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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3535. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членот 154 став 3 алинеја 2 од 
Законот за правда за децата („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 148/13), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 18 ок-
томври  2018 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕН НА ДРЖАВНИОТ  СОВЕТ  ЗА  ПРЕВЕНЦИЈА  

НА  ДЕТСКО  ПРЕСТАПНИШТВО 
 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на член на  Државниот  совет  за  
превенција  на  детско  престапништво,  претставник на 
невладините организации за заштита на децата. 

2. Заинтересираните кандидати, државјани на Ре-
публика Македонија од  редот  на невладините органи-
зации за заштита на децата, во рок од петнаесет дена од 
денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-
ник на Република Македонија" до Собранието на Ре-
публика Македонија да ги достават: пријавата, биогра-
фијата и документите со кои потврдуваат дека се 
државјани на Република Македонија, истакнати работ-
ници за заштитата  на  интересите  на децата и  дека се 
претставници на невладина организација за заштита  на 
децата. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Нова Македо-
нија“, „Слободен печат“ и „Koha“.  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-6030/1 Претседател на Собранието 

18 октомври 2018 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Талат Џафери, с.р.  
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 Огласен дел....................................... 1-48 

 

3536. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија,  членот 48 ставови 2 и 3  од Зако-

нот за следење на комуникациите („Службен весник на 

Република Македонија“ број 71/18), Собранието на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на  18 ок-

томври  2018 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА НАЗНА-

ЧУВАЊЕ  НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 

СОВЕТОТ ЗА ГРАЃАНСКИ НАДЗОР 

 

I. Собранието на Република Македонија распишува  

јавен оглас за избор на претседател и шест члена на 

Советот за граѓански надзор (во натамошниот текст: 

Совет) од кои тројца се експерти и тројца се претстав-

ници од невладините организации (здруженија) од об-

ласта на заштитата на основните човекови права и сло-

боди, безбедноста и одбраната. 

II. Претседател и член на Советот може да биде ли-

це кое ги исполнува следниве услови: 

- да е државјанин на Република Македонија, 

- во моментот на распишување на јавниот оглас со 

правосилна судска пресуда не му е изречена казна или 

прекршочна санкција забрана за вршење на професија, 

дејност или должност, 

- да има стекнато најмалку 240 кредити според 

ЕКТС или завршен VII степен на образование, 

- да има работно искуство од најмалку седум годи-

ни во областа на правото, телекомуникациите и инфор-

матичките технологии или пет години работно искус-

тво кај невладините организации од областа на зашти-

тата на човековите права, безбедноста и одбраната. 
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III. Заинтересираните кандидати пријавата за учес-

тво на овој оглас, личната биографија и  потребните 

документи за докажување на исполнувањето на усло-

вите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или за-

верена копија на нотар, може да ги поднесат до Собра-

нието на Република Македонија во рок од 15 дена од 

денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-

ник на Република Македонија“. 

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

Република Македонија“ и во весниците „Нова Македо-

нија“, „Слободен печат“ и „Koha“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-6031/1 Претседател на Собранието 

18 октомври 2018 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

__________ 

3537. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, членот 15 став (1) и членот 16 

став (1)  од Законот за следење на комуникациите 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18), Собранието 

на Република Македонија, на седницата одржана на 18 

октомври 2018 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА НА 

АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 

 

I. Собранието на Република Македонија распишува 

јавен оглас за именување на два члена на Комисијата 

на Агенцијата за електронски комуникации (во ната-

мошниот текст: Комисија). 

II. За член на Комисијата може да биде именувано 

лице, кое: 

- е државјанин на Република Македонија, 

- во моментот на именувањето со правосилна суд-

ска пресуда не му е изречена казна или прекршочна 

санкција забрана за вршење на професија, дејност или 

должност, 

- активно го користи македонскиот јазик, 

- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС 

или завршен VII/1 степен образование од областа на 

информатиката, телекомуникациите, правото или еко-

номијата, 

- има најмалку пет години соодветно работно ис-

куство и посебни знаења од областа на електронските 

комуникации и 

- поседува сертификат за познавање на компјутер-

ски програми за канцелариско работење. 

III. Заинтересираните кандидати пријавата за учес-

тво на овој оглас, личната биографија и  потребните 

документи за докажување на исполнувањето на усло-

вите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или за-

верена копија на нотар, може да ги поднесат до Собра-

нието на Република Македонија  во рок од 15 дена од 

денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-

ник на Република Македонија“. 

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

Република Македонија“ и во весниците „Нова Македо-

нија“, „Слободен печат“ и „Koha“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-6032/1 Претседател на Собранието 

18 октомври 2018 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

__________ 

3538. 

Врз основа на членовите 47, 48-а и 48-б од Законот 

за спречување на корупцијата („Службен весник на Ре-

публика Македонија" број 28/2002, 46/2004, 126/2006, 

10/2008, 161/2008, 145/10, 97/15 и 148/15), Собранието 

на Република Македонија, на седницата одржана на 18 

октомври  2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ 

НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ 

НА КОРУПЦИЈАТА 

 

1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши именување на пет члена на Државната ко-

мисија за спречување на корупцијата. 

