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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

3434. 

Врз основа на член 127 став (2) и член 206 став (1) 

алинеја 5 од Законот за внатрешни работи („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.42/14, 116/14, 

33/15, 33/15, 5/16, 127/16, 142/16, 190/16, 21/18 и  

„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.108/19), министерот за внатрешни работи донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-

ЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СЕЛЕКЦИЈА 

ПРИ РАСПОРЕДУВАЊЕ, КАКО И ПРИ УНАПРЕ-

ДУВАЊЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА 

СИСТЕМОТ НА КАРИЕРА НА РАБОТНИЦИТЕ 

ВО МИНИСТЕРСТВОТО  ЗА  ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на спроведување на се-

лекција при распоредување, како и унапредување и на-

чинот на остварување на системот на кариера на работ-

ниците во Министерството за внатрешни работи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

44/15), во член 9 во ставот 2 по зборовите „(во ната-

мошниот текст: Бирото) се додава точка, а зборовите 

„и Управата за безбедност и контраразузнавање (во на-

тамошниот текст: Управата)“ се бришат. 

 

Член 2 

 Во член 13 во ставот 1 по зборот „Министер-

ството“ запирката се заменува со сврзникот „и“, а збо-

ровите „ и Управата“ се бришат. 

 

Член 3 

Во член 15 по зборот „Министерството“ запирката 

се заменува со зборот „односно“, а зборовите „ однос-

но Управата“, се бришат. 

 

Член 4 

Во член 18 во точката 1. точката и запирката на кра-

јот на реченицата се заменува со сврзникот „и“. 

Точката 2. се брише. 

Точката 3. станува точка 2. 

Член 5 

Во член 23 во ставот 2 по зборот „Бирото“ запирка-

та се заменува со точка и зборовите до крајот на рече-

ницата се бришат. 

 

Член 6 

Во членот 24 по зборот „Министерството“  запир-

ката се заменува со зборот „односно“, а зборовите „од-

носно Управата“ се бришат. 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на  објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

                                                                                                                       

Бр. 13.1.1-81102/1 Министер 

15 октомври 2019 година за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

3435. 

Врз основа на член 17 став (8) од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 

53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринар-

ство донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОТРЕБНИТЕ ЗНАЕЊА КОИ ТРЕБА ДА ГИ 

СТЕКНЕ ОВЛАСТЕНИОТ ВЕТЕРИНАР И ВРЕ-

МЕТРАЕЊЕТО НА ОБУКАТА, НАЧИНОТ И ПО-

СТАПКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА 

ОВЛАСТЕН ВЕТЕРИНАР И СОДРЖИНАТА НА 

ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА 

ДОГОВОРНИТЕ АКТИВНОСТИ, КАКО И  ФОР-

МАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-

ЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ДОКТОРИ ПО ВЕТЕРИ-

НАРНА МЕДИЦИНА КОИ СЕ КВАЛИФИКУВАНИ  

ЗА ОВЛАСТЕНИ ВЕТЕРИНАРИ 

 

Член 1 

Предмет на правилникот 

 

Со овој правилник се пропишуваат потребните зна-

ења кои треба да ги стекне овластениот ветеринар и 

времетраењето на обуката, начинот и постапката за по-
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лагање на испитот за овластен ветеринар и содржината 

на програмата и начинот на вршење на договорните ак-

тивности, како и  формата и содржината и начинот на 

водење на регистарот на доктори по ветеринарна ме-

дицина кои се квалификувани за овластени ветери-

нари. 

 

Член 2 

Време и место на обука и испит 

 

(1) Агенцијата за храна и ветеринарство (во ната-

мошниот текст: Агенцијата), еднаш годишно на својата 

веб страна го објавува времето и место за спроведува-

ње на обука и испит за овластени ветеринари и тоа, од 

областа на здравствена заштита и благосостојба на жи-

вотните и ветеринарно јавно здравство. 

(2) Секој кандидат за овластен ветеринар треба да 

достави пријава за следење на соодветната обука, нај-

доцна 30 дена пред почетокот на спроведување на обу-

ката. 

