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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

2879. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеjа 9 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1-а од Законот за помилување ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 20/93 и 12/2009), Прет-
седателот на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 
I 

Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-
држаниот дел од казната затвор осудените лица: 

1. ДЕЈАН ПЕТРЕ АНДОВСКИ од Велес 
2. МЕНСУР АХМЕТ ДЕМИРОВИЌ, од Скопје 
3. РИЗА ФЕРИТ РИЗАИ, од с.Здуње, Гостивар 
 

II 
Извршувањето на неиздржаниот дел од казната зат-

вор му се замени со условна осуда за време од 3 години 
на осуденото лице: 

1. АВДИЛ ШАБАН ФАРИЗИ, од с.Бојане, Скопје, 
во траење од 11 месеци и 4 дена. 

 
III 

Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-
држаниот дел од казната затвор осудените лица: 

1. ФИТОР ЕВЗИ ЉАТИФИ од Куманово, во траење 
од 3 месеци  

2. ПЕТАР СОТИР ИЛИЕВ од Битола, во траење од 
4 месеци 

3. ЈЕТОН АГИМ БЕРИША од Скопје, во траење од 
3 месеци 

4. СНЕЖАНА ДОЈЧИН ЦВЕТКОВСКА од Кума-
ново, во траење од 1 година 

5. ХАТИП ХАЛИЛ САЛИ од с.Радуша, во траење 
од 6 месеци 

6. ФИКРИЈЕ САБРИ ИБРАИМ од населба Шуто 
Оризари, Скопје, во траење од 6 месеци 

7. ГОРАН ПАНДЕ ИНДОВСКИ од Скопје, во трае-
ње од 4 месеци 

8. МЕЈТИН ФАДИЛ НУХИЈЕВСКИ од с.Рома-
новце, Куманово, во траење од 4 месеци.  

 
III 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 08-810/1                                   Претседател 

4 јуни 2015 година                  на Република Македонија, 
   Скопје                                     Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2880. 
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 
15/2013, 69/2013, 106/2013, 177/2014, 25/2015, 73/2015 
и 83/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 26.5.2015 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИ-
РЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕД-
СТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ 

НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2015 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Уредбата за поблиските критериуми за директните 

плаќања, корисниците на средствата, максималните износи 
и начинот на директните плаќања за 2015 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.16/15, 42/15 и 
52/15) во членот 2 став (2) во табелата во подмерка 1.12 
алинеја 2 зборовите „наjдоцна до 31 март 2015 година“ се 
заменуваат со зборовите „од денот на влегување во сила на 
оваа уредба до 31 март 2016 година“. 

 
Член 2 

Во член 3 по ставот (9) се додаваат десет нови става 
(10), (11), (12) (13), (14), (15), (16), (17), (18) и  (19) кои 
гласат:  

„(10) Кога барателот ги нема намирено финансис-
ките обврски кон Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, Јавното претпријатие за 
стопанисување со пасишта по основ на користење на 
пасишта во државна сопственост и водостопанствата и 
водните заедници по основ на неплатен воден надомес-
ток ќе се овозможи меѓусебно пребивање на ненамире-
ните финансиски обврски со одобрениот износ на фи-
нансиска поддршка, по претходна согласност на бара-
телот со поднесена изјава заверена на нотар дека е сог-
ласен ненамирените обврски да се пребијат со одобре-
ната финансиска поддршка. 

(11) Изјавата од став (10) на овој член барателот е 
должен да ја достави до Агенцијата за финансиска под-
дршка во земјоделството и руралниот развој во рок од 
20 дена од денот на доставување на известувањето за 
ненадмирени финансиски обврски од став (10) на овој 
член од страна на Агенцијата за финансиска поддршка 
во земјоделството и руралниот развој. 

(12) Во случај кога барателот нема да достави соглас-
носта во рокот од став (11) од овој член, на истиот не му се 
исплаќа одобрениот износ на финансиска поддршка. 

(13) Доколку одобрениот износ на финасиска под-
дршка на корисникот не е доволна за подмирување на 
сите обврски на корисникот утврдени во став (10) од 
оваа уредба, подмирувањето на обврските се врши по 
следниот редослед: 
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1.  неплатена закупнина за користење на државно 
земјоделско земјиште, 

2. склучени договори за користење на средства од 
компензациони фондови од странска помош за кои е 
надлежно Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, 

3. обврски по однос на неплатен воден надомест и 
4. неплатен надоместок за користење на државни 

пасишта. 
(14) Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство доставува до Агенцијата за финансис-
ка поддршка во земјоделството и руралниот развој по-
датоци за ненамирени финансиски обврски со состојба 
на 6 мај 2015 година за следните основи: 

- неплатена закупнина за користење на државно 
земјоделско земјиште и 

- склучени договори за користење на средства од 
компензациони фондови од странска помош за кои е 
надлежно Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство.  

(15) Водостопанствата и водните заедници доставу-
ваат  до Агенцијата за финансиска поддршка во земјо-
делството и руралниот развој податоци за ненамирени 
финансиски обврски со состојба на 6 мај 2015 година  
по основ за неплатен воден надоместок. 

(16) Јавното претпријатие за стопанисување со па-
сишта доставува до Агенцијата за финансиска под-
дршка во земјоделството и руралниот развој податоци 
за ненамирени финансиски обврски со состојба на 6 
мај 2015 година за неплатен надоместок за користење 
на државни пасишта. 

(17) Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, Јавното претпријатие за стопанисува-
ње со пасишта и водостопанствата и водните заедници 
податоците од ставовите (14), (15) и (16) на овој член 
ги доставуваат до Агенцијата за финансиска поддршка 
во земјоделството и руралниот развој по електронски 
пат во рок од 15 дена од денот на влегувањето  во сила 
на оваа уредба.  