2. За член на Државната комисија за спречување на 

корупцијата може да биде именувано лице кое ги ис-

полнува следниве услови: 

- да е државјанин на Република Македонија и да 

има постојано место на живеење во Република Македо-

нија и 

- да има високо образование од областа на правните 

и финансиските работи и антикорупцијата, да ужива 

углед во вршењето на функцијата и најмалку осум го-

дини работно искуство. 

3. Заинтересираните кандидати пријавите, личните 

биографии и документите со кои го докажуваат испол-

нувањето на условите од точката 2 на оваа одлука, во 

оригинал или заверена копија на нотар, да ги поднесат 

до Собранието на Република Македонија во рок од 15 

дена од денот на објавувањето на оваа одлука во 

„Службен весник на Република Македонија". 
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4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија" и во весниците „Нова Македо-

нија“, „Слободен печат“ и „Koha“.  

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-6033/1 Претседател на Собранието 

18 октомври 2018 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3539. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2018 

година, донесе 

                                                                    

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2 - 

ЛЕСНА И  НЕЗАГАДУВАЧКА  ИНДУСТРИЈА  КО  

ПОРОДИН, ОПШТИНА БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објекти со намена Г2 - лесна и незагаду-

вачка индустрија КО Породин, Општина Битола. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-755/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

3540. 

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на  16.10.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА-

ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 

КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО-

ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, 

ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ  И УНИШТУВАЊЕ 

НА ОТПАД 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Основниот 

суд Скопје II Скопје да спроведе постапка за избор на 

правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за 

собирање и/или транспортирање, преработка, рецикли-

рање и уништување на отпад на движни ствари - оп-

рема, кои немаат вредност, односно се дотраени и неу-

потребливи и не можат да се продадат или разменат ка-

ко такви, согласно Одлуката за расходување и отпишу-

вање на движни ствари, бр. 02.Су.бр.83/18  од 

14.9.2018 година, донесена од  Судскиот администра-

тор на Основниот суд Скопје II Скопје. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“ 

 

Бр. 44-7230/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

3541. 

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2018 го-

дина, донесе 



22 октомври 2018  Бр. 193 - Стр. 5 

 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА-

ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 

КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО-

ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, 

ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И  УНИШТУВАЊЕ 

НА ОТПАД 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Основниот 

суд Скопје II Скопје да спроведе постапка за избор на 

правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за 

собирање и/или траспортирање, преработка, рецикли-

рање и уништување на отпад на движни ствари –  оп-

рема, кои немаат вредност, односно се дотраени, неу-

потребливи и технолошки застарени и не можат да се 

продадат или разменат како такви, согласно Одлука за 

расходување и отпишување на движни ствари – инфор-

матичка опрема бр. 02.Су.бр.82/18 од 10.9.2018 година, 

донесена од Судскиот администратор на Основниот 

суд Скопје II Скопје. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-7231/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

3542. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 

84/12, 43/14 и 83/18), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 16.10.2018 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 

НАФТЕНИ  ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест, 

12.000 литри Екстра лесно масло ЕЛ – 1, за потребите 

на Општина Вевчани, за обезбедување греење и непре-

чено одвивање на наставата во ООУ „Страшо Пинџур“ 

– Вевчани. 

 

Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 

манипулативните трошоци за преземање на отстапени-

те нафтени деривати од член 1 од оваа одлука, паѓаат 

на товар на Општина Вевчани. 

Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-

лука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44-8566/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

3543. 

Врз основа на член 40-а став (12) од Законот за ми-

нерални суровини („Службен весник на Република Ма-

кедонија“, бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 

129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

16.10.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА АВ-

ТОПАТ МИЛАДИНОВЦИ-СВЕТИ НИКОЛЕ-

ШТИП НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И 

ЧАКАЛ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 

ДРЖАВНИ ПАТИШТА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ШИ-

РОКА ПАДИНА 1“,  ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 

 

1. На Јавното претпријатие за државни патишта се 

доделува концесија за експлоатација за потребите за 

изградба на Автопат Миладиновци-Свети Николе-

Штип на минералната суровина – песок и чакал на ло-

калитетот „Широка Падина 1“, општина Свети Николе, 

со површина на простор на концесија за експлоатација 

дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-

нии, а точките дефинирани со координати како е даде-

но во табелата и тоа: 
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2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 

0,092813 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука е до 30.12.2018 година. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.         

                                                 

Бр. 44-8829/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________                 

3544. 

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна  сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР 

НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Во Одлуката за давање на трајно користење на нед-

вижна ствар на Основниот суд Скопје I - Скопје 

(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 

170/18),  во членот 1 алинејата 20 се менува и гласи: 

,,- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4 - 

2, влез 1, кат ПР, број 4, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда ЛФ, со површина од 4 м2“. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-8886/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

3545. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана 16.10.2018 го-

дина, донесе                                                                               

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА  ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА 

А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ  КО КОЧАНИ,  

ОПШТИНА КОЧАНИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на  основна класа на намена А1-домување во 

станбени куќи КО Кочани, општина Кочани. 

