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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1884. 

Уставниот суд на Република Северна Македонија, 

врз основа на член 110 од Уставот на Република Север-

на Македонија и член 28 алинеја 1 и член 71 од Делов-

никот на Уставниот суд на Република Северна Македо-

нија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.202/2019), на седницата одржана на 4 

март 2020  година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на 

уставноста на  член 24 ставови 3 и 5 и член 25 ставови 

1, 2 и 3 од Законот за полиција (“Службен весник на 

Република Македонија” бр.114/2006, 6/2009, 145/2012, 

41/2014, 33/2015, 31/2016, 106/2016, 120/2016 и 

211/2018), и 

2. СЕ ОТФРЛААТ иницијативите во делот за оце-

нување на меѓусебната согласност на Законот за поли-

ција со Законот за локалната самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и на член 

24 од Законот означен во точката 1 од ова решение со 

член 36 став 1 точки 12, 13 и 14 и со ставот 3 од истиот 

член на Законот за локалната самоуправа. 

3. Елсан Нурчески од с.Пласница и Советот на Оп-

штина Пласница,  до Уставниот суд на Република Се-

верна Македонија поднесоа иницијативи за оценување 

на уставноста и законитоста на членовите од Законот  

означен во точката 1 од ова решение. 

Според наводите во поднесените иницијативи оспо-

рените одредби биле во спротивност со членовите 114 

и 115 од Уставот на Република Северна Македонија, 

како и со член 36 став 1 точка 12, член 36 став 3 и член 

87 од Законот за локалната самоуправа. Имено, подно-

сителите на иницијативите сметаат дека наведените од-

редби од Уставот и Законот за локалната самоуправа 

предвидувале поинакво решение во однос на поста-

пката за избор на командир на полициските станици во 

рамки на секторите за внатрешни работи при Минис-

терството за внатрешни работи за разлика од она што 

се предвидувало со оспорените одредби во Законот за 

полиција. 

Со Законот за локална самоуправа во член 36 став 1 

точка 12 и став 3 биле дефинирани надлежностите на 

советот на општината кои биле во согласност со наве-

дените членови од Уставот. Подносителите на иниција-

тивите сметаат дека во пракса Министерството за внат-

решни работи го применувал Законот за полиција - 

членовите 24 и 25, кои според подносителите не биле 

во согласност со Уставот на Република Северна Маке-

донија, особено со член 115 став 1 и Амандманот XVII  

каде што граѓаните преку претставници одлучуваат за 

локалното значење во јавните служби и во други об-

ласти утврдени со закон, односно во Законот за локал-

ната самоуправа. 

Од наведените причини во иницијативите се 

предлага оспорените одредби да се укинат за да може-

ло да се оствари правото на локална самоуправа  на Со-

ветот на Општина Пласница за да истиот учествува со 

своја одлука заедно со Советот на Општина Македон-

ски Брод да избира командир на Полициска станица. 

4. Судот на седницата утврди дека членoт 24 од За-

конот за полиција предвидува: 

1) Со полициската станица од член 23 на овој закон 

раководи командир кој работите ги врши во полициска 

униформа.  

2) За командир на полициска станица може да биде 

избрано лице кое покрај општите услови за засновање 

на работен однос во Полицијата предвидени со овој за-

кон, ги исполнува и следниве посебни услови: 1) да 

има завршено соодветно високо образование и 2) да 

има работно искуство во Полицијата најмалку од шест 

години. 

3) Командирот од ставот 1 на овој член се избира со 

мнозинство гласови од вкупниот број советници од 

страна на советот на општината во којашто е сместена 

полициската станица од општа надлежност на Минис-

терството (во натамошниот текст: советот на засегната-

та општина), од листа која содржи најмалку тројца кан-

дидати, предложена од страна на министерот, меѓу кои 

барем еден кандидат припаѓа на заедницата која е во 

мнозинство во тие општини. 

4) Ако советот на засегнатата општина не избере 

ниту еден од предложените кандидати во рок од 15 де-

на од денот на доставувањето на листата, министерот 

ќе предложи втора листа која содржи најмалку тројца 

нови кандидати, меѓу кои барем еден кандидат припаѓа 

на заедницата која е во мнозинство во тие општини.  

5) Ако и по спроведувањето на постапката од ста-

вот 4 на овој член советот на засегнатата општина пов-

торно не избере ниту еден од предложените кандидати 

во рок од 15 дена од денот на доставувањето на лис-

тата, министерот по консултација со Владата, ќе го 

избере командирот на полициската станица од општа 
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надлежност од двете листи на кандидати предложени 

од министерот, како и тројца дополнителни кандидати 

предложени од страна на советот на засегнатата оп-

штина. 

6) Министерот го задржува овластувањето за разре-

шување на командирот на полициската станица од оп-

шта надлежност, во согласност со овој закон. 

Во  членот 25 од истиот закон     се предвидува 

дека:        

1) Командирот на полициската станица од членот 

24 на овој закон, на секои шест месеца писмено го ин-

формира советот на засегнатата општина за работите 

што се однесуваат на јавната безбедност и безбедноста 

на сообраќајот на патиштата. 

2) Командирот од ставот 1 на овој член по барање 

на советот го информира советот на засегнатата оп-

штина за работите што се однесуваат на јавната безбед-

ност и безбедноста на сообраќајот на патиштата.  

3) Командирот од ставот 1 на овој член, од советите 

на засегнатите општини прима препораки за подобру-

вање на јавната безбедност и безбедноста на сообраќа-

јот на патиштата, заради градење доверба меѓу Поли-

цијата и локалното население. 

5. Според член 110 алинеи 1 и 2 од Уставот, Устав-

ниот суд на Република Северна Македонија одлучува 

за согласноста на законите со Уставот и за согласноста 

на другите прописи и на колективните договори со 

Уставот и со законите. 