(18) Ажурирањето на внесените податоци врз осно-
ва на извршена уплата и/или технички грешки при при-
јавувањето на податоците за ненадмирени финансиски 
обврски ќе го вршат Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство и Јавното претпријатие за 
стопанисување со пасишта и водостопанствата и вод-
ните заедници. 

(19) Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, Јавното претпријатие за стопанисува-
ње со пасишта и водостопанствата и водните заедници 
доставуваат податоци за видот на обврска, висината на 
обврската (главен долг и камата), основот од кој произ-
легува обврската, податоци за должникот (име и пре-
зиме/назив,  ЕМБГ/ЕМБС),  податоци за сметка на суб-
јектот на која треба да се изврши исплатата на об-
врската. Само целосни, комплетни и валидни податоци 
ќе се сметаат за основ за вршење на пребивање. 

 
Член 3 

Во членот 4 став (1) во точката 1 датумот „31 мај 
2015“ се заменува со датумот „30 јуни 2015.“ 

 
Член 4 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.42-5472/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2881. 
Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.3. 2015 годи-
на донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ  

ЖЕЛЕЗНИЦИ“ -СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 

- Три физибилити студии, вклучувајќи и студии за 
сообраќај и технички студии како дел од физибилити 
студиите за реконструкција и обновување на следните 
железнички делници долж Коридор X и кракот Xd: Би-
тола -Кременица, Куманово- Дељадровци и Драчево – 
Велес; 

- Три анализи за трошоци и добивки за железнички-
те делници: Битола -Кременица, Куманово- Дељадров-
ци и Драчево-Велес; 

- Три студии за оцена на влијанието врз животната 
средина за железничките делници: Битола-Кременица, 
Куманово- Дељадровци и Драчево-Велес; 

- Идеен проект за делницата Велес-Катланово долж 
Коридор X; 

- Основен проект за железничките делници Битола-
Кременица и Куманово- Дељадровци долж Коридор X 
и кракот Xd; 

- Основен проект за рехабилитација и надградба на 
Железничката станица-Скопје, врз основа на најдобро-
то сценарио со процена на трошоци од 2,65 милиони 
евра (невклучувајќи ги трошоците за одржување); 

- Целокупна тендерска документација за договорот 
за градежни работи за рехабилитација и надградба на 
Железничка станица-Скопје во согласност со послед-
ните ПРАГ правила и процедури, како и со процедури-
те утврдени во црвената книга ФИДИК (условите на 
договорот); 

- Проектна задача и индикативен буџет за догово-
рот за услуги со мала вредност за извршување на над-
зор на договорот за градежни работи во согласност со 
последните ПРАГ правила и процедури, како и со про-
цедурите утврдени во црвената книга ФИДИК (услови-
те на договорот); 

- Студија за процена за конкретната ситуација на 
приотизираните Железнички станици (6-10) долж Пан-
Европскиот Коридор X, вклучувајќи го кракот Xd и 
анализа за идентификација на потребите за рехабили-
тиција, како и можноста за имплементација на најдо-
брите ЕУ практики; 

- Основен проект вклучувајќи и предмер пресметка 
за проектот, одобрена од Договорниот орган; 

- Целосно тендерско досие за договорот за градеж-
ни работи, подготвено согласно последните ПРАГ пра-
вила и процедури и според ФИДИК црвената книга за 
имплементација на договорите за градежни работи и 

- Проектна задача вклучувајќи и индикативен буџет 
за договорот за услуги со мала вредност за надзор на 
договорот за градежни работи. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надоместок на ЈП за железнич-
ка инфраструктура „Македонски железници“ -Скопје. 
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Член  3 
Министерот за финансии склучува договор со ди-

ректорот на ЈП за железничка инфраструктура „Маке-
донски железници“ -Скопје, со кој се уредуваат права-
та и обврските за движните ствари од член 1 на оваа 
одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-1888/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2882. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014) и член 100, став (6) од Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 
39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015 и 
61/2015), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26.5.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОМЕНА/ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА 
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДРЖАВ-

НА КАРДИОХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

промена/дополнување на дејноста на ЈЗУ Универзитет-
ска клиника за државна кардиохирургија – Скопје, бр. 
02-112/3 од 7.4.2015 година, донесена од Управниот 
одбор на ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кар-
диохирургија – Скопје, на седницата, одржана на 
7.4.2015 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.42-4845/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
________ 

2883. 
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 и 43/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 21.5.2015 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА  

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука, од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати, без надомест, се отстапуваат 
40.000 литри дизел гориво Еуродизел БС, на Дирекци-
јата за заштита и спасување за санација на оштетени 
делови на каналска мрежа за наводнување на оризови 
насади во Кочанскиот регион. 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортните  и 

манипулативните трошоци за преземање на отстапени-
те нафтени деривати паѓаат на товар на Дирекцијата за 
заштита и спасување. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за  задолжителни резер-
ви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука. 