                 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со површина од 29442м2 ги има 

следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.                                                                           

 

Бр. 44-8899/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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3546. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 
154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2018 година, 
донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ОЗОРМИШТЕ ЗА ИЗГРАДБА 
НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ 
ИНСТИТУЦИИ,  Г-ПРОИЗВОДСТВО,  ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА,  

Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО ОЗОРМИШТЕ И КО OЗОРМИШТЕ-ВОН Г.Р., ОПШТИНА ЖЕЛИНО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Урбанистички план за село Озормиште за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и де-
ловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-ин-
фраструктура КО Озормиште и КО  Oзормиште-вон г.р.,  Општина Желино. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 222803 м2,  
ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

       Бр. 44-8900/1 Заменик на претседателот 
16 октомври 2018 година на Владата на Република 
            Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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3547. 

Врз основа на член 43 став (14) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

16.10.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕ-

СОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОД-

СТВО, ТРГОВИЈА, УСЛУГИ И ГРАДЕЖНИШТВО 

ПЕЛАГОНИЈА - ТИРИЦ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ 

ГЕВГЕЛИЈА НА  ЛОКАЛИТЕТОТ  „АДА”  С.МРЗЕНЦИ,  

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија, услуги 

и градежништво ПЕЛАГОНИЈА-ТИРИЦ ДООЕЛ увоз-

извоз Гевгелија се доделува концесија за експлоатација 

на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот 

„Ада“, општина Гевгелија, со површина на простор на 

концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-

себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 

со координати како е дадено во табелата и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 

0.004511 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 10  (десет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.         

 

Бр. 44-9144/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

3548. 

Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата, одржана 

на 16.10.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНСКИ ВО-

ОРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ ИЗВЕДУВАЊЕ  

НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ 

    

1. Се одобрува влегување и престој на 40 (четирие-

сет) припадници на Вооружените сили на Република 

Полска, со возила, вооружување, материјално-технич-

ки средства и опрема, на територијата на Република 

Македонија, заради изведување на вежбовна актив-

ност-боево гаѓање со пешадиско вооружување на меха-

низирани единици, кое ќе се изврши на Армискиот по-

лигон Криволак, во периодот од 23-25 октомври                             

2018 година. 

2. Финансиските трошоци за транспорт, исхрана и 

дневници на припадниците на Вооружените сили на 

Република Полска, ги обезбедуваат Вооружените сили 

на Република Полска, а финансиските трошоци за 

сместување и престој на припадниците на Вооружени-

те сили на Република Полска и потребните капацитети 

на Армијата на Република Македонија, за изведување 

на вежбовната активност ги обезбедува Министерство-

то за одбрана, без надоместок. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-9163/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

3549. 

Врз основа на член 47 став (10) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

16.10.2018 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА  ПРЕНОС НА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНАТА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА 

ЛОКАЛИТЕТОТ „ГОРИЦА“ С. БЕЛЧИШТА, ОП-

ШТИНА ДЕБАРЦА ОД ДРУШТВОТО ЗА ТРГО-

ВИЈА И УСЛУГИ ЕВРОПОРЦ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ 

С. ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ НА ДРУШТВОТО ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ  ГОРИЧАНКА 

ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност за  пренос на 

концесијата за експлоатација на минералната суровина 

– минерална вода на локалитетот „Горица“ с. Бел-

чишта, општина Дебарца од Друштвото за трговија и 

услуги ЕВРОПОРЦ ДОО увоз-извоз с. Трубарево 

Скопје на Друштвото за производство, трговија и услу-

ги ГОРИЧАНКА ДОО увоз-извоз Скопје, доделена со 

Договор за концесија за експлоатација на минерална 

суровина-минерална вода на локалитетот „Горица“ с. 

Белчишта, Општина Дебарца бр.24-5540/1 од 

13.11.2014 година. 

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се прене-

сува на Друштвото за производство, трговија и услуги 

ГОРИЧАНКА ДОО увоз-извоз Скопје, до рокот до ко-

га е склучен Договорот за концесија за експлоатација 

на минерална суровина-минерална вода на локалитетот 

„Горица“ с. Белчишта, Општина Дебарца бр.24-5540/1 

од 13.11.2014 година и под исти услови под кои е доде-

лена со Договорот за концесија на Друштвото за трго-

вија и услуги ЕВРОПОРЦ ДОО увоз-извоз с. Трубаре-

во Скопје, освен во однос на висината и критериумите 

за определување на надоместокот за концесии за ек-

сплоатација на минерални суровини, кои ќе се утврдат 

врз основа на Тарифникот за утврдување на висината 

на надоместоците за издавање на дозволи за вршење на 

детални геолошки истражувања и концесии за експлоа-

тација на минерални суровини. 

