина Охрид по однос на утврденото референдум-

ско прашање можат да се изјаснат со „ЗА“ или „ПРО-

ТИВ“. 

Според членот 3 од Одлуката, изјаснувањето по од-

нос на утврденото референдумско прашање од членот 

2 на оваа одлука, се спроведува со цел граѓаните на те-

риторијата на Општина Охрид да одлучат дали Општи-

ната Охрид треба или не треба да овозможи неопходни 

услови за населување, домување и локална интеграција 

на мигранти кои би се затекнале на територијата на оп-

штината по најразлични законски основи. 

Во членот 4 е утврдено дека референдумот се смета 

за успешен доколку по референдумското прашање гла-

сале и се изјасниле повеќе од половината од вкупниот 

број на граѓани запишани во избирачкиот список за 

Општина Охрид. 

Според членот 5 од Одлуката, доколку референду-

мот е успешен, а по однос на референдумското праша-

ње мнозинството на граѓани со право на глас кои гласа-

ле се изјасниле со „ЗА“, одлуката на референдумот ќе 

се смета за донесена и општината е должна да овозмо-

жи услови за населување, домување и локална интегра-

ција на мигранти на територијата на Општина Охрид. 

Во членот 6 од Одлуката, е определено дека докол-

ку референдумот е успешен, а по однос на референ-

думското прашање мнозинството на граѓани со право 

на глас кои гласале се изјаснат со „ПРОТИВ“ одлуката 

на референдумот ќе се смета за донесена и општината е 

должна да го почитува референдумското изјаснување 

на граѓаните и да ги извести надлежните државни ор-

гани. 

Со членот 7 е определено дека одлуката донесена 

на референдум е задолжителна и Советот на Општина 

Охрид е должен да постапи по истата, а во членот 8 од 

Одлуката е утврдено дека референдумот на локално 

ниво ќе се одржи на 15 октомври 2017 година, а гласа-

њето ќе се спроведе во периодот од 07-19 часот. 

Според членот 9, референдумот на локално ниво ќе 

го спроведат Општинската изборна комисија Охрид и 

избирачките одбори во надлежност на Општинската 

изборна комисија Охрид. 

Во членот 10 од Одлуката е утврдено дека од денот 

на објавувањето на одлуката за распишување на рефе-

рендум на локално ниво во „Службен гласник на Оп-

штина Охрид“ до денот на одржувањето на референду-

мот, не може да поминат помалку од 25 ниту повеќе од 

40 дена. 

Со членот 11 е утврдено дека примерок на Одлука-

та ќе се достави до Државната изборна комисија за нав-

ремено донесување на Упатство за подготовка, органи-

зирање и спроведување на референдум на локално ни-

во во Општина Охрид. 
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Според членот 12, оваа одлука влегува во сила со 

денот на објавувањето во „Службен гласник на Општи-

на Охрид“, а ќе се објави во средствата за јавно инфор-

мирање, на огласна табла и на веб страната на општи-

ната. 

5. Според член 2 став 2 од Уставот, граѓаните на Ре-

публика Македонија власта ја остваруваат преку де-

мократски избрани претставници, по пат на референ-

дум и други облици на непосредно изјаснување. 

Според член 8 став 1 алинеи 1, 3 и 9 од Уставот, ос-

новните слободи и права на човекот и граѓанинот приз-

нати во меѓународното право и утврдени со Уставот, 

владеењето на правото и локалната самоуправа се те-

мелни вредности на уставниот поредок на Република 

Македонија. 

Согласно член 9 од Уставот, граѓаните на Републи-

ка Македонија се еднакви во слободите и правата неза-

висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 

и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-

вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 

пред Уставот и законите се еднакви. 

Според член 29 од Уставот, странците во Републи-

ка Македонија уживаат слободи и права гарантирани 

со Уставот, под услови утврдени со закон и меѓународ-

ни договори. Републиката им гарантира право на азил 

на странците и на лицата без државјанство, прогонети 

заради демократско политичко уверување и дејству-

вање. 

Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-

донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-

вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 

е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Според член 88 од Уставот, Владата на Република 

Македонија е носител на извршната власт. Своите пра-

ва и должности Владата ги врши врз основа и во рам-

ките на Уставот и законите. 

Според Амандман XVII на Уставот, во единиците 

на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку 

претставници учествуваат во одлучување за прашања 

од локално значење, а особено во областите на јавните 

служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата 

на околината, локалниот економски развој, локалното 

финансирање, комуналните дејности, културата, 

спортот, социјалната и детската заштита, образовани-

ето, здравствената заштита и во други области утврде-

ни со закон. 

Надлежноста на општините е уредена со Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 5/2002), кој во членот 20 определува 

дека општините, во рамките на законот, во согласност 

со начелото на супсидијарност, имаат право на своето 

подрачје да ги вршат работите од јавен интерес од ло-

кално значење, што не се исклучени од нивна надлеж-

ност или не се во надлежност на органите на државната 

власт. 

Во членот 22 од Законот за локална самоуправа е 

утврдена листата на надлежностите на општината и тие 

опфаќаат: 

 1. Урбанистичкото (урбано и рурално) планирање, 

издавањето на одобрение за градење на објекти од ло-

кално значење утврдени со закон, уредувањето на 

просторот и уредувањето на градежното земјиште; 

2. Заштитата на животната средина и природата - 

мерки за заштита и спречување од загадување на во-

дата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заш-

тита од бучавата и нејонизирачкото зрачење; 

3. Локалниот економски развој - планирање на ло-

калниот економски развој; утврдување на развојните и 

структурните приоритети; водење на локална економ-

ска политика; поддршка на развојот на малите и сред-

ните претпријатија и на претприемништвото на локал-

но ниво и во тој контекст, учество во воспоставувањето 

и развојот на локалната мрежа на институции и 

агенции и промовирање на партнерство; 

4. Комуналните дејности - снабдувањето со вода за 

пиење; испораката на технолошката вода; одведување-

то и пречистувањето на отпадните води; јавното освет-

лување; одведувањето и третманот на атмосферските 

води; одржувањето на јавна чистота; собирање, тран-

спортирање и постапување со комуналниот цврст и 

технолошки отпад; уредувањето и организирањето на 

јавниот локален превоз на патници; снабдувањето со 

природен гас и топлинска енергија; одржувањето на 

гробовите, гробиштата, крематориумите и давањето 

погребални услуги; изградбата, одржувањето, рекон-

струкцијата и заштитата на локалните патишта, улици 

и други инфраструктурни објекти; регулирање на ре-

жимот на сообраќајот; изградбата и одржувањето на 

уличната сообраќајна сигнализација; изградбата и од-

ржувањето на јавниот простор за паркирање; отстрану-

вањето на непрописно паркираните возила; отстрану-

вање на хаварисаните возила од јавните површини; из-

градбата и одржувањето на пазарите; чистењето на 

оџаците; одржувањето и користењето на парковите, зе-

ленилото, парк-шумите и рекреативните површини; ре-

гулацијата, одржувањето и користењето на речните ко-

рита во урбанизираните делови; определувањето на 

имиња на улици, плоштади, мостови и други инфрас-

труктурни објекти; 