Согласно со членот 51 од Уставот, во Република 

Македонија законите мораат да бидат во согласност со 

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

Секој е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Во глава V од Уставот, со наслов: “Локална само-

управа” е содржан членот 114 во кој е уредено дека на 

граѓаните им се гарантира правото на локална самоуп-

рава во чии рамки е утврдено дека единици на локална-

та самоуправа се општините, а во истите можат да се 

основаат облици на месна самоуправа. Во истиот член 

е предвиден и начинот на финансирање на општините 

и тоа од сопствени извори на приходи определени со 

закон и со средства од Републиката. 

Ставот 5 од истиот член кој е изменет со Амандма-

нот XVI предвидува дека локалната самоуправа се уре-

дува со закон кој се донесува со двотретинско  мно-

зинство   гласови од вкупниот број пратеници при што 

мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пра-

теници кои припаѓаат на заедниците кои не се мно-

зинство во Република Северна Македонија. 

Со точката 1 од Амандманот XVII од Уставот, со 

кој се заменува ставот 1 од членот 115 од Уставот, е ут-

врдено дека во единиците на локалната самоуправа 

граѓаните непосредно и преку претставници учествува-

ат во одлучувањето за прашања од локално значење, а 

особено во областите на јавните служби, урбанизмот и 

руралното планирање, заштитата на околината, локал-

ниот економски развој, локалното финансирање, кому-

налните дејности, културата, спортот, социјалната и 

детската заштита, образованието, здравствената зашти-

та и во други области утврдени со закон. 

Според ставот 2 на членот 115 од Уставот, општи-

ната е самостојна во вршењето на надлежностите ут-

врдени со Уставот и со закон, а надзорот над закони-

тоста на нејзината работа го врши Републиката. 

Според ставот 3 на овој член од Уставот, Републи-

ката со закон може да и довери вршење на определени 

работи на општината. 

Законот за локална самоуправа, во членот 36 ги 

уредува надлежностите на советот на општините, меѓу 

другите надлежности, со точките 12 и 13 од ставот 1 на 

овој член се предвидува дека советот го избира лицето 

кое раководи со подрачната единица на Министерство-

то за внатрешни работи во општината,в согласност со 

закон, како и дека го разгледува и усвојува годишниот 

извештај за јавната безбедност на подрачјето на општи-

ната кој го доставува до министерот за внатрешни ра-

боти и народниот правобранител. Ставот 3 на овој член 

уредува дека раководното лице на подрачната единица 

на Министерството за внатрешни работи во општината 

е избрано ако за него гласале мнозинството од сите со-

вети на општините, кои ги опфаќа подрачната единица 

на Министерството за внатрешни работи. 

Законот за полиција во членот 1 определил дека со 

овој закон се уредуваат полициските работи, организа-

цијата на Полицијата, полициските овластувања и пра-

вата и обврските што произлегуваат од работниот од-

нос на полициските службеници во Министерството за 

внатрешни работи, што не се уредени со Законот за 

внатрешни работи. 

Согласно со членот 20 од Законот за полиција, за 

вршење на полициските работи, на територијата на Ре-

публика Македонија се формираат сектори за внатреш-

ни работи. 2) Секторите за внатрешни работи се фор-

мираат во зависност од големината на подрачјето, бро-

јот на населението, бројот на кривичните дела и прекр-

шоците, како и значењето на патните правци и геог-

рафската положба на општините кои ги зафаќа секто-

рот за внатрешни работи. 3) Сектори за внатрешни ра-

боти, согласно со овој закон се: 1) Сектор за внатрешни 
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работи - Скопје, со седиште во Скопје, за вршење на 

полициски работи на подрачјето на Градот Скопје и 

општините Арачиново, Зелениково, Илинден, Петро-

вец, Сопишта, Студеничани и Чучер Сандево; 2) Сек-

тор за внатрешни работи - Битола, со седиште во Би-

тола, за вршење на полициски работи на подрачјето на 

општините Битола, Демир Хисар, Долнени, Крушево, 

Кривогаштани, Македонски Брод, Могила, Новаци, 

Пласница, Прилеп и Ресен; 3) Сектор за внатрешни ра-

боти - Велес, со седиште во Велес, за вршење на поли-

циски работи на подрачјето на општините Велес, Град-

ско, Демир Капија, Кавадарци, Неготино, Росоман и 

Чашка; 4) Сектор за внатрешни работи - Куманово, со 

седиште во Куманово, за вршење на полициски работи 

на подрачјето на општините Кратово, Крива Паланка, 

Куманово, Липково, Ранковце и Старо Нагоричане; 5) 

Сектор за внатрешни работи - Охрид, со седиште во 

Охрид, за вршење на полициски работи на подрачјето 

на општините Вранешница, Вевчани, Дебар, Дебарца, 

Другово, Зајас, Кичево, Осломеј, Охрид, Струга и Цен-

тар Жупа; 6) Сектор за внатрешни работи - Струмица, 

со седиште во Струмица, за вршење на полициски ра-

боти на подрачјето на општините Богданци, Босилово, 

Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново 

Село, Радовиш и Струмица; 7) Сектор за внатрешни ра-

боти - Тетово, со седиште во Тетово, за вршењенаполи-

циски работи на подрачјето на општините Боговиње, 

Брвеница, Врапчиште, Гостивар, Желино, Јегуновце, 

Маврово и Ростуша, Теарце и Тетово и 8) Сектор за 

внатрешни работи - Штип, со седиште во Штип, за 

вршење на полициски работи на подрачјето на општи-

ните Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Ко-

чани, Лозово, Македонска Каменица, Пехчево, Про-

биштип, Свети Николе, Чешиново - Облешево и Штип. 