3. Како почеток на користење на пренесената 

концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот 

на потпишувањето на Договорот за пренос на концеси-

јата. 

4. Надоместокот за давање на согласноста за пренос 

на концесијата во износ од 1.549.409,82 денари имате-

лот на концесијата по извршениот пренос е должен да 

го плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 

сила на оваа одлука. 

5. Во име на Владата на Република Македонија, до-

говорот од точка 3 на оваа одлука ќе го потпише ми-

нистерот за економија. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-9178/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

3550. 
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 
16.10.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧА-
КАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ТР-
ГОВИЈА, УСЛУГИ И ПРОИЗВОДСТВО ПРИМА 
ГРАДБА  ДОО ШТИП НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДОЛ-
НО ПОЛЕ“ С.ПРИБАЧЕВО, ОПШТИНА КОЧАНИ 

 
1. Во Одлуката за доделување на концесија за ек-

сплоатација на минерална суровина – песок и чакал на 
Друштвото за градежништво, трговија, услуги и произ-
водство Прима градба  ДОО Штип на локалитетот 
„Долно поле“ с.Прибачево, Општина Кочани бр.44-
4456/1-17 од 2.5.2018 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.84/18), во точката 1, табелата 
на Поле 2  се менува и гласи: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

 X 

Т-1 7 619 922 4 638 277 
Т-2 7 619 977 4 638 306 

Т-3 7 619 988 4 638 347  

Т-4 7 619 949 4 638 328 

Т-5 7 619 909 4 638 307 
 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.         

 
Бр. 44-9292/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

3551. 
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2018 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
196/17) и член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 
120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16.10.2018 го-
дина, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИ-
НАНСИСКА ПОДДРШКА НА  РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ  

ЗА 2018 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка на рурал-

ниот развој за 2018 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, бр.16/2018, 100/2018 и 127/2018) во 
делот VIII се додава став (4) кој гласи: 
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„ (4) Висината на поддршката за прифатливите тро-

шоци по корисник за јавни инвестиции во пазарна ин-

фраструктура за постбербени активности не може да 

изнесува повеќе од 7.000.000,00 денари.“ 

 

II 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

                                           

Бр. 44-9439/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

                              

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3552. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 и 112 од Уставот на Република Македо-

нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 3 

октомври 2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за распишување на 

референдум на локално ниво, бр.09-1620/1, донесена 

од Советот на Општина Кочани на 31 август 2017 годи-

на („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.8/2017). 

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

Република Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, на ини-

цијатива на Државниот инспекторат за локална само-

управа во Скопје, со Решение У.бр.129/2017 од 20 јуни 

2018 година поведе постапка за оценување на устав-

носта и законитоста на Одлуката означена во точката 1 

од оваа одлука, затоа што се постави прашање за нејзи-

ната согласност со Уставот и со закон. 

4. Судот на седницата утврди дека Одлуката е доне-

сена врз основа на член 28 став 3 од Законот за локал-

ната самоуправа („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.5/2002), како и член 6 став 2 и член 37 

ставови 1 и 2 од Законот за референдум и други облици 

на непосредно изјаснување на граѓаните („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.81/2005). 

Членот 1 од Одлуката определува дека „Советот на 

Општина Кочани распишува референдум за подрачјето 

на Општина Кочани заради изјаснување на граѓаните 

околу овозможувањето услови за населување на бегал-

ци и мигранти на територија на Општина Кочани“ 

(став 1) и дека „Советот на Општина Кочани го распи-

шува референдумот од претходниот став по сопствена 

иницијатива“ (став 2). 

Според член 2 од Одлуката, „на референдумот на 

локално ниво, граѓаните на Општина Кочани ќе се про-

изнесат по однос на едно прашање: 1. Дали сте за насе-

лување и интеграција на мигранти на територија на 

Општина Кочани?      ЗА  ПРОТИВ“. 

Во членот 3 се пропишува дека „изјаснувањето по 

референдумското прашање од членот 2 на оваа одлука 

се спроведува со цел граѓаните на Општина Кочани да 

одлучат дали треба да се овозможат услови за населу-

вање на бегалци и мигранти на територијата на Општи-

на Кочани“, а според член 4 „Одлуката за референдум 

се смета за донесена доколку за неа гласале мно-

зинство од вкупниот број гласачи што гласале, но само 

доколку гласале повеќе од половината од вкупниот 

број граѓани запишани во Избирачкиот список на Оп-

штина Кочани“. 

Членот 5 од Одлуката определува дека „доколку на 

референдумот граѓаните на Општина Кочани се изјас-

нат против овозможувањето услови за населување бе-

галци и мигранти на територијата на Општина Кочани, 

Советот на Општина Кочани ќе ги извести надлежните 

државни органи за донесената одлука“. 