5. Културата - институционалната и финансиската 

поддршка на културните установи и проекти; негува-

њето на фолклорот, обичаите, старите занаети и слич-

ни културни вредности; организирањето културни ма-

нифестации; поттикнувањето на разновидни специфич-

ни форми на творештво; 

6. Спортот и рекреацијата - развојот на масовниот 

спорт и рекреативните активности; организирањето на 

спортски приредби и манифестации; одржувањето и 

изградбата на објекти за спорт; поддршка на спортски 

сојузи; 

7. Социјалната заштита и заштита на децата - дет-

ски градинки и домови за стари (сопственост, финанси-

рање, инвестиции и одржување); остварување на соци-

јална грижа за инвалидните лица; децата без родители 

и родителска грижа; деца со воспитно-социјални проб-

леми; деца со посебни потреби; децата од еднородител-

ски семејства; децата на улица; лицата изложени на со-

цијален ризик; лицата засегнати со злоупотреба на дро-

га и алкохол; подигање на свеста на населението; дому-
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вање на лица со социјален ризик; остварување на право 

и воспитување на децата од предучилишна возраст. 

Вршењето на овие надлежности се во согласност со 

Националната програма за развој на социјалната заш-

тита; 

8. Образование - основање, финансирање и адми-

нистрирање на основни и средни училишта, во сора-

ботка со централната власт, во согласност со закон, ор-

ганизирање на превоз и исхрана на ученици и нивно 

сместување во ученички домови; 

9. Здравствената заштита - управување со мрежата 

на јавни здравствени организации и објекти од примар-

на здравствена заштита кои треба да вклучат застапе-

ност на локалната самоуправа во сите одбори на сите 

здравствени организации во јавна сопственост, здрав-

ственото воспитување; унапредување на здравјето; 

превентивни активности; заштита на здравјето на ра-

ботниците и заштита при работа; здравствен надзор 

над животната средина; надзор над заразните болести; 

помош на пациенти со специјални потреби (на пример, 

ментално здравје, злоупотреба на деца итн.) и други 

области кои ќе бидат утврдени со закон; 

10. Спроведување на подготовки и преземање мер-

ки за заштита и спасување на граѓаните и материјални-

те добра од воени разурнувања, природни непогоди и 

други несреќи и од последиците предизвикани од нив; 

11. Противпожарна заштита што ја вршат територи-

јалните противпожарни единици; 

12. Надзор над вршењето на работите од нејзина 

надлежност и 

13. Други работи определени со закон. 

Непосредното учество на граѓаните во одлучување-

то во општините е уредено со повеќе одредби од Зако-

нот за локалната самоуправа во кои се уредени облици-

те на учество на граѓаните. 

Според член 25 од Законот, граѓаните непосредно 

учествуваат во одлучувањето за прашања од локално 

значење преку граѓанска иницијатива, собири на граѓа-

ните и референдум, на начин и постапка утврдени со 

закон. 

Според член 28 од Законот, граѓаните преку рефе-

рендум можат да одлучуваат за прашањата од надлеж-

ност на општината, како и за други прашања од локал-

но значење.  

Според ставот 3 на овој член од Законот, советот 

може да распише референдум за прашања од негова 

надлежност, по сопствена иницијатива. Одлуката доне-

сена на референдумот е задолжителна за советот  (став 

4). 

Надлежностите на Советот се утврдени во член 36 

од Законот, според кој советот: 1. Го донесува статутот 

на општината и други прописи; 2. Донесува буџет на 

општината и годишна сметка на општината; 3. Ја ут-

врдува висината на сопствените извори на приходи за 

финансирање на општината, во рамките утврдени со 

закон; 4. Основа јавни служби во рамките на надлеж-

носта на општината и врши надзор над нивната работа; 

5. Именува членови во управните одбори на јавните 

служби, кои ги основа; 6. Усвојува програми за работа 

и финансиски планови за финансирање на јавните 

служби, кои ги основала општината; 7. Ги усвојува из-

вештаите за извршување на буџетот и годишната смет-

ка на општината; 8. Одлучува за давање дозвола за 

вршење дејност од јавен интерес од локално значење, 

во согласност со закон; 9. Ги усвојува извештаите за 

работата и годишните сметки на јавните служби, кои 

ги основала општината; 10. Одлучува за начинот на 

располагање со сопственоста на општината; 11. Одлу-

чува за начинот на вршење на финансиска контрола на 

буџетот на општината, во согласност со закон; 12. Го 

избира лицето кое раководи со подрачната единица на 

Министерството за внатрешни работи во општината, 

во согласност со закон; 13. Го разгледува и усвојува го-

дишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето 

на општината, кој го доставува до министерот за внат-

решни работи и народниот правобранител; 14. Може да 

дава препораки на раководното лице на подрачната 

единица на Министерството за внатрешни работи од 

областа на јавната безбедност и безбедноста во сообра-

ќајот и 15. Врши и други работи утврдени со закон. 

6.  Референдумот како облик на учество на граѓани-

те во одлучувањето е уреден  со посебен закон – Закон 

за референдум и други облици на непосредно изјасну-

вање на граѓаните („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 81/05). 

Според членот 2 од наведениот закон, референду-

мот е облик на непосредно изјаснување на граѓаните во 

одлучувањето за одделни прашања од надлежност на 

Собранието на Република Македонија, за прашања од 

надлежност на општините, на Градот Скопје и на оп-

штините во Градот Скопје, како и за други прашања од 

локално значење. 

Референдумот на локално ниво е уреден со посебни 

одредби од Законот (членови  36 - 44):  

Според член 36 од Законот, референдум на локално 

ниво распишува советот на општината, на Градот 

Скопје и на општините во Градот Скопје (во натамош-

ниот текст: советот), по сопствена иницијатива и на 

предлог од најмалку 20% од граѓаните од општината, 

Градот Скопје и општините во Градот Скопје. 

Според ставот 2 на овој член,  Советот може да рас-

пише референдум на локално ниво за прашања од него-

ва надлежност за кои со закон е овластен да одлучува. 

Согласно член 37, одлуката за распишување на ре-

ферендум на локално ниво се објавува во службеното 

гласило на општината, Градот Скопје и општините во 

Градот Скопје и преку средствата за јавно информира-

ње на начин утврден со статутот. Од денот на објавува-

њето на одлуката за распишување на референдум во 

службеното гласило на општината, Градот Скопје и оп-

штините во Градот Скопје до денот на одржувањето на 

референдумот на локално ниво не можат да поминат 

помалку од 25 ниту повеќе од 40 дена. 