Според  членот  21 од Законот,  за вршење на поли-

циските работи, секторот за внатрешните работи: 1) Ја 

следи и анализира безбедносната состојба и појавите 

кои предизвикуваат настанување и развој на кримина-

литетот и настани кои ја доведуваат во опасност јавна-

та безбедност на подрачјето за кое е формиран; 2) ја 

организира, усогласува, насочува и врши контрола на 

работата на полициските станици; 3) врши кримина-

листички работи и работи на превенција на криминали-

тетот; 4) собира, обработува, анализира, користи, оце-

нува, пренесува, чува и брише податоци од делокругот 

на работата на Полицијата за подрачјето за кое е фор-

миран, како и врши обработка на лични податоци под 

услови и на начин утврдени со овој и посебен закон; 5) 

непосредно учествува во извршување на сложените ра-

боти од делокругот на работата на полициската ста-

ница; 6) по потреба извршува и спроведува утврдени 

мерки од областа на безбедноста на државната гра-

ница; 7) презема мерки заради заштита на определени 

лица и објекти; 8) ја информира јавноста за работи од 

својот делокруг и 9) врши други работи утврдени со за-

кон, друг пропис или согласно со обврските што произ-

легуваат од членството во меѓународните полициски 

организации и институции. Член 22 1) Со секторот за 

внатрешни работи раководи началник. 2) За началник 

на сектор за внатрешни работи може да биде назначено 

лице кое покрај општите услови за засновање на рабо-

тен однос во Полицијата предвидени со овој закон, ги 

исполнува и следниве посебни услови: 1) да има зав-

ршено соодветно високо образование и 2) да има ра-

ботно искуство во Полицијата најмалку од шест го-

дини, од кои четири години на раководно работно 

место. 3) Началникот на секторот за внатрешни работи 

го назначува и разрешува министерот од редот на вра-

ботените, во транспарентна постапка. 4) Началникот на 

секторот за внатрешни работи, за својата работа непос-

редно е одговорен на директорот на Бирото.  

Членот 23 од Законот, ја предвидува организацијата 

во рамки на секторите за внатрешни работи, во кои се 

формираат полициски станици од општа надлежност за 

непосредно вршење на полициските работи за опреде-

лено подрачје и за таа цел се формирани 38 Полициски 

станици од општа надлежност на целата територија на 

државата , и тоа: 1) Полициска станица - Аеродром; 2) 

Полициска станица - Бит Пазар; 3) Полициска станица 

- Гази Баба; 4) Полициска станица - Драчево; 5) Поли-

циска станица - Ѓорче Петров; 6) Полициска станица - 

Карпош; 7) Полициска станица - Кисела Вода; 8) Поли-

циска станица - Центар; 9) Полициска станица - Чаир; 

10) Полициска станица - Берово; 11) Полициска стани-

ца - Битола; 12) Полициска станица - Валандово; 13) 

Полициска станица - Велес; 14) Полициска станица - 

Виница; 15) Полициска станица - Гевгелија; 16) Поли-

циска станица - Гостивар; 17) Полициска станица - Де-

бар; 18) Полициска станица - Делчево; 19) Полициска 

станица - Демир Хисар; 20) Полициска станица - Кава-

дарци; 21) Полициска станица - Кичево; 22) Полициска 

станица - Кочани; 23) Полициска станица - Кратово; 

24) Полициска станица - Крива Паланка; 25) Полицис-

ка станица - Крушево; 26) Полициска станица - Кума-

ново; 27) Полициска станица - Македонски Брод; 28) 

Полициска станица - Неготино; 29) Полициска станица 

- Охрид; 30) Полициска станица - Прилеп; 31) Поли-

циска станица - Пробиштип; 32) Полициска станица - 
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Радовиш; 33) Полициска станица - Ресен; 34) Полицис-

ка станица - Свети Николе; 35) Полициска станица - 

Струга; 36) Полициска станица - Струмица; 37) Поли-

циска станица - Тетово и 38) Полициска станица – 

Штип. 

Оспорените членови 24 и 25 од Законот за полиција 

се однесуваат на изборот на командир на полициските 

станици од општа надлежност.  

Имено,  со член 24 од Законот е утврдено дека  со 

полициската станица од член 23 на овој закон раководи 

командир кој работите ги врши во полициска уни-

форма, а за командир на полициска станица може да 

биде избрано лице кое покрај општите услови за засно-

вање на работен однос во Полицијата предвидени со 

овој закон, ги исполнува и посебните  услови: да има 

завршено соодветно високо образование и  да има ра-

ботно искуство во Полицијата најмалку од шест го-

дини. 

Командирот од ставот 1 на овој член се избира со 

мнозинство гласови од вкупниот број советници од 

страна на советот на општината во којашто е сместена 

полициската станица од општа надлежност на Минис-

терството (во натамошниот текст: советот на засегната-

та општина), од листа која содржи најмалку тројца кан-

дидати, предложена од страна на министерот, меѓу кои 

барем еден кандидат припаѓа на заедницата која е во 

мнозинство во тие општини.  

Ако советот на засегнатата општина не избере ниту 

еден од предложените кандидати во рок од 15 дена од 

денот на доставувањето на листата, министерот ќе 

предложи втора листа која содржи најмалку тројца но-

ви кандидати, меѓу кои барем еден кандидат припаѓа 

на заедницата која е во мнозинство во тие општини.  

Ако и по спроведувањето на постапката од ставот 4 

на овој член советот на засегнатата општина повторно 

не избере ниту еден од предложените кандидати во рок 

од 15 дена од денот на доставувањето на листата, ми-

нистерот по консултација со Владата, ќе го избере ко-

мандирот на полициската станица од општа надлеж-

ност од двете листи на кандидати предложени од ми-

нистерот, како и тројца дополнителни кандидати пред-

ложени од страна на советот на засегнатата општина. 

Покрај наведеното, министерот го задржува овлас-

тувањето за разрешување на командирот на полициска-

та станица од општа надлежност, во согласност со овој 

закон.  

Според членот 25 од Законот  Командирот на поли-

циската станица од членот 24 на овој закон, на секои 

шест месеца писмено го информира советот на за-

сегнатата општина за работите што се однесуваат на 

јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на па-

тиштата. Командирот од ставот 1 на овој член по бара-

ње на советот го информира советот на засегнатата оп-

штина за работите што се однесуваат на јавната безбед-

ност и безбедноста на сообраќајот на патиштата. Ко-

мандирот од ставот 1 на овој член, од советите на за-

сегнатите општини прима препораки за подобрување 

на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на 

патиштата, заради градење доверба меѓу Полицијата и 

локалното население. 