Според член 6 од Одлуката, „референдумот на ло-

кално ниво ќе се одржи на 15 октомври 2017 година“ 

(став 1) и „гласањето ќе се спроведе во времето од 7:00 

до 19:00 часот“ (став 2), а во членот 7 се утврдува дека 

„референдумот на локално ниво ќе го спроведе Оп-

штинската изборна комисија – Кочани и избирачките 

одбори.“ 

Членот 8 пропишува дека „средствата за спроведу-

вање на референдумот ќе се обезбедат од Буџетот на 

Општина Кочани за 2017 година, во висина од 

500.000,00 денари“, членот 9 определува дека „одлука-

та донесена на референдумот е задолжителна за Сове-

тот“, а членот 10 утврдува дека „по еден примерок од 

Одлуката да се достави до Општинската изборна коми-

сија во Кочани и до Државната изборна комисија.“ 

Според членот 11 од Одлуката, „Советот за донесе-

ната одлука ќе ги информира граѓаните преку локал-

ните, регионалните и националните средства за јавно 

информирање, преку објавување на огласна табла на 

Општина Кочани и преку објавување на веб-страница-

та на Општината“, а според член 12 „оваа одлука вле-

гува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Кочани.“ 

5.а) Во врска со положбата на општината во прав-

ниот поредок на Република Македонија, Судот утврди 

дека: 

а.1. Според Уставот: 

- Локалната самоуправа е темелна вредност на ус-

тавниот поредок на Република Македонија (член 8 став 

1 алинеја 9); 

- „На граѓаните им се гарантира правото на локална 

самоуправа“ (член 114 став 1). „Единици на локалната 

самоуправа се општините“ (член 114 став 2); 

- „Локалната самоуправа се уредува со закон кој се 

донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкуп-

ниот број пратеници, при што мора да има мнозинство 

гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на 

заедниците кои не се мнозинство во Република Маке-

донија“ (Амандман XVI точка 1 на Уставот на Репуб-

лика Македонија - „Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.91/2001).   
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а.2. Европската повелба за локалната самоуправа 

(донесена на 15 октомври 1985 година во Стразбур), 

ратификувана со закон („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.23/1997) oпределува: 

- „Имајќи предвид дека локалната власт е една од 

главните основи на секое демократско уредување“ 

(став 2 од Преамбулата на Повелбата); 

- „Сметајќи дека правото на граѓанинот да учеству-

ва во водењето на јавните работи претставува демок-

ратски принцип што важи во сите земји членки на Со-

ветот на Европа“ (став 4 од означената преамбула); 

- „Убедени дека најнепосредното остварување на 

ова право е можно токму на локално ниво“ (став 5 од 

Преамбулата); 

- „Убедени дека постоењето на локални власти со 

вистински одговорности може да обезбеди админис-

трација која истовремено е и ефикасна и блиска до гра-

ѓанинот“ (став 6 од Преамбулата); 

- „Свесни дека зачувувањето и јакнењето на локал-

ната самоуправа во различните европски земји претста-

вува значаен придонес во изградба на Европа заснова-

на врз начелата на демократија и децентрализација на 

власта“ (став 7 од Преамбулата); 

- Земјите договорнички се договорија за следното: 

„принципот на локалната самоуправа се утврдува со за-

конодавството на секоја земја договорничка, а онаму 

каде што е тоа можно – со уставот (член 2 од Повел-

бата).  

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 

локалната самоуправа е утврдена како темелна вред-

ност на уставниот поредок на Република Македонија, 

дека на граѓаните им се гарантира правото на локална 

самоуправа, дека основна единица на локалната само-

управа е општината и дека локалната самоуправа се 

уредува со закон кој се донесува со двојно мнозинство 

и тоа двотретинско мнозинство од вкупниот број на 

пратеници во Собранието на Република Македонија и 

мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои 

припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Ре-

публика Македонија.  

Од изнесените одредби на Европската повелба за 

локалната самоуправа, која е дел од внатрешниот пра-

вен поредок на Република Македонија според член 118 

од Уставот, исто така произлегува дека локалната са-

моуправа е главна основа односно темелна вредност на 

секое демократско уредување, дека преку локалната са-

моуправа најнепосредно се остварува правото на граѓа-

нинот да учествува во водењето на јавните работи, но и 

граѓанинот ефикасно и во близина да ги реализира сво-

ите права, како и дека положбата на локалната самоуп-

рава се уредува со внатрешното право на државата, 

пред се со устав но и со закон. 

б) Во врска со надлежностите  на општината во 

правниот поредок на Република Македонија, Судот ут-

врди дека: 

б.1. Според Уставот: 

- „Во единиците на локалната самоуправа граѓаните 

непосредно и преку претставници учествуваат во одлу-

чувањето за прашања од локално значење, а особено во 

областите на јавните служби, урбанизмот и руралното 

планирање, заштитата на околината, локалниот еко-

номски развој, локалното финансирање, комуналните 

дејности, културата, спортот, социјалната и детската 

заштита, образованието, здравствената заштита и во 

други области утврдени со закон“ (Амандман XVII 

точка 1 на Уставот на Република Македонија – „Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.91/2001). 