Во членот 38 од Законот е определено дека рефе-

рендум на локално ниво може да се распише за донесу-

вање пропис, за прашања што треба да се уредат во оп-

штината, Градот Скопје и општините во Градот Скопје 

(претходен референдум) или за преоценување на про-

пис што претходно е донесен (дополнителен референ-

дум). 
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Во членот 40 од Законот се определени прашањата 

за кои не може да се распише референдум. Така според 

ставот 1 на овој член од Законот, референдум на локал-

но ниво не може да се распише за прашања што се од-

несуваат на буџетот и завршната сметка на буџетот на 

општината, Градот Скопје и општините во Градот 

Скопје и за организацијата на општинската админис-

трација. Согласно ставот 2 на истиот член од Законот, 

референдум на локално ниво не може да се распише за 

прашања за кои советот одлучува со мнозинство гласо-

ви од присутните членови на советот при што мора да 

има мнозинство гласови од присутните членови на со-

ветот кои припаѓаат на заедниците што не се мнозин-

ско население во општината, Градот Скопје и општи-

ните во Градот Скопје. 

7. Според член 1 од Законот за азил и привремена 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.49/2003, 66/2007, 142/2008, 146/2009, 166/2012, 

101/2015, 152/2015, 55/2016 и 71/2016), кој важел во 

време на донесувањето на оспорената одлука, било 

предвидено дека со овој закон се уредуваат условите и 

постапката за добивање и престанок на право на азил 

на странец или лице без државјанство (во натамошниот 

текст: странец) кој бара признавање право на азил во 

Република Македонија, како и правата и должностите 

на барателите и лицата на кои им е признаено право на 

азил во Република Македонија. Со овој закон се уреду-

ваат и условите според кои Република Македонија мо-

же да даде привремена заштита, како и правата и долж-

ностите на лицата под привремена заштита. 

Во членот 11 од Законот е утврден принципот на 

локално учество, кој значи обврска на единиците на ло-

калната самоуправа да ја прифатат одговорноста за 

сместување на признаените бегалци и лица под супси-

дијарна заштита во зависност на економската развие-

ност и бројот на жителите на единиците на локалната 

самоуправа, за што одлучува Владата на Република 

Македонија (во натамошниот текст: Владата). 

Согласно членот 12 од Законот, постапката за приз-

навање право на азил во прв степен ја спроведува и до-

несува одлука Министерството за внатрешни работи 

преку организациона единица надлежна за азил (во на-

тамошниот текст: Секторот за азил). Против одлуката 

од ставот 1 на овој член може да се поведе управен 

спор пред надлежниот суд. 

Според член 47 став 2 од Законот, Министерството 

за труд и социјална политика со цел да ја олесни интег-

рацијата на барателите на право на азил или на лицата 

на кои им е признаено право на азил во Република Ма-

кедонија ќе изготвува соодветни програми за интегра-

ција. 

Според членот 48 од Законот, барателите на право 

на азил до донесување на конечна одлука во поста-

пката за признавање право на азил имаат право на: 

- престој; 

- бесплатна правна помош; 

- сместување и згрижување во прифатен центар или 

друго место за сместување определено од Министер-

ството за труд и социјална политика, доколку искаже 

потреба за истото; 

- основни здравствени услуги согласно со прописи-

те за здравственото осигурување; 

- право на социјална заштита согласно со прописи-

те за социјалната заштита; 

- право на образование согласно со прописите за ос-

новно и средно образование; 

- работа само во рамките на прифатниот центар или 

друго место за сместување определено од Министер-

ството за труд и социјална политика и како и право на 

слободен пристап на пазарот на труд за барател на пра-

во на азил на кој барањето за признавање на право на 

азил не му е решено во период од една година, по исте-

кот на периодот од една година и 

- контакти со Високиот комесаријат за бегалци, ка-

ко и невладини хуманитарни организации заради дава-

ње на правна помош во постапката за признавање пра-

во на азил. 

Министерството за труд и социјална политика за 

правата наведени во ставот 1 на овој член ги известува 

барателите на право на азил во писмена форма на јазик 

за кој разумно може да се претпостави дека го разбира-

ат или во усна форма со помош на преведувач. 

Министерството за труд и социјална политика се 

грижи за обезбедување на средства за издржување и 

здравствена заштита на барателите на право на азил, 

додека се наоѓаат во прифатниот центар или друго мес-

то за сместување определено од ова министерство. 

Во однос на признаените бегалци, во членот 52 од 

Законот е определено дека на признаениот бегалец му 

се обезбедува сместување, согласно со принципот на 

локално учество, преку давање соодветен стан на ко-

ристење или на парична помош потребна за обезбеду-

вање простории за сместување, до обезбедување на 

средства за својата егзистенција, но најдолго две годи-

ни од денот на доставувањето на решението за призна-

вање на статус на признаен бегалец. Министерот за 

труд и социјална политика ги пропишува критериуми-

те и начинот за користење на соодветен стан за сместу-

вање или на парична помош потребна за обезбедување 

простории за сместување на признаениот бегалец. 

Според членот 55 од Законот за азил и привремена 

заштита, средствата за сместување, социјална заштита 

и здравствена заштита од членовите 23-а, 52, 53, 54 и 

60 на овој закон се обезбедуваат во Буџетот на Репуб-

лика Македонија. За сместување, остварување на пра-

вата од социјална заштита и здравствена заштита од 

членовите 23-а, 52, 53, 54 и 60 на овој закон се грижи 

Министерството за труд и социјална политика. 

Во однос на т.н. привремена заштита, во членот 62 

од Законот за азил и привремена заштита е утврдено 

дека во случај на масовен прилив на лица кои непосре-

дно доаѓаат од држава во која нивните животи, безбед-

ност или слобода се загрозени со војна, граѓанска 

војна, окупација, внатрешен конфликт пропратен со 

насилство или масовно кршење на човековите права, 

Владата може да им даде привремена заштита. Владата 

периодично го преиспитува постоењето на околности-

те од став 1 на овој член и одлучува за продолжување 

на привремената заштита. Привремената заштита во 

Република Македонија не може да трае подолго од две 

години. 
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Цитираната регулатива од Законот за азил и прив-

ремена заштита е скоро идентична со Законот за меѓу-

народна и привремена заштита на странците („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.64/2018).  

8. Во релевантните меѓународни акти – Европската 

повелба за локалната самоуправа во членот 4 од Повел-

бата кој се однесува на надлежноста на локалната са-

моуправа е утврдено дека локалните власти во рамките 

на законот, имаат целосна слобода да ја остваруваат 

својата иницијатива во поглед на работите кои не се 

исклучени од нивната надлежност и кои не се дадени 

во надлежност на некоја друга власт. 