 

Член 3 

Пријава за обука 

 

(1) Пријавата за обуката за овластен ветеринар, која 

е објавена на веб страната на Агенцијата, пополнета се 

доставува во писарницата на Агенцијата. 

(2) Кандидатот за овластен ветеринар може да се 

пријави за една или за двете обуки од областите од 

член 2 став (1) на овој правилник. 

(3) Со  пријавата за обука кандидатот за овластен 

ветеринар треба да достави и диплома за завршен фа-

култет за ветеринарна медицина и лиценца за работа, 

издадена од Ветеринарна комора на Република Северна 

Македонија. 

 

Член 4 

Обука 

 

(1) Секој кандидат за овластен ветеринар треба да 

помине обука во период од 200 часа. 

(2) Обуката се состои од поминати 100 часа за тео-

ретскиот дел и 100 часа за практичен дел. 

(3) Теоретскиот дел од обуката се состои од темат-

ска настава на тековните прописи од соодветната об-

ласта која е предмет на обуката,  актуелните искуства 

стекнати за време на спроведувањето на законодав-

ството и стручни теми од областите од член 2 став (1) 

на овој правилник. 

(4) Практичниот дел од обуката, се спроведува со 

посета на фарма/објекти, каде кандидатот за овластен 

ветеринар, го стекнува своето практично знаење под 

менторство на официјален ветеринар, кој ќе биде опре-

делен од страна на Агенцијата. 

(5) Обуката се врши според Програма за обука на 

овластени ветеринари која е дадена во Прилог 1 кој се 

составен дел на овој правилник.  

 

Член 5 

Составни делови на испитот 

 

(1) По завршувањето на обуката на кандидатот за 

овластен ветеринар се врши проверка на оспособеноста 

на кандидатот, за самостојно вршење на работите, за 

кои се обучувал за време на обуката, со полагање на 

испит. 

(2) Општиот  дел од испитот од став (1) на овој 

член, е теоретски дел, кој претставува тест, составен од 

прашања со избор на еден од повеќе понудени одгово-

ри за една или повеќе од областите дадени во Прилог 1 

на овој правилник. 

(3) Практичниот дел од испитот од став (1) на овој 

член претставува практична проверка на знаењето на 

канидатите, кој се состои од прв и од втор дел на испи-

тот. 

(4) Првиот дел од практичниот дел од испитот од 

став (3) од овој член се состои од тест со студии на 

случај со избор на еден од повеќе понудени одговори 

за една или повеќе од областите дадени во Прилог 1 на 

овој правилник, кој се полага заедно со општиот дел на 

испитот од став (2) на овој член. 

(5) Вториот дел од практичниот дел од испитот од 

став (3) од овој член, претставува практична проверка 

на стекнатото знаење и се спроведува на терен. 
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Член 6 

Начин на полагање на испитот 

 

(1) На почетокот на спроведувањето на испитот, се 

утврдува бројот на присутните кандидати и нивниот 

идентитет, врз основа на документ за лична идентифи-

кација.  

(2) Времетраењето за полагање на општиот и први-

от дел од практичниот испит изнесува 90 минути. 

(3) На секој од кандидатите, му се врачува тест за 

полагање на  испит кој се состои од прашања со повеќе 

одговори од кои се заокружува само еден одговор. До-

колку се дадат повеќе одговори за едно прашање, исто-

то ќе се смета за неточно. 

(4) За време на полагањето кандидатите не треба да 

се договараат, да користат помагала, ниту да ја напуш-

тат просторијата во која се изведува полагањето.  

(5) Доколку се констатира едно од дејствијата од 

ставот (3) на овој член, кандидатот се отстранува од 

полагањето на испитот. Во тој случај се смета дека кан-

дидатот не го положил испитот.  

(6) Вториот дел од практичниот испит се полага во 

присуство на официјален ветеринар.  

 

Член 7 

Оценување 

 

(1) Доколку кандидатот, кој е уредно известен, не 

се појави на испитот или се откаже во текот на полага-

ње на испитот, се смета дека не го положил истиот.  