 
Член 4 

Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 42-4856/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2884. 
Врз основа на член 44 став (2) 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), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 26.5.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА –  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Универзитетска клиника за пулмологија и 
алергологија - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје, со 
кој се уредуваат  правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-5093/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2885. 
Врз основа на член 12 став (5) алинеја 1 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14 и 72/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 21.5.2015 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ 
ЗА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТИРЗ 
ТЕТОВО ПОМЕЃУ НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРО-
УП АД ТЕТОВО И ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕКОПЕРФОРМАНС  

ДООЕЛ С. ЖЕЛИНО, ЖЕЛИНО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за 

закуп на градежно земјиште-парцела во ТИРЗ Тетово, 
помеѓу НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово и 
Друштвото за производство, трговија и услуги ЕКО-
ПЕРФОРМАНС ДООЕЛ с.Желино, Желино, на гра-
дежната парцела означена со Блок 4 со површина од 
20.787 м2 и Блок 5 со површина од 12.375 м2, односно 
вкупна површина од 33.162 м2. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во  ,, Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
Бр. 42-5184/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2886. 
Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2015 годи-
на донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 
ПРЕДМЕТ  ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА НА 
СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ 

НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет во прекр-
шочна постапка на Служба за општи и заеднички рабо-
ти на Владата на Република Македонија бр. 09 – 2417/1  
од 19.5.2015 година.    

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-5272/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2887. 
Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2015 годи-
на донесе                                                       

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 
ПРЕДМЕТ  ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА НА  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на привремено одземен предмет во прекр-
шочна постапка на Министерство за внатрешни работи   
бр. 09- 2217/3 од 19.5.2015 година.    

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-5272/2 Заменик на претседателот 

21 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2888. 
Врз основа на член 42 став (14) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
12.5.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БА-
КАР НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТР-
ГОВИЈА И УСЛУГИ УВОЗ-ИЗВОЗ КАДИИЦА 
МЕТАЛ ДООЕЛ ПЕХЧЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

“КАДИИЦА“, ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

увоз-извоз КАДИИЦА МЕТАЛ ДООЕЛ Пехчево се до-
делува концесија за експлоатација на минерална суро-
вина – бакар на локалитетот “Кадиица“, општина Пех-
чево, со површина на простор на концесија за експлоа-
тација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со пра-
ви линии, а точките дефинирани со координати како е 
дадено во табелата, и тоа: 

     
Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7660000 4629000 
Т-2 7662169 4629000 
Т-3 7662052 4627000 
Т-4 7661000 4627000 
Т-5 7660592 4626940 
Т-6 7658480 4626820 
Т-7 7658480 4627000 
 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
6.006680 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) 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. 
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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. 42-4079/1 Заменик на претседателот 

12 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 
2889. 

Врз основа на член 27 став (1) алинеја 7 од Законот 
за возила („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13 и 138/14), ми-
нистерот за внатрешни работи донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕ-
ГИСТРАЦИОНИТЕ ПОДРАЧЈА ЗА ВОЗИЛАТА И  

НИВНИ ОЗНАКИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за регистрационите подрачја за во-

зилата и нивни ознаки („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 94/09, 150/11, 161/12, и 117/13) членот 
3 се менува и гласи: 

 
„Член 3 

На територијата на Република Македонија се ут-
врдуваат следните регистрациони подрачја: 

1. Берово – за подрачјето на општините: Берово и 
Пехчево; 

2. Битола – за подрачјето на општините: Битола, 
Демир Хисар, Крушево, Могила и Новаци; 

3. Валандово – за подрачјето на општината Валан-
дово; 

4. Вевчани – за подрачјето на општината Вевчани; 
5. Велес – за подрачјето на општините: Велес, Град-

ско и Чашка; 
6. Виница – за подрачјето на општината Виница; 
7. Гевгелија – за подрачјето на општините: Бог-

данци, Гевгелија и Дојран; 
8. Гостивар – за подрачјето на општините: Врап-

чиште, Гостивар и Маврово и Ростушe; 
9. Дебар – за подрачјето на општините: Дебар и 

Центар Жупа; 
10. Делчево – за подрачјето на општината Делчево; 
11. Демир Капија – за подрачјето на општината Де-

мир Капија; 
12. Кавадарци – за подрачјето на општините: Кава-

дарци и Росоман; 
13. Кичево – за подрачјето на општината Кичево; 
14. Кочани – за подрачјето на општините: Зрновци, 

Кочани и Чешиново-Облешево; 
15. Кратово – за подрачјето на општината Кратово; 
16. Крива Паланка – за подрачјето на општините: 

Крива Паланка и Ранковце; 
17. Куманово – за подрачјето на општините: Кума-

ново, Липково и Старо Нагоричане; 
18. Македонска Каменица – за подрачјето на оп-

штината Македонска Каменица; 
19. Македонски Брод – за подрачјето на општините: 

Македонски Брод и Пласница; 
20. Неготино – за подрачјето на општината Него-

тино; 

21. Охрид – за подрачјето на општините: Дебрца и 
Охрид; 

22. Прилеп – за подрачјето на општините: Долнени, 
Кривогаштани и Прилеп; 

23. Пробиштип – за подрачјето на општината Про-
биштип; 

24. Радовиш – за подрачјето на општините: Конче и 
Радовиш; 

25. Ресен – за подрачјето на општината Ресен; 
26. Свети Николе – за подрачјето на општините: 

Лозово и Свети Николе; 
27. Скопје – за подрачјето на општините во град 

Скопје, како и за подрачјето на општините: Арачиново, 
Зелениково, Илинден, Петровец, Сопиште, Студенича-
ни и Чучер-Сандево; 

28. Струга – за подрачјето на општината Струга; 
29. Струмица – за подрачјето на општините: Боси-

лово, Василево, Ново Село и Струмица; 
30. Тетово – за подрачјето на општините: Боговиње, 

Брвеница, Желино, Јегуновце, Теарце и Тетово и 
31. Штип – за подрачјето на општините: Карбинци 

и Штип.“ 
 

Член 2 
Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен 

дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе започне да се применува 30 дена од 
денот на неговото влегување во сила. 

 
Бр. 13.1 – 34764/1 Министер 
27 мај  2015 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Митко Чавков, с.р. 
 