Во меѓународните акти кои се однесуваат на бегал-

ците најзначајна е Конвенцијата на ООН за статусот на 

бегалците од 1951година и нејзиниот Протокол од 1967 

година, која претставува темел на модерната заштита 

на бегалците.  

Во регулирањето на заштитата на бегалците, Кон-

венцијата тргнува од принципот на недискриминација, 

т.е. од обврската на државите-потписнички за нејзина 

доследна примена врз бегалците без дискриминација 

во поглед на расата, верата или земјата на потекло. На 

бегалците со Конвенцијата им се гарантирани повеќе 

права како што се правото да стекнуваат имот (член 

13) право на пристап до суд (член 16), право на врабо-

тување и самовработување (член 17 и член 18), право 

на домување (член 21), право на образование (член 22), 

слобода на движење (член 26), право на лични исправи 

и патни документи (членови 27 и 28). Еден од основни-

те принципи на Конвенцијата е и принципот односно 

забраната на протерување и враќање на територија ка-

де што ќе биде загрозен нивниот живот (принцип non-

refoulement).  

9. Од наведените одредби на Уставот на Република 

Македонија произлегува дека референдумот е еден од 

облиците на остварување на власта на граѓаните и дека 

локалната самоуправа е темелна вредност на уставниот 

поредок. Уставната положба на локалната самоуправа 

понатаму е уредена со Амандманот XVII на Уставот, 

кој ги утврдува областите за кои е надлежна локалната 

самоуправа, дефинирајќи претходно дека станува збор 

за прашања од локално значење за кои граѓаните мо-

жат да одлучуваат непосредно и преку претставници.  

Уставните надлежности на локалната власт поната-

му се разработени во Законот за локалната самоуправа 

кој притоа јасно го утврдува принципот на супсидијар-

ност определувајќи дека општините ги вршат работите 

од јавен интерес од локално значење, што не се исклу-

чени од нивна надлежност или не се во надлежност на 

органите на државната власт. Поаѓајќи од оваа општа 

определба дека општините се надлежни за прашања од 

локално значење, а не и за оние за кои е надлежна цен-

тралната власт, и одредбите од Законот за локална са-

моуправа и Законот за референдум и други облици на 

непосредно изјаснување на граѓаните правото на граѓа-

ните да одлучуваат преку референдум е лимитирано на 

прашања од надлежност на општината, односно праша-

ња од локално значење за кои советот на општината е 

овластен да одлучува.   

Од наведените одредби од Законот за азил и прив-
ремена заштита произлегува дека во сферата на азилот 
и привремената заштита општините односно советите 
на општините немаат со закон утврдено право да одлу-
чуваат, бидејќи сите постапки и дејствија поврзани со 
положбата на барателите на азил се во надлежност на 
Владата на Република Македонија, односно органите 
на централната власт, во прв ред Министерството за 
внатрешни работи и Министерството за труд и соци-
јална политика. 

Согласно законот, Министерството за внатрешни 
работи ја спроведува постапката за признавање на пра-
вото на азил преку Секторот за азил. 

Министерството за труд и социјална политика из-
готвува програми за интеграција на барателите за азил, 
се грижи за нивно сместување и згрижување, за таа цел 
ги определува објектите што претставуваат прифатни 
центри за барателите на азил и раководи со тие при-
фатни центри. Министерството за труд и социјална по-
литика исто така, се грижи за обезбедување на сред-
ства за издржување и здравствена заштита на баратели-
те на право на азил додека се наоѓаат во прифатниот 
центар или друго место за сместување и за остварува-
њето на нивните социјални права. Притоа, сите финан-
сиски средства за овие намени се обезбедуваат од 
државниот Буџет.  

Улогата на локалната власт во сферата на азилот е 
формулирана преку т.н. принцип на локално учество 
кој е дефиниран во членот 11 од Законот, според кој 
општините имаат обврска да ја прифатат одговорноста 
за сместување на признаените бегалци и лица под суп-
сидијарна заштита во зависност на економската развие-
ност и бројот на жителите на единиците на локалната 
самоуправа, за што сепак одлучува Владата на Репуб-
лика Македонија. 

Во конкретниот случај Советот на Општина Охрид 
со оспорената одлука распишал референдум на локал-
но ниво заради изјаснување на граѓаните за населување 
и интеграција на мигранти на подрачјето на Општина 
Охрид.    

Иако во оспорената одлука како правен основ за 
нејзиното донесување се наведени одредбите од члено-
вите 25 и 28 од Законот за локалната самоуправа и чле-
новите 6 и 36 од Законот за референдум и други обли-
ци на непосредно одлучување на граѓаните, од анализа-
та на нивната содржина неспорно произлегува дека ло-
кален референдум може да се распише само за праша-
ња од надлежност на општината, односно за прашања 
од локално значење. Притоа, согласно постојната за-
конска регулатива, прашањето за населување и интег-
рација на бегалците не спаѓа во прашања за кои е над-
лежна општината, туку за тоа одлучуваат органите на 
централната власт, односно Владата и надлежните ми-
нистерства за внатрешни работи и труд и социјална по-
литика.  

Врз основа на наведеното, Судот утврди дека со ос-
порената одлука, Советот на Општина Охрид, спротив-
но на наведените закони, распишал локален референ-
дум за прашање  што не е во негова надлежност однос-
но за прашање за коешто тој не е овластен со закон да 
одлучува, со што постапил спротивно на Амандман 
XVII од Уставот, како и спротивно на членовите 20, 28 
и 36 од Законот за локалната самоуправа и на членови-
те  2, 36 и 38 од Законот за референдум и други облици 
на непосредно изјаснување на граѓаните. 
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10. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како 
во точката 1 од оваа одлука. 

11. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот, Никола Ива-
новски и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева,Јован 
Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадинов-
ски, Вангелина Маркудова и Владимир Стојаноски. 