(2) Ако кандидатот заради болест, или друга објек-

тивна причина, е спречен да го полага испитот во зака-

жаниот термин, иститот може да го полага со следната 

група на кандидати. 

(3)  За отсуството од ставот (2)  на овој член, канди-

датот доставува писмен доказ - во случај на болест, ме-

дицинска документација, а во други случаи соодветна 

документација издадена од надлежната институција, од 

која јасно се потвдува причината за неговата оправдана 

спреченост за полагање на испитот. 

(4) Испитот се смета за положен, доколку кандида-

тот одговорил точно на минимум 80% од максимални-

от број на прашања односно минимум 60 %  од општи-

от дел и 20% од пратктичниот дел согласно следната 

табела, при што за секој процент му се доделува еден 

бод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Успехот на кандидатот се утврдува и описно, со 

оценката „положил" или „не положил". 

(6) Кандидатот што посетувал обука, а не го поло-

жил испитот може да го полага испитот  на закажан 

термин без обврска повторно да посетува обука.  

  

Член 8 

Уверение за положен испит 

 

На кандидатот кој успешно го положил испитот, 

Агенцијата согласно член 17 став (3) од Законот за ве-

теринарно здравство, му издава Уверение за положен 

испит за овластен ветеринар од областа на здравствена 

заштита и благосостојба на животните и/или од облас-

та на ветеринарно јавно здравство.  

 

Член 9 

Регистер 

 

(1) Агенцијата води Регистар на доктори по ветери-

нарна медицина кои се квалификувани за овластени ве-

теринари. 

(2) Регистерот од став (1) на овој член, се води во 

електронска форма. 
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(3) Формата и содржината на Регистарот од ставот 

(1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен 

дел на овој правилник. 

(4) Регистарот од ставот (1) на овој член еднаш го-

дишно се објавува на веб страната на Агенцијата.  

 

Член 10 

Договорни активности 

 

(1) Овласените ветеринари, врз основа на овласту-

вањата доверени согласно договорот склучен со 

Агенцијата, ги вршат следните активности: 

- спроведување на мерки за здравствена заштита на 

животните, превенција, контрола и сузбивање на бо-

лести кај животните, надзор, следење на болести кај 

животните и спроведување на ветеринарни контроли 

при чување, производство и превоз на животни; 

- спроведува процена на пазарната вредност на зак-

лани или убиени животни, производи, нус производи 

од животинско потекло и храна за животни при спрове-

дување на мерки за сузбивање и искоренување на за-

разни болести;  

- контрола на усогласеноста со прописите од облас-

та на ветеринарното здравство во центрите за репро-

дукција и вештачко осеменување за семе за вештачко 

осеменување, јајцеклетки и ембриони, како и во одгле-

дувалиштата за животни за расплод, одгледувалиштата 

за домашни животни, дивеч и риба, пчеларници, фарми 

за свилена буба, резервати за животни и зоолошки гра-

дини, саеми, циркуси и слично;  

- земање на мостри за лабораториски испитувања 

од живи животни, производи, нуспроизводи од живо-

тинско потекло и суровини, вклучувајќи земање на 

мостри од вода и храна за животни;  

- спроведување на мерки за вршење на надзор на 

несакани последици од биолошки и хемиски загадува-

чи кои се предмет на ветеринарна контрола;  

- пријавување на појава на знаци на болести кај жи-

вотните кои задолжително се пријавуваат;  

- контрола на активности од ветеринарно јавно 

здравство во кланици, млекари, други објекти за прера-

ботка и пакување, превоз, складирање, објекти за про-

дажба на големо и мало на храна од животинско по-

текло,  увид на постојана и соодветна примена на добра 

хигиенска пракса и анализа на ризиците, водење и чу-

вање на евиденција, усогласеност со микробиолошките 

критериуми и прописите за резидуи, загадувачи и заб-

ранети супстанции преку лабораториска анализа на 

мостри;  

- контрола на производството, прометот и употре-

бата на храната и водата за животни;  

- контрола на нуспроизводите од животинско по-

текло кои би можеле да ја загадат животната средина;  

- контрола на спроведувањето на прописите за заш-

тита и благосостојба на животните;  

- спроведува контрола на прометот и употребата на 

ветеринарно-медицинските препарати и други произ-

води; 

- применува научни методи и етички правила при 

вршење на должностите во рамките на ветеринарната 

медицина; 

- издава сертификати и други документи во соглас-

ност со прописите од областа на ветеринарното здрав-

ство и 

- контрола на спроведувањето на системот за иден-

тификација и регистрација на животните. 