Прилог 
 

СПИСОК НА ОЗНАКИТЕ 
НА РЕГИСТРАЦИОНИТЕ ПОДРАЧЈА 
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3. ВАЛАНДОВО...............................................  VA 
4. ВЕВЧАНИ....................................................          VV 
5. ВЕЛЕС............................................................. VE 
6. ВИНИЦА................................................ ..... VI 
7. ГЕВГЕЛИЈА................................................ GE 
8. ГОСТИВАР................................................... GV 
9. ДЕБАР..................................................... …. DB 
10. ДЕЛЧЕВО............................................... ..... DE 
11. ДЕМИР КАПИЈА......................................... DK 
12. КАВАДАРЦИ............................................... KA 
13. КИЧЕВО................................................. …. KI 
14. КОЧАНИ.....................................................  KO 
15. KРАТОВО............................................ …. KR 
16. КРИВА ПАЛАНКА......................................        KP 
17. КУМАНОВО................................................ KU 
18. MАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА...................... МК 
19. МАКЕДОНСКИ БРОД................................ MB 
20. НЕГОТИНО................................................. NE 
21. ОХРИД.................................................. …. OH 
22. ПРИЛЕП............................................... …. PP 
23. ПРОБИШТИП............................................. PS 
24. РАДОВИШ................................................. RA 
25. РЕСЕН....................................................... RE 
26. СВЕТИ НИКОЛЕ........................................ SN 
27. СКОПЈЕ..................................................... SK 
28. СТРУГА..................................................... SU 
29. СТРУМИЦА............................................... SR 
30. ТЕТОВО..................................................... TE 
31. ШТИП....................................................... ST 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
2890. 

Врз основа на член 235 – ѓ став (7) и член 235 – в 
став (14) од Законот за извршување („Службен  весник  
на Република Македонија“ бр. 35/05, 50/06, 129/06, 
8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 и 187/13), 
министерот за правда донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА 
ИСПИТОТ ЗА ИЗВРШИТЕЛИ И ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН 

ИСПИТ ЗА ИЗВРШИТЕЛИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите и на-

чинот на полагање на испитот за извршители и форма-
та и содржината на уверението за положен испит за из-
вршители (во натамошниот текст:испит).  

 
Член 2 

(1) Испитот се полага во февруарска, јунска, октом-
вриска и декемвриска испитна сесија.  

(2) Пријавувањето за испитот се врши во периодот 
од први до петнаесетти во месецот кој претходи на ме-
сецот во кој се одржува испитната сесија (јануари, мај, 
септември и ноември). 

(3) На кандидатот на кој му е одобрено барањето за 
полагање на испитот му се определува времето и мес-
тото за полагање на испитот.  

  
Член 3 

(1) Пријавата за полагање на испитот се поднесува 
до Министерството за правда. 

(2) Кон пријавата, кандидатот за полагање на испи-
тот (во натамошниот текст:кандидатот) ги приложува 
доказите утврдени со членот 235 став (1) од Законот за 
извршување.  

(3) Претставниците од Министерството за правда 
ги проверуваат документите поднесени од кандидатот 
за полагање на испитот, дали ги исполнува условите за 
полагање на испитот. 

(4) На кандидатот кој не ги исполнува пропишаните 
услови за полагање на испитот, нема да му се одобри 
полагање на испитот.      

                 
Член 4 

(1) Кандидатот може да го одложи полагањето на 
испитот во пријавената сесија и да побара одлагање на 
полагањето за некоја од следните сесии, за што го из-
вестува Министерството за правда, најдоцна во рок од 
48 часа пред почетокот на првиот или вториот дел од 
испитот. 

(2) Во случаите од став (1) на овој член, за новото 
пријавување на испитот, кандидатот нема обврска за 
плаќање на трошоците сврзани со полагање на испи-
тот. 

(3) Доколку кандидатот не се појави на испитот, а ис-
тиот не го одложил во рокот предвиден во ставот (1) на 
овој член или самиот се откаже од полагање на веќе за-
почнатиот испит, се смета дека не го положил испитот. 

(4) На кандидатот кој во рок од една година од де-
нот на уплата на средствата не го полага испитот, упла-
тените средства не му се враќаат.  

 
Член 5 

(1) На денот на полагањето на испитот, пред поче-
токот на полагањето претставниците од Министерство-
то за правда го утврдуваат идентитетот на кандидатот 
со увид во лична карта и на кандидатот му даваат прис-
тапен код, односно лозинка со која му се одобрува 
пристап во електронскиот систем во кој е содржана ба-
зата на прашања за првиот и вториот дел од испитот. 

(2) По одобрување на пристапот, кандидатот добива 
електронски тест, компјутерски генериран, чија содржина, 
по принцип на случаен избор ја одредува софтверот на 
електронскиот систем од ставот (1) на овој член. 

(3) Тестот од ставот (2) на овој член, содржи упат-
ство за начинот на решавање на истиот, за кое прет-
ставниците од Министерството за правда даваат појас-
нување, пред да започне полагањето.  

(4) Кандидатот е потребно внимателно да ги прочи-
та дадените прашања и да го избере точниот одговор со 
кликање во крукчето покрај избраниот одговор. 

(5) Кандидатот на прашањата не е задолжително да 
одговара по ред.  

(6) Доколку кандидатот смета дека некое прашање 
може да го одговори подоцна или сака да се наврати на 
некое прашање, клика на копчињата ПРЕТХОДНО од-
носно СЛЕДНО или може да премине на кое било пра-
шање со кликање на бројот на прашањето во низата од 
броеви на долниот дел на екранот. 

(7) Доколку кандидатот, сака да направи промена во 
претходно даден одговор на некое прашање, може повтор-
но да го отвори истото прашање и да даде нов одговор. 