б.2. Европската повелба за локалната самоуправа 

определува: 

- „Основните права и должности на локалните влас-

ти се пропишуваат со уставот и со статут. Меѓутоа, со 

тоа не се спречува врз локалната власт со закон да се 

пренесуваат и други права и одговорности заради по-

стигнување на специфични цели и задачи“ (член 4 став 

1 од Повелбата); 

- „Локалните власти, во границите на законот, има-

ат полно дискреционо право да ги спроведуваат своите 

иницијативи во врска со сите прашања што (1) не се 

исклучени од нивната надлежност, (2) ниту пак се ста-

вени во надлежност на некоја друга власт“ (член 4 став 

2 од Повелбата). 

б.3. Членовите 20, 21 и 22 од Законот за локалната 

самоуправа („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.5/2002), на кои укажува подносителот на ини-

цијативата, се систематизирани во глава III од Законот 

посветена на „Надлежности на општините“. 

Според член 20 од Законот, „општините, во рамки-

те на законот, во согласност со начелото на супсиди-

јарност, имаат право на своето подрачје да ги вршат ра-

ботите од јавен интерес од локално значење, што (1) не 

се исклучени од нивна надлежност или (2) не се во над-

лежност на органите на државната власт.“ 

Членот 21 од Законот определува дека „општините 

самостојно, во рамките на законот, ги уредуваат и вр-

шат работите од јавен интерес од локално значење, ут-

врдени со овој или друг закон и се одговорни за нивно-

то вршење“ (став 1). „Со законот со кој се утврдуваат 

други надлежности на општината се определуваат и из-

ворите на финансирање за вршење на тие надлеж-

ности“ (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 ут-

врдени со закон“ (став 3). 

Во член 22 став 1 од Законот се пропишува дека 

„општините се надлежни  за вршење на следниве ра-

боти: 

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; подршка на развојот на малите и средни-

те претпријатија и на претприемништвото на локално 

ниво и во тој контекст, учество во воспоставувањето и 

развојот на локалната мрежа на институции и агенции 

и промовирање на партнерство; 
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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 

јаниот локален превоз на патници; снабдувањето со 

природен гас и топлинска енергија; одржувањето на 

гробовите, гробиштата, крематориумите и давањето 

погребни 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 рекреација – 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 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. 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 

во единиците на локалната самоуправа се одлучува за 

прашања од локално значење и дека тие прашања се од 

областите кои се наведени во Уставот и од други об-

ласти утврдени со закон.  

Од цитираните одредби на Европската повелба за 

локалната самоуправа исто така произлегува дека над-

лежностите на општината се пропишуваат со уставот, 

но и со статут, а со закон можат да се утврдат и други 

права и одговорности на општината.  

Од изнесените одредби на Законот за локалната са-

моуправа произлегува дека општините имаат право на 

своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес 

од локално значење и тоа (1) уредување и вршење на 

работите утврдени во членот 22 од Законот за локална-

та самоуправа - урбанистичко планирање, заштита на 

животната средина и природата, локален економски 

развој, комунални дејности, култура, спорт и рекреа-

ција, социјална заштита и заштита на децата, образова-

ние, здравствена заштита, заштита и спасување на гра-

ѓаните, противпожарна заштита (член 20 и член 21 став 

1) и (2) уредување и вршење на други работи од јавен 

интерес од локално значење утврдени со друг закон 

(член 21 ставови 1 и 2), но доколку работите определе-

ни да ги вршат општините со друг закон  (1) не се ис-

клучени од надлежноста на општината или доколку 

овие работи (2) не се во надлежност на органите на 

државната власт (член 20). 

Имајќи ги предвид севкупните напред изнесени 

правни правила во врска со положбата и надлежности-

те на општината, Судот утврди дека линијата на раз-

двојување на положбата и надлежностите на општина-

та од делокругот на државната власт е: материјата што 

ја уредува општината со свој акт (1) да не е изречно ис-

клучена од надлежноста на општината или таа матери-

ја (2) да не е утврдена во надлежност на органите на 

државната власт. 

в) Во врска со референдумот на локално ниво во 

правниот поредок на Република Македонија, Судот ут-

врди дека: 

в.1. Според Уставот: 

- „Во Република Македонија суверенитетот произ-

легува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните“ (член 2 

став 1); 
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- „Граѓаните на Република Македонија власта ја ос-

тваруваат преку (1) демократски избрани претстав-

ници, (2) по пат на референдум и други облици на 

непосредно изјаснување“ (член 2 став 2). 

в.2. Член 25 став 1 и член 28 став 1 од Законот за 

локалната самоуправа, на кои укажува подносителот на 

иницијативата, се сместени во глава IV посветена на 

„Непосредно учество на граѓаните во одлучување во 

општините“. 