(2) Овластенот ветеринар активностите од став (1) 

на овој член ги врши под наздор на официјален ветери-

нар. 

 

Член 11 

Влегување на сила 

 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 02-1991/6 Агенција за храна 

26 септември 2019 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3436. 

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на 

цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ 

бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и поста-

пката за утврдување на тарифа за водна услуга и на ре-

гулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на 

РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за опре-

делување на тарифите за водна услуга („Службен вес-

ник на РМ“ бр.63/17 и 172/18), Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Северна 

Македонија на седницата одржана на ден 17 октомври 

2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА 

ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ 

ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈП ВОДОВОД И КАНА-

ЛИЗАЦИЈА СКОПЈЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД  

2019-2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје се 

утврдува регулаторна тарифа за водната услуга снабду-

вање со вода за пиење или водоснабдување и тоа: 

• за 2019 година 

- за категорија домаќинства во износ од 18,00 

ден/m³; 

- за категорија останати во износ од 48,50 ден/m³ и 

- за категорија РЖ Услуги АД Скопје во износ од 

12,00 ден/m³. 

• за 2020 година  

- за категорија домаќинства во износ од 18,50 

ден/m³; 

- за категорија останати во износ од 49,50 ден/m³ и 

- за категорија РЖ Услуги АД Скопје во износ од 

13,00 ден/m³. 

2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова ре-

шение треба да ги примени следните услови:  

• да ги пременува тарифите од точка 1 на ова реше-

ние и 

• да подготви и достави до Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Северна 

Македонија План за прилагодување на тарифите и Биз-

нис план согласно ова решение. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга да дос-

тави нов План за прилагодување на тарифите за водни 

услуги за регулираниот период 2021-2023 година нај-

доцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста 

на ова решение.  

4. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“, а ќе се применува од 1 ноември 2019 година. 

 

УП1 бр. 08-111/17  

17 октомври 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

3437. 

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на 

цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ 

бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и поста-

пката за утврдување на тарифа за водна услуга и на ре-

гулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на 

РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за опре-

делување на тарифите за водна услуга („Службен вес-

ник на РМ“ бр.63/17 и 172/18), Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Северна 

Македонија на седницата одржана на ден 17 октомври 

2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА ЗА 

СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАД-

НИ ВОДИ НА ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

СКОПЈЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје се 

утврдува регулаторна тарифа за водната услуга собира-

ње и одведување на урбани отпадни води и тоа: 
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• за 2019 година 

- за категорија домаќинства во износ од 10,60 

ден/m³ и 

- за категорија останати во износ од 16,30 ден/m³. 

• за 2020 година  

- за категорија домаќинства во износ од 10,85 

ден/m³ и 

- за категорија останати во износ од 16,60 ден/m³. 

2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова ре-

шение треба да ги примени следните услови:  

• да ги пременува тарифите од точка 1 на ова реше-

ние и 

• да подготви и достави до Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Северна 

Македонија План за прилагодување на тарифите и Биз-

нис план согласно ова решение.  

3. Се задолжува давателот на водната услуга да дос-

тави нов План за прилагодување на тарифите за водни 

услуги за регулираниот период 2021-2023 година нај-

доцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста 

на ова решение.  

4. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“, а ќе се применува од 1 ноември 2019 година. 

 

УП1 бр. 08-112/17  

17 октомври 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

3438. 