(8) За време на полагањето на испитот кандидатот 
може во просториите за полагање на испитот да внесе 
само пенкало, а доколку за време на полагање на испи-
тот се јави потреба од добивање на лист, кандидатот се 
обраќа до претставниците од Министерството за прав-
да кои му даваат бел лист во А4 формат со потпис на 
претставникот од Министерството за правда и печат на 
Министерството за правда. По завршувањето на испи-
тот, кандидатот листот му го предава на претставникот 
од Министерството за правда. 

(9) За време на полагање на испитот, кандидатот не 
ја напушта просторијата во која се спроведува полага-
њето на испитот и не контактира со другите кандидати.  

(10) Доколку кандидатот контактира со други кандида-
ти и добие опомена од страна на претставниците од член 6 
од овој правилник и по првата опомена продолжи да кон-
тактира со некој од останатите кандидати, истиот ќе биде 
отстранет од просторијата за полагање на испитот и испи-
тот за кандидатот се смета за завршен. 

(11) Кандидатот кој ќе заврши со решавање на тес-
тот пред истекот на предвиденото време, кликнува на 
копчето КРАЈ НА ТЕСТОТ. 

 
Член 6 

(1) Претставниците на институциите од член 235-в 
став (7) од Законот за извршување, се присутни во 
просторијата за време на полагањето на испитот. 

(2) Доколку поради неодложни обврски некој од 
претставниците од став (1) на овој член е потребно 
предвреме да ја напушти просторијата за полагање на 
испитот, истиот се заменува со лице соодветно номи-
нирано како претставник на истата институција. 

  
Член 7 

(1) Првиот дел од испитот содржи по 50 прашања 
со пет опции за заокружување од секој предмет и се 
полага електронски во траење од 120 минути. Точниот 
одговор на прашањата се бодува со 1 поен, сличните 
одговори со точниот одговор се бодуваат со 0 поени, 
неточниот одговор во мал обем се бодува со 0 поени, а 
неточниот одговор во голем обем со - 0,5 поени.   

(2) Кандидатот го положил предметот ако освоил 
најмалку 35 поени. 

(3) Ако кандидатот го положи првиот дел од испи-
тот му се овозможува  полагање на вториот дел од ис-
питот кој се состои од проучување на две студии на 
случај во вид на електронски студии на случај во трае-
ње од 120 минути. Секоја од студиите на случај содржи 
по пет прашања, при што секое од прашањата има де-
сет можни опции на одговор. Точниот одговор се боду-
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ва со 6 поени, додека сличните одговори со точниот 
одговор и различните одговори се бодуваат со 0 поени. 
Максималниот број на освоени поени за секоја од сту-
диите на случај посебно изнесува 30 поени.  

(4) Кандидатот го положил вториот дел од испитот 
ако освоил најмалку 24 поени за секоја студија на слу-
чај. 

(5) По спроведениот испит, претставниците од член 
235-в став (7) од Законот за извршување составуваат и 
потпишуваат записник за секој кандидат поодделно, во 
кој се внесуваат: датумот и местото на полагање, лич-
ните податоци на кандидатот и освоените поени од 
двата дела на испитот.  

 
Член 8 

 (1) На кандидатот кој го положил испитот му се из-
дава уверение за положен испит за извршители на об-
разец кој се печати на хартија во жолта боја со формат 
А4.   

(2) Уверението од став (1) на овој член содржи: нат-
пис: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Министерство за 
правда, Скопје“; текст: „ Врз основа на член 235-в став 
(12) од Законот за извршување („Службен  весник  на 
Република Македонија“ бр. 35/05, 50/06, 129/06, 8/08, 
83/09, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 и 187/13) и 
член 8 од Правилникот за условите и начинот на пола-
гање на испитот за извршители и формата и содржина-
та на уверението за положен испит за извршители 
(,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.________), министерот за правда издава:“ натпис:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„УВЕРЕНИЕ за положен испит за извршители“; име, 
татково име и презиме на кандидатот, датум и место на 
раѓање; назив на Универзитетот на кој кандидатот дип-
ломирал; датум на дипломирањето; датум кога е поло-
жен испитот; вкупен број на поени од првиот и вториот 
дел на испитот; број и датум на издавање на уверени-
ето, потпис на министерот за правда и место за печат. 

(3) Образецот на уверението од став (1) на овој член 
е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 9 

(1) Кандидатите кои го положиле испитот се еви-
дентираат од страна на Министерството за правда во 
книга на пропишан образец кој е даден во Прилог бр.2  
и е составен дел на овој правилник.  

(2) Книгата на евиденција од ставот (1) на овој 
член, се чува трајно.  

 
Член 10 

Со денот на отпочнување на примената на овој пра-
вилник престанува да важи Правилникот за програмата 
и начинот на полагање на испитот за извршители 
(,,Службен  весник  на  Република  Македонија"  бр. 
90/05, 142/07, 79/09 и 101/13).  

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр. 01-1987/1  

1 јули 2015 година Министер за правда,  
Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2891. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 
13 мај 2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 176 од Одлуката за кому-

нален ред на Општина Штип бр.07-8437/1 од 5 ноем-
ври 2013 година („Службен гласник на општина Штип“ 
бр.16/2013) донесена од Советот на општина Штип. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива на Здружението за заштита на живот-
ните „Анима Мунди“ од Скопје со решение У.бр. 
48/2014 од 4 март 2015 година поведе постапка за оце-
нување на уставноста и законитоста на членот 176 од 
Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, бидеј-
ќи основано се постави прашањето за неговата соглас-
ност со Уставот, со Законот за комунални дејности и со 
Законот за локалната самоуправа. 