Член 25 став 1 од Законот определува дека „граѓа-

ните непосредно учествуваат во одлучувањето за пра-

шања од локално  значење преку граѓанска иниција-

тива, собири на граѓаните и  референдум, на начин и 

постапка утврдени со закон“ (став 1).  

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“ (став 1).  

в.3. Законот за референдум и други   облици на 

непосредно изјаснување на граѓаните („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.81/2005) го опреде-

лува следното: 

- „Референдумот е облик на непосредно изјаснува-

ње на граѓаните во одлучувањето за одделни прашања 

од надлежност на Собранието на Република Македо-

нија, за прашања од надлежност на општините, на гра-

дот Скопје и на општините во градот Скопје, како и за 

други прашања од локално значење“ (член 2); 

- „Референдум на локално ниво распишува советот 

на општината, на градот Скопје и на општините во гра-

дот Скопје (во натамошниот текст: советот), (1) по соп-

ствена иницијатива и (2) на предлог од најмалку 20% 

од граѓаните од општината, градот Скопје и општините 

во градот Скопје“ (член 36 став 1); 

- „Референдум на локално ниво може да се распише 

за донесување на пропис, за прашања што треба да се 

уредат во општината, градот Скопје и општините во 

градот Скопје (претходен референдум) или за преоце-

нување на пропис што претходно е донесен (дополни-

телен референдум)“ – член 38 од Законот. 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 

највисоката власт им припаѓа на граѓаните, дека тие ја 

пренесуваат на своите претставници, но и дека граѓа-

ните можат власта да ја остваруваат и преку непосре-

дно изјаснување по пат на референдум и по пат на дру-

ги облици на непосредно изјаснување. 

Од изнесените одредби на Законот за локалната са-

моуправа и Законот за референдум и други облици на 

непосредно изјаснување на граѓаните произлегува дека 

граѓаните во општините можат да одлучуваат непосре-

дно преку референдум за (1) прашања од надлежност 

на општината или (2) за други прашања од локално    

значење, при што иницијативата за тоа може да биде 

од советот на општината или од најмалку 20% од гра-

ѓаните на општината, а референдумот може да биде 

претходен - за прашање за кое не е донесен општински 

пропис, или дополнителен – ако е претходно донесен 

пропис и се бара негово преоценување. 

Според севкупно изнесените правни правила во 

врска со референдумот на локално ниво, Судот утврди 

дека линијата на раздвојување меѓу локалната самоуп-

рава и државната власт е: референдумското прашање 

(1) да е во надлежност на општината или (2) ако пра-

шањето не е во надлежност на општината, да е од ло-

кално значење.  

г) Во врска со положбата  на мигрантите во правни-

от поредок на Република Македонија, Судот утврди 

дека: 

г.1. Според Уставот: 

- „Странците во Република Македонија уживаат 

слободи и права гарантирани со Уставот, под услови 

утврдени со закон и меѓународни договори“ (член 29 

став 1); 

- „Републиката им гарантира право на азил на 

странците и на лицата без државјанство, прогонети за-

ради демократско политичко уверување и дејствување“ 

(член 29 став 2). 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 

странците во Република Македонија ги имаат слободи-

те и правата што им се гарантираат со Уставот под ус-

лови утврдени со закон и меѓународен договор, а на 

странците и на лицата кои се без државјанство, кои ба-

раат азил и кои се прогонети поради демократско поли-

тичко уверување и дејствување, им се гарантира право-

то на азил.  

г.2. Законот за азил и привремена заштита („Служ-

бен 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 до-

несувањето на оспорената одлука, определувал дека:  

- ги уредува условите и постапката за добивање и 

престанок на (1) 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 Ма-

кедонија, како и (2) условите според кои Република 

Македонија може да даде   привремена заштита, како и 

правата и должностите на лицата под привремена заш-

тита“ (член 1 ставови 1 и 2). 

- „Принципот на локално учество значи обврска на 

единиците на локалната самоуправа да ја прифатат од-

говорноста за сместување на признаените бегалци и 

лица од супсидијарна заштита во зависност од економ-

ската развиеност и бројот на жителите на единиците на 

локалната самоуправа, за што одлучува Владата на Ре-

публика Македонија (во натамошниот текст: Владата)“ 

– член 11;  

- „Постапката за признавање на право на азил во 

прв степен ја спроведува и донесува одлука Министер-

ството за внатрешни работи преку организациона еди-

ница надлежна за азил (во натамошниот текст: Секто-

рот за азил)“ – член 12 став 1. „Против одлуката од ста-

вот 1 на овој член може да се поведе управен спор пред 

надлежниот суд“ (член 12 став 2); 

- „Министерството за труд и социјална политика со 

цел да ја олесни интеграцијата на барателите на право 

на азил или на лицата на кои им е признаено право на 

азил во Република Македонија ќе изготвува соодветни 

програми за интеграција“ (член 47 став 2); 

- „Барателите на право на азил до донесување на 

конечна одлука во постапката за признавање право на 

азил имаат право  на: престој; бесплатна правна по-
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мош; 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 сог-

ласно со прописите за социјалната заштита; право на 

социјална заштита согласно со прописите за социјална-

та заштита; право на образование согласно со прописи-

те за основно и средно образование; работа само во 

рамките на Прифатниот центар или друго место за 

сместување определено од Министерството за труд и 

социјална политика, како и право на слободен пристап 

на пазарот на трудот за барател на право на азил на кој 

барањето за признавање на право на азил не му е реше-

но во период од една година, по истекот на периодот 

од една година; и контакти со Високиот комесаријат за 

бегалци, како и невладини хуманитарни организации 

заради давање на правна помош во постапката за приз-

навање право на азил“ (член 48 став 1).  