Од анализата на наведените уставни и законски од-

редби, а во корелација со наводите во иницијативите 

Судот оцени дека  оспорените членови 24 и 25 од Зако-

нот за полиција не може да се доведат под сомнение по 

однос на одредбите од Уставот на кои упатуваат ини-

цијативите. Oва, од причина што оспорените ставови 

од членовите 24 и 25 од Законот за полиција  кои се од-

несуваат на изборот на командирот на полициската 

станица во конкретна општина,како и неговата надлеж-

ност , во целост се во согласност со одредбите од Уста-

вот поточно со член 114 став  1 и членот 115 од Уста-

вот, односно Амандманот XVII од Уставот на кои се 

повикуваат подносителите на иницијативите.  

Имено, со наведените уставни норми се гарантира 

правото на локална самоуправа на граѓаните на начин 

што во единиците на локалната самоуправа граѓаните 

непосредно и преку претставници  учествуваат во од-

лучувањето за прашања од локално значење, а особено 

во областите на урбанизмот, комуналните дејности, 

културата, спортот, социјалната и детската заштита, 

предучилишно воспитување, основното образование, 

основната здравствена заштита и во други области ут-

врдени со закон. Во наведените области не е наведена 

јавната служба на која се повикуваат иницијаторите, 

како ни областа на јавната безбедност и безбедноста на 

сообраќајот на патиштата, што значи дека за истите за-

конодавецот ја уредува нивната организација и над-

лежност што е во согласност со наведените уставни 

норми. Оттука, сосема легитимен и уставен е начинот 

на избор на командирот во конкретна полициска ста-

ница, како и начинот и поставеноста на неговата орга-

низираност, надлежност и функционирање, коишто се 

предвидени во оспорените ставови на член 24 и член 

25 од Законот за полиција.Од овие причини според Су-

дот не може да се доведе под сомнение согласноста на 

оспорените членови со одрдбите од Уставот на кои се 

повикуваат подносителите на иницијативите. 
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6. По однос на наводите во иницијативите кои се 

однесуваат на постоење на колизија на одредбите од 

Законот за полиција и Законот за локална самоуправа 

во врска со начинот на кој е уредено учеството на сове-

тот на општините во изборот на командир на полицис-

ката станица, односно во однос на практичната приме-

на на Законот за полиција од страна на Министерство-

то за внатрешни работи, Судот оцени дека   истите из-

легуваат од рамките на надлежноста на Уставниот суд 

утврдена во членот 110 од Уставот. 

Согласно со член 110 алинеи 1 и 2 од Уставот на 

Република Северна Македонија, Уставниот суд на Ре-

публика Северна Македонија одлучува за согласноста 

на законите со Уставот и за согласноста на другите 

прописи и на колективните договори со Уставот и со 

законите. 

Согласно со член 28 алинеја 1 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Северна Македонија, 

Уставниот суд ќе ја отфрли иницијативата ако не е над-

лежен да одлучува за барањето. 

Имено, по однос на наводите во иницијативата за 

согласноста на Законот за полиција со Законот за ло-

калната самоуправа и на член 24 од Законот за полици-

ја со член 36 од Законот за локалната самоуправа, како 

и за практичната примена на Законот, Судот оцени де-

ка согласно член 110 од Уставот, Уставниот суд не е 

надлежен да ја цени меѓусебната согласност на закони-

те во целина, како и меѓусебната согласност на одред-

бите на наведените два закони. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точките 1 и 2 од ова решение. 

8. Ова решение Судот го донесе во состав од прет-

седателот на Судот, Сали Мурати и судиите: Насер Ај-

дари, Елена Гошева, Никола Ивановски, Јован Јоси-

фовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, 

Вангелина Маркудова и Владимир Стојаноски. Реше-

нието по однос на точката 1, Судот го донесе  со мно-

зинство гласови. 

 

У. бр. 147/2019 

У.бр. 155/2019 

 

Претседател 

4 март 2020 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Сали Мурати, с.р. 

1885. 

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Северна Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ 202/2019), по моето гласање против Реше-

нието У.бр.147/2019 и У.бр.155/2019  од 4 март 2020 

година, за не поведување на постапка за оценување  на 

уставноста член 24 ставови 3 и 5 и член 25 ставови 1, 2 

и 3 од Законот за полиција („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.114/2006, 6/2009, 145/2012, 

41/2014, 33/2015, 31/2016, 106/2016, 120/2016 и 

211/2018) го издвојувам и писмено го образложувам 

следното 

 

ИЗДВОЕНО  МИСЛЕЊЕ 

 

Уставниот суд на Република Северна Македонија 

постапувајќи по иницијативата за поведување на поста-

пка за оценување на уставноста на  член 24 ставови 3 и 

5 и член 25 ставови 1, 2 и 3 од Законот за полиција 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.114/2006, 6/2009, 145/2012, 41/2014, 33/2015, 

31/2016, 106/2016, 120/2016 и 211/2018
1
), со мно-

зинство гласови донесе Решение за не поведување на 

постапка за уставноста на оспорените одредби од Зако-

нот, бидејќи оцени дека тие одредби по сите основи се 

во согласност со Уставот.  

Мнозинството судии при анализа на рефератот, за-

земаа спротивно правно мислење,  односно став за кое 

имам суштински различно и спротивно мислење, пои-

наков пристап, материјална подлога и  поткрепа за ус-

тавноста, односно, против уставноста на наведените 

одредби во точка 1 во решението. 

Изразувајќи несогласност со таквото Решение гла-

сав против и го издвојувам своето мислење, затоа што 

сметам дека оспорените одредби од член 24 ставови 3 

и 5 и член 25 ставови 1, 2 и 3 од Законот за полиција не 

се во согласност со Уставот, поради што требаше да се 

поведе постапка за оценување на нејзината уставност и 

врз основа на изведување на правно издржани аргумен-

ти да се донесе правилна одлука. 