 
У. бр. 125/2017 Претседател 

9 јули 2018 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2569. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.107/2005), член 42 и 43 од Законот за судовите 
(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006 и 150/2010), во 
врска со член 7 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за судовите  („Службен весник на РМ“ 
бр.83/2018),  член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 1 од 
Законот за Судскиот совет на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 60/2006, 150/2010, 
100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/2017 и 83/2018) и член 
26 став 1 и 2 од Деловникот за работа на Судскиот со-
вет на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр.197/2015 и 12/2017),  Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија на 281-та седница одржана на ден 
13.07.2018 година, ја донесе следната 
 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН 

СУД СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ 
 
За судии поротници на Основен суд  Скопје 2 Скоп-

је се избрани:  
1. Каролина Мијакоска  
2. Драгана Узелац 
3. Наташа Трајковска 
4. Васко Ивановски 
5. Рабија Ќосовиќ 
6. Љиљана Игњатовска 
7. Викторија Митрикеска 
8. Ангела Манеска 
9. Славица Алексовска 
10. Светлана Ѓорчевска 
11. Драгана Петров 
12. Наташа Јосифовска-Симоноска 
13. Гордана Бошковска 
14. Ангел Прекодолов 
15. Лена Штерјова 
16. Шенџан Ибраим 
17. Борче Димоски 
18. Лидија Филиповска 
19. Лилјана Хаџи Пулевска 
20. Кадрие Лимани 
21. Вера Донеска-Стефановска 
22. Соња Дамовска- Дамјановска 
23. Весна Петровска 
24. Виолета Блажевска 

25. Ивана Миленкоска 
26. Станче Јосевска 
27. Моника Велјаноска 
28. Гордана Атанасова 
29. Љубинка Органџиева 
30. Љубинка Рубиева 
31. Бедрија Потуровиќ 
32. Марина Јордановска 
33. Аган Решати 
34. Димитар Сотиров и 
35. Зорица Бабуновска. 
Оваа одлука влегува во сила 16.07.2018 година. 
 

Бр. 02-1063/1 Судски совет 
13 јули 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

__________ 
2570. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр.107/2005), член 42 и 43 од Законот за судовите 

(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006 и 150/2010), во 

врска со член 7 од Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за судовите  („Службен весник на РМ“ 

бр.83/2018),  член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 1 од 

Законот за Судскиот совет на Република Македонија 

(„Службен весник на РМ“ бр. 60/2006, 150/2010, 

100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/2017 и 83/2018) и член 

26 став 1 и 2 од Деловникот за работа на Судскиот со-

вет на Република Македонија („Службен весник на 

РМ“ бр.197/2015 и 12/2017),  Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија на 281-та седница одржана на ден 

13.07.2018 година, ја донесе следната 
 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН 

СУД ДЕБАР 

 

За судии поротници на Основен суд  Дебар се из-

брани:  

1. Ељма Граждани 

2. Газменд Буџаку 

3. Аљма Самарџиу 

4. Анита Граждани 

5. Шабан Алајбегу 

6. Кренар Пачуку 

7. Рудина Батку 

8. Адријан Хаме 

9. Армира Шарку 

10. Флакрон Маќелара 

11. Атдхе Таравари 

12. Бурим Каба 

13. Аљбјонда Даци 

14. Саит Абазоски и 

15. Албина Мирзо. 
Оваа одлука влегува во сила 16.07.2018 година. 
 

Бр. 02-1065/2 Судски совет 
13 јули 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 

2571. 
 

Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од 
Законот за спортот („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 
148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 
6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16), ја приложуваме 
следната 

 
Л И С Т А 

НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ - ЈУНИ 2018 

    
Ред
. Бр. 

Име и пре-
зиме на ка-
тегоризи-
раниот 
спортист 

Стекна-
та 
спорт-
ска ка-
тегорија 

Остварен резултат на официјални 
меѓународни натпревари кои се во 
календарот на европските и свет-
ските асоцијации и државни 
првенства 

1. Никола 
Иловски 

Спор-
тист од 
светска 
катего-
рија 

Карате – за освоено 2-ро место на 
9-то светско Универзитетско 
првенство во карате, одржано во 
Бар, Република Црна Гора, од 18-
22.06.2014 година 

2. Моника 
Стефанов-
ска 

Спор-
тист од 
светска 
катего-
рија 

Карате – за освоено 3-то место во 
дисциплината борби во екипна 
конкуренција на 3-те Европски 
Универзитетски игри одржани во 
Загреб и Риека, Република Хрват-
ска, од 12-14.07.2016 година и ос-
воено 3-то место во дисциплината 
борби во екипна конкуренција на 
10-то Универзитетско светско 
првенство одржано во Брага, 
Португалија, од 10-13.08.2016 го-
дина 

3. Магомед-
гаџи 
Омардиби-
рович Ну-
ров 

Спор-
тист од 
меѓуна-
родна 
катего-
рија 

Борење – за освоено 5-то место во 
категоријата до 97кг., на ЕП во бо-
рење за сениори, одржано во Кас-
пијск, Дагестан, Руска Федерација, 
од 30.04.2018 до 06.05.2018 година 

4. Оливера 
Наковска 
Бикова 

Спор-
тист од 
светска 
катего-
рија 

Спортско стрелаштво за инвали-
дизирани лица – за освоено 3-то 
место во дициплината 10м. воз-
душна пушка на СП во спортско 
стрелаштво за инвалидизирани 
лица, одржано во Чеонгју, Репуб-
лика кореа, од 01-12.05.2018 го-
дина 

5. Емил Пав-
лов 

Спор-
тист од 
светска 
катего-
рија 

Карате – за освоено 1-во место во 
категорија до 60кг., во машка кон-
куренција на 53-то ЕП во карате за 
сениори, одржано во Нови Сад, 
Република Србија, од 10-
13.05.2018 година 

6. Ангела 
Мојсовска 

Спор-
тист од 
меѓуна-
родна 
катего-
рија 

Карате – за освоено 5-то место во 
категорија до 68кг. во женска кон-
куренција на 53-то ЕП во карате за 
сениори, одржано во Нови Сад, 
Република Србија, од 10-
13.05.2018 година 

  
Бр. 08 – 1461/2  

10 јули 2018 година             Директор, 
Скопје            Дарко Каевски с.р. 

2572. 

Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од 

Законот за спортот („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 

148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 

6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16), ја приложуваме 

следната 

 

Л И С Т А 

НА СТРУЧНИ ЛИЦА И ТРЕНЕРИ КОИ УЧЕСТВУ-

ВАЛЕ ВО РАБОТАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 

СПОРТСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАТЕГОРИЗИРА-

НИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Ред

. Бр. 