- „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“ (член 

48 став 2); 

- „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 

место за сместување определено од ова министерство“ 

(член 48 став 3); 
- „На признаениот бегалец му се обезбедува сместу-

вање, согласно со принципот на локално учество, пре-
ку давање соодветен стан на користење или на парична 
помош потребна за обезбедување простории за сместу-
вање, до обезбедување на средства за својата егзис-
тенција, но најдолго две години од денот на доставува-
њето на решението за признавање на статус на призна-
ен бегалец“ (член 52 став 1); 

- „Министерот за труд и социјална политика ги про-
пишува критериумите и начинот за користење на соод-
ветен стан за сместување или на парична помош пот-
ребна за обезбедување простории за сместување на 
признаениот бегалец“ (член 52 став 2); 

- „Во случај на масовен прилив на лица кои непос-
редно доаѓаат од држава во која нивните животи, без-
бедност 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“ (член 
62 став 1); 

- „Владата периодично го преиспитува постоењето 

на околностите од став 1 на овој член и одлучува за 

продолжување на привремената заштита (член 62 став 

2); 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 

странец или лице без државјанство (1) како поединец, 

може да бара признавање на право на азил и (2) при ма-

совен прилив на тие лица, може да им се даде привре-

мена заштита. Притоа, кога се бара признавање на пра-

во на азил во Република Македонија: (а) постапката ја 

спроведува и одлучува во прв степен Министерството 

за внатрешни работи преку Секторот за азил, (б) про-

тив одлуката на Министерството за внатрешни работи 

барателот има право на управен спор пред надлежниот 

суд, (в) до донесување на конечна одлука барателот 

има права определени во Законот кои му се обезбеду-

ваат преку Министерството за труд и социјална поли-

тика, а (г) на лицата на кои им е признаено право на 

азил со одлука на Министерството за внатрешни ра-

боти, односно кои стекнале статус на признаен бега-

лец, преку Министерството за труд и социјална поли-

тика им се обезбедува соодветен стан во општините 

или им се доделува парична помош, но најдолго две го-

дини. При масовен прилив на странци или лица без 

државјанство, пак, одлучува Владата на Република Ма-

кедонија преку давање на привремена заштита и про-

должување на привремената заштита, во зависност од 

тоа дали тие лица доаѓаат од држава во која им се заг-

розени нивните животи, безбедност или слобода пора-

ди војна, граѓанска војна, окупација, внатрешен кон-

фликт со насилство или масовно кршење на човековите 

права. 

Имајќи ги предвид севкупно изнесените правни 

правила во врска со положбата на мигрантите, Судот 

утврди дека нивниот статус е во надлежност на држав-

ната власт и тоа законодавна власт (законодавецот ги 

утврдува условите за странците и лицата без државјан-

ство – член 29 од Уставот), извршна власт (Влада на 

Република Македонија, Министерство за внатрешни 

работи и Министерство за труд и социјална политика 

го спроведуваат Законот за азил и привремена заштита) 

и судска власт (управен суд обезбедува судска заштита 

против првостепена одлука на Министерството за внат-

решни работи во врска со признавање на право на 

азил). 
Со оглед на тоа дека (1) положбата на мигрантите 

како странци или лица без државјанство кои дошле на 
територијата на Република Македонија е уредена со за-
кон, врз основа на членот 29 од Уставот, (2) на начин 
што таа материја е во надлежност на органите на 
државната власт, како и дека (3) положбата на мигран-
тите не е прашање од локално значење за да може на 
локално ниво да се иницира и организира референдум 
за непосредно изјаснување на граѓаните, Судот утврди 
дека Одлуката за распишување на референдум на ло-
кално ниво, бр.09-1620/1, донесена од Советот на Оп-
штина Кочани на 31 август 2017 година, не е во соглас-
ност со наведените одредби од Уставот на Република 
Македонија, Европската повелба за локалната самоуп-
рава, Законот за локалната самоуправа, Законот за ре-
ферендум и други облици на  непосредно изјаснување 
на граѓаните и Законот  за азил и привремена заштита. 

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

6. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот, Никола Ива-
новски и судиите: Насер Ајдари, Јован Јосифовски, д-р 
Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Сали Мурати 
и Владимир Стојаноски. 

 

У. бр. 129/2017 Претседател 

3 октомври 2018 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 
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