Моето спротивно мислење го темелам на ставот де-

ка Решението на Судот е во спротивност со член 8 став 

1 алинеи 1, 3, 5, 9  и 11  (основните слободи и права на 

човекот и граѓанинот признати со меѓународното пра-

во и утврдени со Уставот; владеење на правото, поли-

тичкиот плурализам и слободните непосредни и демок-

ратски избори; локалната самоуправа како темелна 

                            
1 Законот за полиција („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.114/2006, 6/2009, 145/2012, 41/2014, 33/2015, 31/2016, 
106/2016, 120/2016 и 211/2018) 
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вредност на уставниот поредок и почитување на општо 

прифатените норми на меѓународното право), член 9 

став 1 и 2, член 22 став 2, член 50, член 51, член 114 и 

членот 114 од Уставот на Република Северна Македо-

нија.  

Во ова решение Судот оцени дека: „со наведените 

уставни норми се гарантира правото на локална само-

управа на граѓаните на начин што во единиците на ло-

калната самоуправа граѓаните непосредно и преку 

претставници  учествуваат во одлучувањето за праша-

ња од локално значење, а особено во областите на ур-

банизмот, комуналните дејности, културата, спортот, 

социјалната и детската заштита, предучилишно воспи-

тување, основното образование, основната здравствена 

заштита и во други области утврдени со закон. Во на-

ведените области не е наведена јавната служба на која 

се повикуваат иницијаторите, како ни областа на јавна-

та безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиш-

тата, што значи дека за истите законодавецот ја уреду-

ва нивната организација и надлежност што е во соглас-

ност со наведените уставни норми.  

Оттука, сосема легитимен и уставен е начинот на 

избор на командир-от во конкретна полициска станица, 

како и начинот и поставеноста на неговата организира-

ност, надлежност и функционирање, коишто се предви-

дени во оспорените ставови на член 24 и член 25 од За-

конот за полиција. Од овие причини според Судот не 

може да се доведе под сомнение согласноста на оспо-

рените членови со одредбите од Уставот на кои се по-

викуваат подносителите на иницијативите“. 

Локалната самоуправа, Уставот ја воздигнува и 

заштитува како едена од темелните вредности на ус-

тавниот поредок во Републиката. Во Амандманот XVII 

од Уставот, со кој се заменува ставот 1 од членот 115 

од Уставот
2
, е утврдено дека во единиците на локална-

та самоуправа граѓаните непосредно и преку претстав-

ници учествуваат во одлучувањето за прашања од ло-

кално 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. 

Имајќи го предвид наведеното,веднаш се уочува де-

ка ваквиот начин на регулирање на работите  во членот 

24 точка 3 од Законот за полиција според кој „Коман-

дирот од ставот 1 на овој член се избира со мнозинство 

гласови од вкупниот број советници од страна на сове-

                            
2 Устав на Република Македонија („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 52/1991) 

тот на општината во којашто е сместена полициската 

станица од општа надлежност на Министерството (во 

натамошниот текст: советот на засегнатата општина), 

од листа која содржи најмалку тројца кандидати, пред-

ложена од страна на министерот, меѓу кои барем еден 

кандидат припаѓа на заедницата која е во мнозинство 

во тие општини„ СЕ ПОВРЕДУВА членот 115 од уста-

вот што значи дека во конкретната проблематика гра-

ѓаните на општина Пласница, непосредно и преку 

претставници НЕ учествуваат во одлучувањето за пра-

шања од локално значење со што се повредува и ставот 

2 на членот 115 од Уставот, „општината е самостојна 

во вршењето на надлежностите утврдени со Уставот и 

со закон...“ 

Во конкретниот случај ниту граѓаните непосредно 

и преку избраните претставници учествуваат при избор 

на „Командирот со мнозинство гласови од вкупниот 

број советници од страна на советот на општината во 

којашто е сместена полициската станица од општа над-

лежност на Министерството„ ниту пак општината е са-

мостојна во вршење на надлежностите утврдени со ус-

тавот и со закон во овој дел. 

Особено повредата се гледа кога случајот ќе се ана-

лизира и од аспект на членовите од Законот за локална 

самоуправа
3
. Според членот 36 од Законот во кој уре-

дени надлежностите на советот на општините, меѓу 

другите надлежности, во точките 12 и 13 од ставот 1 на 

овој член се предвидува дека советот го избира лицето 

кое раководи со подрачната единица на Министерство-

то за внатрешни работи во општината, во согласност со 

закон, како и дека го разгледува и усвојува годишниот 

извештај за јавната безбедност на подрачјето на општи-

ната кој го доставува до министерот за внатрешни ра-

боти и народниот правобранител.  

Од тука се гледа дека во конкретниот случај Совет-

ниците на општина Пласница се обесправени во непри-

менување на членот 36 точките 12 и 13 од ставот 1 каде 

се  предвидува дека советот го избира лицето кое рако-

води со подрачната единица на Министерството за 

внатрешни работи во општината, како и дека го разгле-

дува и усвојува годишниот извештај за јавната безбед-

ност на подрачјето на општината. 

Тие ниту учествуваат при изборот на лицето кое ра-

ководи со подрачната единица ниту можат да разгледу-

ваат и усвојуваат годишниот извештај  за јавната без-

бедност на подрачјето на нивната општината. 