Име и пре-

зиме на 

стручното 

лице 

учество во 

работа за 

остварува-

ње на 

спортски 

резултат 

Остварен резултат на офи-

цијални меѓународни нат-

превари кои се во календа-

рот на европските и свет-

ските асоцијации и држав-

ни првенства 

1. Љуљзим 

Вранези 

селектор на 

национал-

ниот тим во 

борење 

За учество и пласман на 

спортист на ЕП во борење 

за сениори, одржано во 

Каспијск, Дагестан-Руска 

Федерација, од 30.04.2018 

до 06.05.2018 година 

2. Бранимир 

Јовановски 

селектор на 

национал-

ниот тим во 

спортско 

стрелаштво 

за инвали-

дизирани 

лица 

За учество и пласман на 

спортист на СП во спортско 

стрелаштво за инвалидизи-

рани лица, одржано во Че-

онгју, Република Кореа, од 

01-12.05.2018 година 

3. Сашко  

Арсовски, 

Петар Бе-

листоја-

носки и 

Бошко За-

борски 

тренер на 

национален 

тим во ку-

мите, по-

мошник 

тренер на 

национален 

тим во 

машка и 

женска кон-

куренција 

За учество и пласман на 

спортисти на ЕП во карате, 

одржано во Нови Сад, Ре-

публика Србија, од 10-

13.05.2018 година 

4. Сашко  

Арсовски 

тренер За учество и пласман на 

спортист на ЕП во карате, 

одржано во Нови Сад, Ре-

публика Србија, од 10-

13.05.2018 година 

5. Бошко За-

борски 

тренер За учество и пласман на 

спортист на ЕП во карате, 

одржано во Нови Сад, Ре-

публика Србија, од 10-

13.05.2018 година 

 

Бр. 08 – 1461/3  

10 јули 2018 година Директор, 

Скопје Дарко Каевски с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 

АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ 

2573. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 

1 и член 20 став 1 алинеја 10, член 65 ставови 1 и 4 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17), 

а во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 

6, 9, 10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и 

член 81 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 1, член 

39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за 

работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни меди-

умски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, а во 

врска со Писменото барање од заинтересирана страна, 

Комисија за односи со верските заедници и религиозни 

групи бр.03-91/1 од 09.03.2018 година (наш арх.бр.08-

1134/1 од 09.03.2018 година) и Писменото барање од 

заинтересирана страна, Здружение Радио Марија Маке-

донија - Скопје (наш арх.бр.03-5529/1 од 12.12.2017 го-

дина), Студијата за утврдување на оправданоста за об-

јавување јавен конкурс за доделување дозвола за неп-

рофитно радио на локално ниво, на подрачјето на оп-

штина Струмица, наш арх.бр.08-3206/1 од 10.07.2018 

година и Заклучокот бр.02-3252/2 од 16.07.2018 го-

дина, на својата 30-та седница одржана на 16.07.2018 

година, ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА НЕПРОФИТНА РАДИ-

ОДИФУЗНА УСТАНОВА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ  

НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА ЛОКАЛНО НИВО 

 

1.  Се објавува јавен конкурс за доделување 1 

(една) дозвола за непрофитна радиодифузна устано-

ва за радио емитување на програмски сервис, наме-

нет за христијанското население, на подрачјето на 

општина Струмица, на локално ниво, на македонски 

јазик, кој ќе се емитува преку радиофреквенција оп-

ределена од страна на Агенцијата за електронски ко-

муникации на РМ, и тоа: 106.5 МHz. На радиофрек-

венцијата определена од страна на Агенцијата за 

електронски коминикации на РМ, постои можна по-

јава на интерференции.
1
 

2. Дозволата ќе се додели за временски период од 9 

(девет) години и не може да се пренесува на друго 

лице. 

3. Кандидатите на конкурсот треба да ги исполнат 

минималните технички, просторни, финансиски и кад-

ровски услови, утврдени во Правилникот за минимал-

ни технички, просторни, финансиски и кадровски усло-

ви за добивање дозвола за радио и телевизиско емиту-

вање („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.172/14 и 76/15), кои се образложени и допрецизира-

ни во Конкурсната документација. 

4. Техничките карактеристики и параметри опре-

делени од страна на Агенцијата за електронски ко-

муникации на РМ согласно со Законот за електрон-

ските комуникации („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 

21/18) и прописите донесени врз основа на него, се 

образложени и допрецизирани во Конкурсната доку-

ментација и одобрението за користење радиофрек-

венција издадено од Агенцијата за електронски ко-

муникации. 

5. Доставените пријави на конкурсот, Агенцијата ќе 

ги оценува врз основа на следните критериуми, на 

следниот начин на бодирање: 

                            
1   На радиофреквенцијата определена од страна на Агенцијата за 
електронски коминикации на РМ, постои можна појава на интер-
ференции. 
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6. За дозволата за радио емитување се плаќа годи-

шен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи 

од датумот на доделувањето на дозволата, на сметка на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги, во рок од 30 дена од денот на приемот на факту-

рата издадена од Агенцијата. 

Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на 

надоместокот за дозволата ги утврдува Агенцијата 

согласно член 80 од напред цитираниот Закон и сог-

ласно Правилникот за процедурите на финансиското 

и сметководственото работење на Агенцијата за ау-

дио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 

весник на Република Македонија“, бр.185/14), Пра-

вилникот за форматите на програмските сервиси на 

радиодифузерите („Службен весник на Република 

Македонија“, бр.172/14) и Правилникот за подрачја-

та на емитување на телевизиски и радио програмски 

сервиси („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр.172/14). 

7. За користење на радиофреквенциите се плаќа го-

дишен надоместок согласно со Законот за електронски-

те комуникации и Правилникот за начинот на пресмет-

ка на годишниот надоместок за користење на радио-

фреквенции, на Агенцијата за електронски комуника-

ции („Службен весник на Република Македонија“, 

бр.161/14). 

Надоместокот за користење радиофреквенции се 

плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуни-

кации за секоја тековна година однапред почнувајќи од 

датумот на важењето на одобрението за користење ра-

диофреквенции. 

8. За определување на предавателната фрек-

венција, микролокација, максималната ефективна 

иззрачена моќност (ЕРП), насоченоста на антенски-

от систем, како и за другите технички параметри 

што не се определени со оваа Одлука и со конкур-

сната документација, кандидатите се должни (по 

подигањето на документацијата од Агенцијата и 

добивањето потврда од Агенцијата за подигнатата 

документација) да се обратат во Агенцијата за 

електронски комуникации, каде ќе ги добијат де-

талните технички параметри, кои се составен дел 

на конкурсната документација и според кои ќе тре-

ба да се изработи техничкиот елаборат за предавател-

ниот дел. 

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за 

електронски комуникации треба да биде со истиот на-

зив како и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни ме-

диумски услуги.   

9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави 

на посебен образец, чија форма и содржина ги пропи-

шува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, кој се објавува на веб страницата на Агенци-

јата.  

Конкурсната документација и образецот - Пријава, 

можат да се подигнат во архивата на Агенцијата за ау-

дио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република 

Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македо-

нија” бр.38, Скопје, секој работен ден од 8:00 до 16:00 

часот. 

За документацијата се плаќа надоместок во износ 

од 60.000,00 (шеесетилјади) денари на жиро сметка: 

300000000618023 на Агенцијата за аудио и аудиовизу-

елни медиумски услуги, Банка депонент: Комерцијална 

банка АД Скопје. 