4. Судот на седницата утврди дека, врз основа на 
член 12 став 2 од Законот за комуналните дејности 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2012 и член 21 став 1 точка 10 од Статутот, Советот 
на општина Штип на 5 ноември 2013 година донел од-
лука за комунален ред на општина Штип. Одлуката е 
заведена под бр.07-8437/1 од 5 ноември 2013 година. 

Во оспорениот член 176 став 1 од Одлуката е опре-
делено дека, на подрачјето на општина Штип во круг 
на едно домаќинство може да се чува до две кучиња 
под услов истите да бидат регистрирани во надлежна 
ветеринарна институција и редовно вакцинирани. 

Според ставот 2 од членот 176 од Одлуката, соп-
ствениците на кучиња се должни своите кучиња да ги 
држат во сопствените дворни места. 

Во ставот 3 од членот 176 од Одлуката е определе-
но дека, кучето може да се изведе надвор од дворното 
место само со кошница на устата и врзано со каиш. 

Сопственикот на кучињата е должен сместувањето 
и чувањето на кучињата да го уреди на начин што нема 
да пречи на мирот и спокојството на соседите (став 4). 

Не е дозволено чување на кучиња со ќут на постоја-
но лаење и завивање (став 5). 

Не е дозволено чување на кучиња во згради и во 
нивните дворови, осен чување кучиња за кои сопстве-
никот има прибавено писмено одобрение на куќниот 
совет на колективната станбена зграда (став 6). 

5. Според член 8 ставови 1 алинеи 1, 3 и 9 од Уста-
вот на Република Македонија, основните слободи и 
права на човекот и граѓанинот признати во меѓународ-
ното право и утврдени со Уставот, владеењето на пра-
вото и локалната самоуправа, се едни од темелните 
вредности на уставниот поредок на Република Македо-
нија.  

Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република 
Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви.  

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мора да бидат во согласност со Уставот, 
а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е 
должен да ги почитува Уставот и законите. 

Според Амандман XVII на Уставот, во единиците 
на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку 
претставници учествуваат во одлучувањето за праша-
ња од локално значење, а особено во областите на јав-
ните служби, урбанизмот и руралното планирање, заш-
титата на околината, локалниот економски развој, ло-
калното финансирање, комуналните дејности, култу-
рата, спортот, социјалната и детската заштита, образо-
ванието, здравствената заштита и во други области ут-
врдени со закон.  

Според член 20 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
5/2002), општините, во рамките на законот, во соглас-
ност со начелото на супсидијарност, имаат право на 
своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес 
од локално значење, што не се исклучени од нивна над-
лежност или не се во надлежност на органите на 
државната власт. 

Според член 21 став 2 од овој закон, општините са-
мостојно, во рамките на законот, ги уредуваат и вршат 
работите од јавен интерес од локално значење, утврде-
ни со овој или друг закон и се одговорни за нивното 
вршење. 

Листата на надлежности на општината е утврдена 
во член 22 став 1, при што во точката 5, како работи 
чие вршење е во надлежност на општината, се утврде-
ни и комуналните дејности. Според ставот 2 на овој 
член, надлежностите од ставот 1 на овој член се из-
вршуваат согласно со стандардите и постапките ут-
врдени со закон. 

Вршењето на комуналните дејности е уредено со 
Законот за комунални дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 95/2012, 163/2013 и 
42/2014). 

Во членот 1 од Законот за комунални дејности е оп-
ределено дека, со овој закон се уредуваат основните 
услови и начинот на вршење на комуналните дејности, 
финансирањето на комуналните дејности, финансира-
њето на изградбата и одржувањето на објектите на ко-
муналната инфраструктура и други прашања од значе-
ње за комуналните дејности.  

Заради подетално уредување на односите во кому-
налните дејности, утврдени со овој закон, советот на 
општините, односно Советот на градот Скопје донесу-
ва одлука за комунален ред и мерки за нејзино спрове-
дување, според членот 12 став 2 од наведениот закон. 

Според членот 12 став 3 алинеја 8 од Законот, со 
одлуката од ставот 2 на овој член (меѓу другото) особе-
но се пропишуваат услови за чување на животни и до-
машни миленици во дворни места на колективни и ин-
дивидуални станбени објекти во населени места. 

Од анализата на цитираните одредби произлегува 
дека законодавецот им пренел на единиците на локал-
ната самоуправа овластувања од областа на спроведу-
вањето на комуналните дејности, меѓу кои и да пропи-
шат посебни услови за чување на домашните миленици 
во дворните места на колективните и индивидуалните 
станбени објекти во населените места. Законот за ло-
калната самоуправа (член 21 став 2 и 22 став 1) опреде-
лува дека општините самостојно врз основа на стан-
дарди и постапки утврдени во закон и во рамките на за-
кон ги уредуваат и вршат работите од јавен интерес од 
локално значење, утврдени со Законот за локалната са-
моуправа или друг закон. 

Тргнувајќи од анализата на оспорената одредба од 
Одлуката произлегува дека Советот на општина Штип 
при пропишувањето на посебните услови не се зад-
ржал на рамката дадена во членот 12 став 3 алинеја 8 
од Законот за комунални дејности (пропишување на 
посебните услови за чување на домашните миленици 
во дворните места), туку отишол и понатаму. Во ставот 
1 од членот 176 од Одлуката ограничен е бројот на до-
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машните миленици-кучиња до две во едно семејно до-
маќинство, што значи пропишување на услови кои се 
однесуваат на чување на кучињата во семејно дома-
ќинство, а не во дворни места за што има законски ос-
нов. За ваквото пропишување, според Судот, нема ов-
ластување ниту во наведениот, ниту во било кој друг 
закон во Република Македонија, кој го уредува праша-
њето по однос на третманот и бројот на домашни миле-
ници-кучиња кои можат да бидат чувани во едно семеј-
но домаќинство. 