Волјата на другите советници на советот на општи-

ната во која што е сместена полициската станица од 

општа надлежност и тоа со: избор на командир на по-

лициската станица  и   разгледување  и усвојување го-
                            
3 Закон за локалната самоуправа „Сл. весник на Р Македонија“ 
бр.5 од 29.1.2002 год. 
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дишниот извештај  за јавната безбедност само од сове-

тот на подрачјето на општината каде е сместена поли-

циската станица да произведува правно дејствија, да 

има важност и за советите т.е. на граѓаните на наведе-

ната општина претставува апсолутна повреда на наве-

дените уставни одредби од причини  што одлуката за 

избор и разгледување и усвојување на извештајот од 

еден совет, императивно да важи и за друга општина и 

друг општински совет доведува до повреда на уставна-

та начела на еднаквоста и повреда на темелната вред-

ност на уставот „правото на локална самоуправа.“ 

Сметам дека со ваква против уставност и против за-

конитост на регулирање на односите, на граѓаните кои 

живеат во општини каде нема полициски станици од 

општа надлежност (само за илустрација  вреди да се 

спомнува дека во Републиката од вкупно 80 општини 

имаме 38 полициски станици од општа надлежност, а 

бројката на општини кои немаат полициски станици од 

општа надлежност изнесува 42) им се повредува право-

то од членот 115 од уставот што значи дека во конкрет-

ната проблематика граѓаните непосредно и преку прет-

ставници НЕ учествуваат во одлучувањето за прашања 

од локално значење и со ваков начин на регулирање се 

повредува правото на советите на 42 општини  т.е. пра-

вата предвидени во ставот 2 на членот 115 од Уставот, 

„општината е самостојна во вршењето на надлежности-

те утврдени со Уставот и со закон...“ 

Од конкретната анализа и ваквиот начин на регули-

рање на конкретната област според моето становиште е 

спротивно со член 8 став 1 алинеја 1 „се повредуваат 

основните слободи и права на човекот и граѓанинот 

признати со меѓународното право и утврдени со Уста-

вот„; се повредува принципот на „владеење на пра-

вото„ од алинеја 3: исто така се стеснува „ политичкиот 

плурализам и слободните непосредни и демократски 

избори„ од алинеја 5; директно се повредува темелниот 

вредност  „локалната самоуправа како темелна вред-

ност на уставниот поредок„ од алинеја 9, и со наведе-

ните регулативи не се почитува „општо прифатените 

норми на меѓународното право„ од алинеја 11 од чле-

нот 8 од Уставот. 

Исто така, се повредува членот 9 од Уставот и тоа 

ставовите 1 и 2 каде на многу јасен начин се предвиду-

ва дека „Граѓаните на Република Македонија се еднак-

ви во слободите и правата независно...(став 1) и       

„Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви„ (став 

2). Во конкретниов случај граѓаните и нивните избрани 

претставници  во општина Пласница (овоаа противус-

тавност се однесува и важи и за другите граѓани кои 

живеат во општини каде немаат полициски станици од 

општа надлежност) и нивните избрани претставници 

не се еднакви пред Устав и законот во остварувањето 

на своите слободи и права со граѓаните и советници 

кои живеат во општините кои во своите подрачја имаат 

полициски станици. Со  ваквиот неуставен начин на 

регулирање на оваа проблематика жителите на општи-

на Пласница и жители на други 40 општини (да се 

претпостави дека наведени општини во просек имат по 

10 илјади жители, т.е. вкупно над 400 илјади жители се 

обесправени, од друга страна, исто така  се обесправе-

ни и не се во еднаква положба со жителите и советите 

во општините каде има седиште на полициските ста-

ници. 

Според моето становиште законодавец можел на 

поинаков начин да ги регулира наведени од-

носи.Имено, според  мене оваа прашање требало зако-

нодавецот да се реши збирно со учество на сите совети 

на општините кои ги покрива наведената полициска 

станица.Да претпоставиме дека седиштето на една по-

лициски станица опфаќа 2 или 3 општини, односно е 

воспоставен на две или повеќе општини , тогаш со 

учество на членовите на сите совети со заедничко по-

стапување согласно со наведените одредби, да предла-

гаат кандидати, каде има потреба и законски услов по-

читување на принципот на правична застапеност во оп-

штините, согласно со член 24 точка 4,5 и 6 и изборот 

да го вршат советите на сите општини. По изборот на  

командирот на полициска станица, тој за своите поста-

пувања и должностите предвидени согласно со член 25 

на овој закон, на секои шест месеца писмено да го ин-

формира не само советот туку и советите на засегнати-

те општини за работите што се однесуваат на јавната 

безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата, 

а командирот по барање на  сите засегнати советот ги 

информира советите на засегнатата општина за работи-

те што се однесуваат на јавната безбедност и безбед-

носта на сообраќајот на патиштата. 

Имајќи го предвид наведеното, сметам дека, зако-

нодавецот при уредување на прашањето на избор на 

командир на полициска станица каде тој има седиште, 

морал да го има предвид Законот за локалната самоуп-

рава и во Законот за полиција да го уреди начинот на 

изборот на командирот на полиција со учество на сове-

тите и на другите единиците на локалната саамоуправа, 

а не само со учество на советот на чија територија тој 

има седиште.Неспорно е дека Судот не ја цени меѓу-

себната согласност на закон со закон, меѓутоа според 

моето становиште, недопуштено е со специјален закон 



2 јуни 2020  Бр. 144 - Стр. 9 

 
 

да се дерогира општ закон  и на тој начин да се повре-

дуваат основите начела кои се темелни вредности на 

уставниот поредок  предвидени во членот 8 од Уста-

вот. 

Ваквото мое  становиште и размислување се пот-

крепува и со фактот што за почитување на начелото на 

еднаквост на граѓаните во оштините  се водело сметка 

многу поодамна. 

Ваква пракса е позната, односно се применувала  во 

бивша Југославија при избор на судии. Тогаш изборот 

на судии вршеле Собранијата на општините. При избо-

рот на судии учествувале советници на сите општини 

на подрачјето каде дотичниот суд имал месна надлеж-

ност  т.е. учествувал сите советници од сите општини 

кои биле опфатеи со месната надлежност на општин-

скиот суд т.е. ако судот е востановен  за подрачје на 

две или повеќе општини. Така согласно со Закон за су-

довите од општа надлежност
4
 во глава IV Судии и су-

дии поротници, 1. Избор на судии и судии-поротници 

во членот 18  предвидува „Судиите и судите-поротни-

ци на општинските судови ги избора и разрешува од 

должност ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ“. 

Ако судија или судија поротник избираат повеќе 

општински собранија избран е кандидатот што е избра 

ВО СИТЕ СОБРАНИЈА. Ако кандидатот не биде из-

бран во сите собранија, се врши повторно објавување 

на изборот и се спроведуваат нови избори. 