10. Пријавата се поднесува во затворен плик до 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги на Република Македонија, Палата „Панко Брашна-

ров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, со назнака „При-

јава за учество на јавен конкурс за доделување дозвола 

за непрофитна радиодифузна установа за радио емиту-

вање на програмски сервис на локално ниво, на под-

рачјето на општина Струмица”. 

Обрасците и прилозите кон Пријавата за учество 

на јавен конкурс за доделување дозвола за непро-

фитна радиодифузна установа за радио  емитување 

на програмски сервис на локално ниво, на подрачје-

то на општина Струмица, треба да бидат системати-

зирани по редослед и реден број на образец, односно 

Прилог кон Пријавата, при што кај секој прилог кон 

пријавата, на првата страна на десниот горен агол од 

листот да биде наведен соодветниот реден број 

(Пример бр. ___). 

Пријавата, со придружната документација од член 

73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиум-

ски услуги, се поднесува во 2 (два) примерока. 

11. Пријавата може да се достави препорачано по 

пошта или со предавање во архивата на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 
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12. Пријавата се поднесува во рок од 90 (деведесет) 

дена. 

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот 

нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука 

во „Службен весник на Република Македонија”. 

Пријавите се поднесуваат во рокот определен со 

оваа Одлука на начин, форма и со содржина предвиде-

на во Конкурсната документација. 

Пријавите на кандидатите кои нема да го платат на-

доместокот за документацијата, кои ќе бидат поднесе-

ни по истекот на рокот определен со оваа Одлука, како 

и некомплетните и неуредно пополнетите пријави, не-

ма да се разгледуваат. 

Дополнителни информации, во врска со објаве-

ниот јавен конкурс, може да се добијат од следните 

лица: 

- за програмскиот концепт: Огнен Неделковски тел: 

02/3103-410; Рубин Талески тел: 02/3103-426;  

- за сопственичката структура и кадровските ус-

лови: Катерина Доневска тел: 02/3103-422; 

- за техничките и просторните услови: м-р Арѓенд 

Џелили тел: 02/3103-407; 

- за финансиските услови: Горан Радуновиќ тел: 

02/3103-433; Весна Симоновска тел: 02/3103-437; и 

- за општи податоци и правни прашања: м-р Ивона 

Муфишева Алексовска тел: 02/3103-413; м-р Ана Бог-

дановска тел: 02/3103-412. 

13. Пријавите кои ќе бидат поднесени на овој јавен 

конкурс, ќе бидат јавно отворени, во седиштето на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги на Република Македонија, Палата „Панко Брашна-

ров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, една недела по 

истекот на рокот за поднесување на пријави, утврден 

во точка 12 на оваа одлука. 

Информацијата за денот и часот на јавното отвара-

ње ќе биде објавена на веб страницата на Агенцијата: 

www.avmu.mk. 

14. Одлуката за доделување на дозвола за непро-

фитна радиодифузна установа за радио емитување 

на програмски сервис, наменет за христијанското на-

селение, на подрачјето на општина Струмица, на ло-

кално ниво, на македонски јазик, ќе биде донесена 

во рок од 30 (триесет) дена од денот на одржаното 

јавно отворање на пријавите, наведен во точка 13 на 

оваа одлука. 

Кандидатите на конкурсот ќе бидат известени за 

одлуката за доделување на дозволата, во рок од 7 (се-

дум) дена од денот на нејзиното донесување. 

15. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија”, на веб-страницата на Агенци-

јата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како 

и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот 

дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во 

мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните 

во Република Македонија, а влегува во сила од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

На 09.03.2018 година, од страна на Комисијата за 

односи со верските заедници и религиозни групи до 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги, беше доставено Барање бр.03-91/1 (наш 

арх.бр.08-1134/1 од 09.03.2018 година) за добивање 

информации во однос на постапката за добивање 

дозвола за радио емитување, за државно или регио-

нално ниво.  

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги до Комисијата за односи со верските заедници и 

религиозни групи достави допис – Барање (наш 

арх.бр.08-1134/2 од 19.03.2018 година), со кој меѓудру-

гото ја извести заинтересираната страна дека во некол-

ку наврати Агенцијата за аудио и аудиовизуелни меди-

умски услуги се има обратено до Агенцијата за елек-

тронски комуникации за слободни радиофреквенции за 

национално и регионално ниво – подрачјето на град 

Скопје, при што е известена дека слободни радиофрек-

венции нема. Воедно, Агенцијата за аудио и аудиови-

зуелни медумски услуги побара од Комисијата за одно-

си со верските заедници и религиозни групи да го доу-

реди своето барање, односно да го допрецизира регио-

нот на кој би се емитувал програмскиот сервис, со цел 

да се утврди дали согласно со Планот за доделување и 

користење на радиофреквенциите има слободни радио-

фреквенции.  

Комисијата за односи со верските заедници и рели-

гиозни групи, со писмен допис бр.03-91/3 од 22.03.2018 

година (наш арх.бр.08-1134/3 од 22.03.2018 година) по-

бара од Агенцијата а аудио и аудиовизуелни медиум-
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ски услуги информација за тоа во кои региони, однос-

но подрачја на територијата на Република Македонија 

евентуално има слободни радиофреквенции за емиту-

вање на радио програмски сервис. 

По повод напред цитираниот допис, Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се обрати до 

Агенцијата за електронски комуникации со Барање ин-

формација за слободни радиофреквенции за емитување 

на радио програмски сервиси за сите подрачја во Ре-

публика Македонија (наш арх.бр.08-1134/4 од 

23.03.2018 година). Агенцијата за електронски комуни-

кации, со Известување по барањето информација за 

слободни фреквенции на територија на Р.Македонија 

бр.0805-1216 од 26.03.2018 година (наш арх.бр.08-

1134/6 од 26.03.2018 година), ги извести Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Комисија-

та за односи со верските заедници и религиозни групи, 

дека потребно е да се прецизира точно за кој град по-

стои најголем интерес, за да се извршат софтверски 

анализи и првични мерења во бараната област. Во 

врска со наведеното, Комисијата за односи со верските 

заедници и религиозни групи, со допис бр.03-91/8 од 

10.04.2018 година (наш арх.бр.08-1134/7 од 11.04.2018 

година) ја информираше Агенцијата за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги дека нивниот интерес е за 

градот Струмица. 

Имајќи го предвид напреднаведеното, Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 

11.04.2018 година, со писмен допис – Барање информа-

ција (наш арх.бр.08-1134/8) се обрати до Агенцијата за 

електронски комуникации, за да побара информација 

за можни слободни фреквенции за радио емитување на 

подрачјето на општина Струмица, со начелни технички 

параметри врз основа на кои ќе се изработи техничко 

решение, односно податоци за фреквенциите за емиту-

вање, локацијата на предавателот, како и јачината на 

истите. 