Под кои услови кучето се изведува надвор, односно ко-
га истото треба да биде надвор со поводник и со заштитна 
маска е определено во Законот за заштита и благосостојба 
на животните („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.113/07) кој бил во важност во време на донесување 
на Одлуката за комунален ред во која е содржана оспорена-
та одредба. Според член 23 став 2 од наведениот закон, ре-
гистрираните кучиња кога се на јавно место треба да бидат 
врзани (не е предвидена заштитна маска), со исклучок на 
ловечки кучиња за време на лов и овчарски кучиња кои 
придружуваат стадо. 

Законот за заштита и благосостојба на животните 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
149/2014 од 13 септември 2014 год), кој влегол во сила 
по донесување на Одлуката за комунален ред содржи 
подетално уредување по однос на движењето на кучи-
њата на јавни места, водејќи сметка и за тоа на кој вид 
тие им припаѓаат. Во актуелната регулатива не се сре-
ќава уредување кое налага постојано и секаде држење 
на кучињата на поводник или пак секое куче да мора 
задолжително да има заштитна маска кога се наоѓа на 
јавно место, како што е предвидено во членот 176 став 
3 од оспорената одлука. 

Според член 24 став 2 од наведениот закон, регис-
трираните кучиња кога се на јавно место треба да би-
дат врзани, со исклучок на ловечки кучиња за време на 
лов и овчарски кучиња кои придружуваат стадо.  

Согласно член 27 став 2 од Законот, сопствениците на 
кучиња треба на влезната врата во дворот на видливо место 
да постават табла со која недвосмислено се укажува на при-
суство на куче, без разлика дали кучето или кучињата чиј е 
сопственик се опасни или не. Кучињата кога се на јавно 
место треба да бидат врзани на поводник освен кога се на 
јавни места каде е дозволено кучињата слободно да се дви-
жат во придружба на нивните сопствeници (став 3). По ис-
клучок од став 3 на овој член ловечки кучиња за време на 
лов и овчарски кучиња кои придружуваат стадо не треба да 
бидат врзани на поводник (став 4). Општините, општините 
во градот Скопје, односно градот Скопје треба да опреде-
лат временски периоди и соодветно означени јавни пов-
ршини каде домашните миленици во придружба на соп-
ственикот може слободно да се движат без поводник (став 
5). 

Врз основа на направената анализа произлегува де-
ка пропишувањето кучето да мора да се изведе и со 
кошница на устата (заштитна маска) од членот 176 став 
3 од Одлуката нема свој основ во закон. 

Во членот 30 од Законот за заштита и благосостојба 
на животните е уредено, што се подразбира под опасно 
куче и на кој начин се утврдува дека одредено куче е 
опасно. Имено, според ставот 1 од овој член од Зако-
нот, опасни кучиња се кучиња: кои без причина напад-
нале човек и му нанеле телесни повреди или смрт; кои 
се затекнати во организирана борба на животни; од од-
редени раси и нивни мелези кои заради нивните расни 
карактеристики може да представуваат опасност за лу-
ѓето и животните и кои на тестот на социјализација се 
прогласени за опасни кучиња. Кучињата кои може да 
представуваат опасност за луѓето и за животните се 
прогласуваат за опасни кучиња и се внесуваат во Ре-
гистарот на опасни кучиња кој го води соодветна 
Aгенција (став 2). Сопственикот или одговорното лице 
за опасно куче треба да обезбеди услови за држење на 
животното соодветно за расата, потребите и каракте-

ристичното однесување, при што вклучително треба: 
кучето да го чува во заграден простор или врзано и при 
движење кучето да го врзе на поводник и да му стави 
заштитна маска (став 3). Опасните кучиња при движе-
ње треба да бидат придружувани од полнолетно лице 
(став 4).  

Сопствениците или одговорното лице за опасно ку-
че кои ги прекршиле одредбите на ставовите 3 и 4 од 
овој член и одредбите утврдени во прописот од став 7 
од овој член треба да поминат соодветна обука во од-
нос на чување и одгледување опасни кучиња организи-
рана и спроведена од страна на Агенцијата. Трошоците 
за спроведување на обуката се на товар на сопствени-
ците или одговорното лице (став 5). 

Кучињата кои се затекнати во организирана борба 
со кучиња се одземаат и привремено сместуваат во 
прифатилиште за бездомни кучиња или на друго соод-
ветно место заради нивна изолација, опсервација и 
спроведување на потребните мерки предвидени со про-
писите од областа на ветеринарното здравство. На ку-
чињата им се спроведува тест за социјализација за ут-
врдување на агресивност. Доколку се утврди дека куче-
то не е агресивно, по спроведување на мерките соглас-
но прописите од областа на ветеринарното здравство, 
тоа се нуди за вдомување или се еутаназира во случај 
кога се исцрпени сите можности за вдомување но не 
подоцна од 30 дена сметано од денот кога е спроведен 
тестот за социјализација. Доколку се утврди дека куче-
то е агресивно, кучето се еутаназира. Трошоците нап-
равени за спроведување на овие постапки се на терет 
на сопствениците односно лицата кои се затекнати во 
организираната борба со кучиња (став 6).  

Директорот на Агенцијата ги пропишува расите на 
кучиња кои се прогласуваат за опасни кучиња по прет-
ходно добиено мислење од Kомисијата за заштита и 
благосостојба на животните, начинот на спроведување 
и содржината на обуката за сопствениците на опасни 
кучиња, начинот на спроведување на тестот за соција-
лизација, формата и содржината на Регистарот на опас-
ни кучиња, како и висината на трошоците за спроведе-
ната обука (став 7). 