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на 

цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ 

бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и поста-

пката за утврдување на тарифа за водна услуга и на ре-

гулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на 

РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за опре-

делување на тарифите за водна услуга („Службен вес-

ник на РМ“ бр.63/17 и 172/18), Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Северна 

Македонија на седницата одржана на ден 17 октомври 

2019 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА 

ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА 

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СКОПЈЕ ЗА  

РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје се 

утврдува регулаторна тарифа за водната услуга про-

чистување на отпадни води и тоа: 

• за 2019 година 

- за категорија домаќинства во износ од 0,86 ден/m³ 

и 

- за категорија останати во износ од 0,86 ден/m³. 

• за 2020 година  

- за категорија домаќинства во износ од 0,86 ден/m³ 

и 

- за категорија останати во износ од 0,86 ден/m³. 

2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова ре-

шение треба да ги примени следните услови:  

• да ги пременува тарифите од точка 1 на ова реше-

ние и 

• да подготви и достави до Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Северна 

Македонија План за прилагодување на тарифите и Биз-

нис план согласно ова решение.  

3. Се задолжува давателот на водната услуга да дос-

тави нов План за прилагодување на тарифите за водни 

услуги за регулираниот период 2021-2023 година нај-

доцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста 

на ова решение.  

4. Решението влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Северна 

Македонија“, а ќе се применува од 1 ноември 2019 

година. 

 

УП1 бр. 08-113/17  

17 октомври 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

3439. 

Д О Г О В О Р 

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ МЕЃУОПШТИНСКА 

СОРАБОТКА 

 

Склучен во Охрид на ден: 27.09.2019 година, 

 

СТРАНИ НА ДОГОВОРОТ: 

 

1. Општина Охрид застапувана од Градоначалникот 

д-р Константин Георгиески          

2. Општина Вевчани застапувана од Градоначални-

кот Сашо Јанкоски. 

 

Член 1 

Предмет на Договор е меѓуопштинска соработка  

односно вршење на определени административни рабо-

ти од страна на општина Охрид за потребите на општи-

на Вевчани и тоа во областа на урбанизмот, заштита на 

животната средина и природата, градежната инспекци-

ја и контрола на сметководствено - финансиските рабо-

ти на општината и јавните установи кои ги има основа-

но општината. 

                                                                  

Член 2 

Двете договорни старни се договорија работите и 

работните задачи од член 1 на овој договор да ги из-

вршува  општина Охрид во име и за сметка на општина 

Вевчани.                                                                    

 

Член 3 

За извршување на работите и работните задачи за 

општина Вевчани што се предмет на овој Договор, ќе 

се користат објекти и опрема од двете договорни 

страни. 

                                                                  

Член 4 

Услугите наведени во член 1 на овој Договор,  ќе се 

извршуваат согласно законските прописи, професио-

нално, ефикасно и уредно, но во зависност од можнос-

тите и капацитетите на општина Охрид.  

Член 5 

Сите трошоци кои ќе произлезат од давањето на ус-

лугите паѓаат на товар на општина Вевчани. 

 

Член 6 

Измени и дополнувања на одредбите од овој Дого-

вор за прашањата кои не се предвидени со овој Дого-

вор, а може дополнително да произлезат од тековното 

работење, ќе се уредат со Анекс на овој Договор. 

                                                         

Член 7 

Овој Договор може да се раскине по слободна волја 

на една од договорните страни, по претходно известу-

вање на другата договорна страна во рок од 30 дена. 

 

Член 8 

За евентуално непочитување на одребите од овој 

Договор, договорните страни се согласија да ги реша-

ваат спогодбено со меѓусебно договарање во духот на 

добрите деловни обичаи. 

Во спротивно, за споровите што ќе произлезат од 

непочитување на одредбите од овој Договор, надлежен 

е Основниот суд во Охрид. 

 

Член 9 

Договорот е составен во 6 (шест) еднообразни при-

мероци по три за секоја договорна страна.                                                      

 

Член 10 

Овој Договор влегува во сила по потпишувањето од 

двете договорни страни. 

 

Бр. 09-13703/1 Бр. 09-513/2 

27 септември 2019 година 27 септември 2019 година 

  

Општина Охрид Општина Вевчани 

Градоначалник, Градоначалник, 

д-р Константин Георгиески, с.р. Сашо Јанкоски, с.р. 
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