Агенцијата за електронски комуникации, на 

20.04.2018 година со допис бр.0805-1216/5 од 

20.04.2018 година (наш арх.бр.08-1134/9 од 20.04.2018 

година), ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуел-

ни медиумски услуги дека „Врз основа на техничката 

анализа од страна на Секторот за радиокомуникации и 

најновите мерења во регионот на град Струмица, во 

пограничниот регион се регистрирани голем број на 

радиоемисии од соседните држави со значително висо-

ко ниво. Доколку идниот корисник се согласува на 

евентуална појава на интерференции од соседните 

држави, може да се определат начелни параметри спо-

ред кои треба да се изработи техничко решение за пок-

ривање на градот Струмица и тоа: Можни локации на 

предавател: Струмица споменик, Струмица баир, Стру-

мица кале; Ефективна иззрачена моќност: 300 W; 

Фреквенција 106.5 MHz. 

За наведеното, Агенцијата за аудио и аудиовизуел-

ни медиумски услуги ја извести Комисијата за односи 

со верските заедници и религиозни групи, со писмен 

допис – Известување со доставување (наш арх.бр.08-

1134/10 од 24.04.2018 година), и побара од неа инфор-

мација дали е согласна со отварање на радио на локал-

но ниво на подрачјето на општина Струмица, со наве-

дените услови односно со евентуалната појава на ин-

терференции од соседните држави. До моментот на до-

несувањето на оваа Одлука, од Комисијата за односи 

со верските заедници и религиозни групи не е добиен 

повратен одговор. 

Претходно, односно на 12.12.2017 година до 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги беше доставено Писмено барање од заинтересирана 

страна, Здружение Радио Марија Македонија – Скопје 

(наш арх.бр.03-5529/1 од 12.12.2017 година), за донесу-

вање одлука за објавување на јавен конкурс за доделу-

вање на дозвола за радио емитување за подрачјето на 

општина Струмица. Наведеното барање беше одбиено 

од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни ме-

диумски услуги со Одлука УП1 бр.08-485 од 

26.12.2017 година, со оглед дека тогаш согласно со 

Планот за доделување и користење на радиофрек-

венциите, а врз основа на доставено Известување 

бр.0805-3296/2 од 20.12.2017 година (наш арх.бр.03-

5528/3 од 20.12.2017 година), од Агенцијата за елек-

тронски комуникации се утврди дека нема слободна 

радиофреквенција за радио емитување на програмски 

сервис на подрачјето на општина Струмица. 

Имајќи ги предвид добиените информации наведе-

ни во Известувањето во врска со барањето информаци-

ја за слободни фреквенции за емитување на радио 

програма на локално ниво за град Струмица бр.0805-

1216/5 од 20.04.2018 година (наш арх.бр.08-1134/9 од 

20.04.2018 година), доставено од страна на Агенцијата 
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за електронски комуникации, Агенцијата за аудио и ау-

диовизуелни медиумски услуги го извести Здружение-

то Радио Марија Македонија - Скопје за истите, со до-

пис – Известување со доставување (наш арх.бр.08-

2103/1 од 24.04.2018 година), и му посочи дека доколку 

се согласни за отворање радио на локално ниво на под-

рачјето на општина Струмица со наведените услови, 

односно со евентуалната појава на интерференции од 

соседните држави, можат да поднесат писмено барање 

до Агенцијата, како заинтересирана страна за донесу-

вање одлука за објавување на јавен конкурс за доделу-

вање на дозвола за радио емитување на подрачјето на 

општина Струмица.  

На 16.05.2018 година, Здружението Радио Марија 

Македонија - Скопје со писмен допис (наш 

арх.бр.08-2103/2 од 16.05.2018 година) ја извести 

Агенцијата дека се заинтересирани за доделување на 

дозвола за радио емитување на подрачјето на општи-

на Струмица.  

Во член 70 став 4 од Законот за аудио и аудиови-

зуелни медиумски услуги е предвидено дека доколку 

согласно со Планот за доделување и користење на 

радиофреквенциите, се утврди дека има слободни 

радиофреквенции, Агенцијата ќе изработи студија со 

која ќе ја утврди оправданоста за објавување на ја-

вен конкурс, а особено од аспект на исполнувањето 

на целта на овој закон, како и од аспект на потребите 

на публиката.  

Следствено на наведеното, Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, преку Секторот за 

стратешко планирање и авторски права, изработи Сту-

дија за утврдување на оправданоста за објавување ја-

вен конкурс за доделување дозвола за непрофитно ра-

дио на локално ниво, на подрачјето на општина Стру-

мица, наш арх.бр.08-3206/1 од 10.07.2018 година, која е 

објавена на веб страницата на Агенцијата на 11.07.2018 

година. Студијата се изработи за да се утврди оправда-

носта за објавување јавен конкурс за доделување доз-

вола за непрофитна радиодифузна установа за радио 

емитување на програмски сервис на локално ниво, на 

подрачјето на општина Струмица, притоа анализрајќи 

неколку важни аспекти, како што се програмската по-

нуда на постојните радиостаници на ова подрачје, нив-

ната слушаност во 2017 година, како и потенцијалната 

публика. 

Наодите од Студија за утврдување на оправданоста 

за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за 

непрофитно радио на локално ниво, на подрачјето на 

општина Струмица, наш арх.бр.08-3206/1 од 10.07.2018 

година покажаа дека постои оправданост за објавување 

јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна ра-

диодифузна установа, за радио емитување на програ-

мски сервис на локално ниво, на подрачјето на општи-

на Струмица, што детално може да се утврди од тек-

стот на самата Студија. 

Следствено на напред наведеното, a имајќи предвид 

дека согласно Планот за доделување и користење на 

радиофрекфенциите се утврди дека има слободни ради-

офрекфенции, по што беше изработена Студија со која 

се утврди дека постои оправданост за објавување јавен 

конкурс за доделување дозвола за непрофитна радио-

дифузна установа за радио емитување на програмски 

сервис, на локално ниво, на подрачјето на општина 

Струмица (наш арх.бр.08-3206/1 од 10.07.2018 година), 

врз основа на член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 

алинеја 10, член 65 ставови 1 и 4 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, а во врска со член 

69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 6, 9, 10, 11 и 12, 

член 71, член 74, член 79, член 80 и член 81 од истиот 

Закон, член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 

10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенци-

јата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-

4351/1 од 29.08.2014 година и Заклучокот бр.02-3252/2 

од 16.07.2018 година, Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги на 30-та седница, од-

ржана на 16.07.2018 година, донесе Одлука како во 

диспозитивот, која ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија”, на веб-страницата на Агенци-

јата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како 

и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот 

дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во 

мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните 

во Република Македонија, која влегува во сила од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
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Агенција за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, 

16 јули 2018 година Претседател на Советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
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