Од горните аргументи, Законодавецот уште во да-

лечната 1965 година, обврнувал внимание на темелни-

те вредности и почитување на правото на локална са-

моуправа и еднаквост на граѓаните и на собранијата на 

општините. Но за жал по 50 години наместо да се раз-

вива демократското свест и да се оди чекор понапред, 

се предвидува полошо решение од решението од 1965 

година. 

Исто така и подоцна оваа начело се применувало во 

позитивното законодавство во бивша Југославија од-

носно СР Македонија. Само за илустрација, Согласно 

со Законот за редовните судови
5
  од 1977 година, избор 

на судија-поротник предвидува: Судиите-поротници ги 

избира собранието на соодветното општествено-поли-

тичка заедница. Така, судиите-поротници во општин-

ските судови  ги избираат општинските собранија, а 

ако општинскиот суд е востановен за подрачје на два 

или повеќе општини, изборот го вршат собранијата на 

сите општини
6
.  

                            
4 Закон за судовите од општа надлежност „Службен весник на СР 
Македонија“ бр.42 од 18 декември 1965 година. 
5
 Закон за редовните судови  „Службен весник на СРМ“ бр.10/76 

и 30/77 
6
 Прирачник  за судиите-поротници во редовните судови, Скопје 

1978 година, страница 12 

Доколку законодавецот пристапил на ваков начин 

на регулирање на оваа материја, со сигурност сите гра-

ѓани ќе беа еднакви во остварувањето на правот на ло-

кална самоуправа и другите гарантирани уставни и за-

конски права од оваа проблематика. 

Сметам дека со ваквиот начин на регулирање на ра-

ботите се повредува и член 22 став 2 од Уставот, волја-

та од резултатите на избирачкото право „Избирачкото 

право е еднакво, општо и непосредно и се остварува на 

слободни избори со тајно гласање„ во конкретниот 

случај граѓанинот со изборот го искористил своето 

непосредно избирачкото прав, но неговата волја не мо-

же подеднакво да се рефлектира кај своите избрани 

претставници во креирањето на општите политики од 

аспект на јавната безбедност. 

Со ваков начин на регулирање на работите, сметам 

дека се повредуваат и одредбите од член 50 и член 51 

од Уставот на Република Северна Македонија.  

И на крајот да спомнам дека детално анализирав 

предметот на оспорување и нејзината несогласност со 

член 114 и членот 115 од Уставот на Република Север-

на Македонија и начинот на регулирање на оваа мате-

рија во Законот за локална самоуправа а особено член 

36 точките 12 и 13. Сметам дека оспорени одредби се 

во несогласност со наведените Уставни и законски од-

редби. 

Тргнувајќи од сето погоре наведено, сметам дека со 

основ може да се постави прашањето за согласноста на 

оспорениот член 24 ставови 3 и 5 и член 25 ставови 1, 2 

и 3 од Законот за полиција („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.114/2006, 6/2009, 145/2012, 

41/2014, 33/2015, 31/2016, 106/2016, 120/2016 и 

211/2018) со Уставот и тоа со  член 8 став 1 алинеи 1, 

3, 5, 9  и 11  (основните слободи и права на човекот и 

граѓанинот признати со меѓународното право и утврде-

ни со Уставот; владеење на правото, политичкиот плу-

рализам и слободните непосредни и демократски из-

бори; локалната самоуправа како темелна вредност на 

уставниот поредок и почитување на општо прифатени-

те норми на меѓународното право), член 9 став 1 и 2, 

член 22 став 2, член 50, член 51, член 114 и членот 114 

од Уставот на Република Северна Македонија и општи 

прифатени меѓународни норми, а согласно со член 25 

став 6 од Деловникот на Судот го издвојувам своето 

мислење од донесеното Решение за не поведување на 

постапка. 

 

 Претседател 

 на Уставниот суд на Република 

 Северна Македонија, 

 Сали Мурати, с.р. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

1886. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 

54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурува-
ње („Службен весник  на Република Македонија“ број 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 
91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 
113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 
150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 
120/2016, 142/2016 и 171/2017 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ број 275/2019), Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата оджана на 
27 февруари 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈА-
ЛИСТИЧКО- КОНСУЛТАТИВНА  ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени во 

специјалистичко-консултативна здравствена заштита 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010, 96/2010, 108/2010, 
122/2010, 147/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 
153/2011, 155/2011, 164/2011, 181/2011, 54/2012, 
84/2012, 18/2013, 54/2013, 88/2013, 47/2014, 98/2014 
106/2018, 203/2018, 20/2019 и 35/2019 и „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ број 70/2019), 
во членот 2, во табелата со поднаслов ХУМАНА ГЕ-
НЕТИКА (ЦИМГИ), по услугата ХУГ1801-1900 - Ана-
лизи со квантитативна флуоресцентна ПВР (QF - PCR), 
се додава следната табела: 

 
 
 
 
 

 
 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила следниот ден од денот 

на објавување во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на 
согласност од министерот за здравство. 

 
Бр. 02-5833/2 Управен одбор 

25 март 2020 година Претседател, 
Скопје Дејан Николовски, с.р. 

__________ 
1887. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со 
член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник  на Република Македо-
нија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 
26/2012, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 
112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 
98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 
217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 
171/2017 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 275/2019), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Република Северна 
Македонија, на седницата одржана на 27 февруари 
2020 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ДНЕВНА 
БОЛНИЦА И БОЛНИЧКИ ДЕН ВО БОЛНИЧКАТА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени за 

дневна болница и болнички ден во болничката здрав-
ствена заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 181/2011, 63/2012 и 138/2012), во член 2 
став 1, во табелата по услугата со шифра ДБ04, се до-
дава следната табела: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила следниот ден од денот 

на објавување во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на 
согласност од министерот за здравство. 

 
Бр. 02-5833/3 Управен одбор 

25 март 2020 година Претседател, 
Скопје Дејан Николовски, с.р. 

__________ 
1888. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со 
член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник  на Република Македо-
нија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 
26/2012, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 
112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 
98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 
217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 
171/2017 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 275/2019), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Република Северна 
Македонија, на седницата одржана на 27 февруари 
2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 
ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕ-
КУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТА-
ТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за 
пакетите на завршени епизоди на лекување за специја-
листичко – консултативна здравствена заштита – амбу-
лантски („Службен весник на Република Македонија” 
број 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 122/2010, 
154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 181/2011, 
138/2012, 88/2013, 10/2014, 47/2014, 98/2014, 138/2014, 
156/2014, 17/2015, 42/2015, 107/2016, 61/2017, 
190/2017, 106/2018, 129/2018, 203/2018 и 20/2019 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
број 70/2019 и 130/2019), во членот 2, во табелата со 
поднаслов РЕСПИРАТОРНИ ПАКЕТИ, по услугата 
АРП15 Реиздавање на СИПАП апарат, се додава след-
ната табела: 
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Во табелата со поднаслов ОПШТИ ПАКЕТИ НА 

ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ КОИ ВАЖАТ ЗА СИТЕ 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЈНОСТИ, 

по услугата АСК 16 Писмено стручно мислење (конзи-

лијарно мислење), се додава следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во табелата со поднаслов Пакети на здравствени услу-

ги од областа на инфективни болести, кај услугата со ши-

фра АПИФ4- Инфектолошки пакет со спроведување на 

имунопрофилакса, во колоната со назив „референтна 

цена“ бројот „15.650“ се заменува со бројот „30.400“; 

Во табелата со поднаслов СЛУХ ГОВОР ГЛАС, кај 

услугата АСГМ 1 Комплетна дијагностика на лица со 

пречки во вербална комуникација, во колоната со на-

зив „референтна цена“ бројот „3.400“ се заменува со 

бројот „3.650“; кај услугата АСГМ 7 Ран рехабилита-

циски третман на деца до 3 години со тешка вербална и 

слушна комуникација за 10-14 дена, во колоната со на-

зив „референтна цена“ бројот „11.100“ се заменува со 

бројот „11.220“; кај услугата АСГМ 8 Логопедско или 

сурдоаудиолошки индивидуален рехабилитациски 

третман до 10 дена, во колоната со назив „референтна 

цена“ бројот „8.500“ се заменува со бројот „8.620“; кај 

услугата АСГМ 9 Логопедско или сурдоаудиолошки 

индивидуален рехабилитациски третман над 10 дена, 

во колоната со назив „референтна цена“ бројот 

„12.750“ се заменува со бројот „12.870“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила следниот ден од денот 

на објавување во „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на 

согласност од министерот за здравство. 

 

Бр. 02-5833/4 Управен одбор 

25 март 2020 година Претседател, 

Скопје Дејан Николовски, с.р. 
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 www.slvesnik.com.mk                                                                                                       contact@slvesnik.com.mk 

 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.  
 „Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

15. 
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки (,,Службен весник на Република Македонија” 

број 190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 26 мај 2020 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2020/20 НА СОВЕ-
ТОТ ОД 13 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА ЗА  АЖУРИРАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ЛИЦА, ГРУПИ И СУБЈЕК-
ТИ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ЧЛЕНОВИТЕ 2, 3 И 4 ОД ЗАЕДНИЧКИОТ СТАВ 2001/931/ЗНБП ЗА ПРИМЕНА 
НА СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ЗА БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ И ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  

(ЗНБП) 2019/1341 НА СОВЕТОТ ОД 8 АВГУСТ 2019 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/20 на Советот од 13 јануари 

2020 година за  ажурирање на списокот на лица, групи и субјекти кои подлежат на членовите 2,3 и 4 од Заеднич-
киот став 2001/931/ЗНБП за примена на специфични мерки за борба против тероризмот и за укинување на Одлу-
ката (ЗНБП)2019/1341 на Советот од 8 август 2019 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на меѓународни рестриктивни мерки.  
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за економија, Министерството за над-

ворешни работи, Министерството за транспорт и врски и Министерството за финансии - Управа за финансиско 
разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.  

 
Член 4 

Одлуката (ЗНБП) 2020/20 на Советот од 13 јануари 2020 година за  ажурирање на списокот на лица, групи и 
субјекти кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП за примена на специфични мерки 
за борба против тероризмот и за укинување на Одлуката (ЗНБП)2019/1341 на Советот од 8 август 2019 година во 
оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.   

 
Член 5 

Рестриктивните мерки се воведуваат на неопределено време.  
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Север-

на Македонија“. 
 

Бр. 44-3689/1                                  Претседател на Владата 
26 мај 2020 година                                   на Република Северна Македонија, 

Скопје                                      Оливер Спасовски, с.р. 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 

16. 
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки (,,Службен весник на Република Македонија” 

број 190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 26 мај 2020 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2020/117 НА СОВЕТОТ 
ОД 27 ЈАНУАРИ  2020 ГОДИНА ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/72/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ 
МЕРКИ  НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЛИЦА И  СУБЈЕКТИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ТУНИС 

 
Член 1 

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/117 на Советот од 27 јануа-
ри 2020 година за изменување на Одлуката 2011/72/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица 
и субјекти во однос на состојбата во Тунис.  

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на меѓународни рестриктивни финансиски мерки.  
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за економија, Министерството за над-

ворешни работи, Министерството за транспорт и врски и Министерството за финансии - Управа за финансиско 
разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.  

 
Член 4 

Одлуката (ЗНБП) 2020/117 на Советот од 27 јануари 2020 година за изменување на Одлуката 2011/72/ЗНБП за 
рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во во оригинал на англиски 
и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука. 

 
Член 5 

Рестриктивните мерки ќе се применуваат до 31 јануари 2021 година.  
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Север-

на Македонија“. 
 

               Бр. 44-3684/1                                             Претседател на Владата
          26 мај 2020 година                                           на Република Северна Македонија,
                   Скопје                                                Оливер Спасовски, с.р.
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 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
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