Во членот 33 од Законот е уредено на кој начин се 
спроведува и од кои стручни лица тест за социјализа-
ција на кучињата, по што одредено куче може да се 
прогласи за опасно. 

Имајќи ја предвид цитираната регулатива Судот 
оцени дека општата забрана на Советот на општината 
Штип за чување на куче кое постојано лае или завива 
од оспорениот член 176 став 5 од Одлуката, исто така 
нема законска основа. Ова особено поради околноста 
што со Законот за заштита и благосостојба на животни-
те е определена целата постапка за утврдување на 
околност дали одредено куче е опасно од страна на ов-
ластена Агенција, па останува нејасно врз основа на 
кои показатели општината утврдува дека станува збор 
за домашен миленик што постојано лае и завива за да 
се забрани негово чување. 

Според Судот, пропишувањето на Советот на оп-
штината Штип од членот 176 став 6 од Одлуката, при-
бавено писмено одобрение на куќниот совет на колек-
тивната станбена зграда за чување на кучиња во згради 
и во нивните дворови, нема основа во закон. Имено, од 
анализата на одредбите од Законот за домување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/2012) кој ги уредува прашањата од областа на дому-
вањето во станбени згради произлегува дека наведени-
от закон воопшто не предвидел писмено одобрение на 
куќниот совет за чување на домашен миленик, од каде 
вакво одобрение не може да пропише ни единицата на 
локалната самоуправа. 

Врз основа на направената анализа на изнесената 
регулатива произлегува дека единиците на локалната 
самоуправа можат да ги реализираат пренесените ов-
ластувања за пропишување, односно доуредување на 



 Стр. 12 - Бр. 92                                                                                   4 јуни 2015 
 

условите за чување на животни и домашни миленици 
исклучиво по однос на дворните места. Во Законот за 
локалната самоуправа, Законот за комуналните деј-
ности, Законот за заштита и благосостојба на живот-
ните, Законот за домување и други закони не се наоѓа 
пренесено овластување за единиците на локалната са-
моуправа да ги доуредат: бројот на домашните милени-
ци кои можат да бидат чувани во едно семејно дома-
ќинство, начинот на нивното движење надвор од двор-
ните места, барањето на посебно одобрение за чување 
на миленик од куќниот совет или пак да забрани чува-
ње на куче кое постојано лае и завива надвор од закон-
ски предвидена процедура.  

Членот 8 став 1 алинеја 3 и членот 51 од Уставот 
налагаат во правниот поредок да егзистираат јасни нед-
восмислени норми, кои меѓусебно се усогласени спо-
ред рангот на нормативната хиерархија, што овде не е 
случај, од каде произлегува дека оспорената одредба 
од Одлуката не е во согласност со наведените уставни 
одредби. Со оглед на тоа што Советот на општина 
Штип со оспорениот член 176 од Одлуката излегол 
надвор од рамките дадени во членот 12 став 3 алинеја 8 
од Законот за комунални дејности и членовите 21 став 
2 и 22 став 1 од Законот за локалната самоуправа, Су-
дот оцени дека оспорената одредба не е во согласност 
и со означените законски одредби. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Елена Гошева и судиите: Исмаил 
Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Ван-
гелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и 
Владимир Стојаноски. 

 
У.бр.48/2014 Претседател 

13 мај 2015 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 
__________ 

 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ И 
АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 

УСТАНОВИ 
2892. 

Врз основа на член 243 став (7) од Законот за здрав-
ствена заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014 и 
10/2015), Директорот на Агенцијата за квалитет и акре-
дитација на здравствените установи донесува  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИ-
ТЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА И НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА  

РАБОТА НА НАДВОРЕШНИТЕ ОЦЕНУВАЧИ 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува висината на трошоците 

за акредитација на здравствените установи и надомес-
тоците за работа на надворешните оценувачи во поста-
пката на акредитација на здравствените установи која 
ја врши Агенцијата за квалитет и акредитација на 
здравствените установи во Република Македонија (во 
понатамошниот текст Агенција). 

 
Член 2 

Согласно член 243, став (6) и став (7), висината на 
трошоците за акредитација и надоместоците за работа 
на надворешните оценувачи кои здравствената устано-
ва треба да ги уплати на сметка на Агенцијата за квали-
тет и акредитација, изнесуваат: 

Тип и големина 
на здравствената установа 

Максимален износ 
на вкупни трошоци 

(илјади денари) 
Клинички болници и Градска 
Општа болница-Скопје  370 
Општа болница  340 
Универзитетска клиника со опе-
рациона или интервентна сала  340 
Универзитетска клиника без 
операциона/интервентна сала 270 
Специјална болница со повеќе од 
100 болнички кревети и/или со 
операциона/интервентна  сала  340 
Специјална болница со помалку 
од 100 болнички кревети и без 
операциона/интервентна  сала  270 

 
Член 3 

Трошоците за постапката на акредитација, вклучу-
вајќи ги и надоместоците за работа на надворешните 
оценувачи, се прецизираат со Договор склучен помеѓу 
Агенцијата и здравствената установа-апликант, соглас-
но типот и големината на здравствената установа во 
однос на бројот на различни служби и услуги, бројот 
на болнички постели и бројот на вработени, а се одне-
суваат на следните услуги: 

- Спроведување на обука на болничките координатори 
за следење на квалитетот на здравствната заштита; 

- Едукација за самооценување; 
- Обработка на Барањето (апликацијата) за стекну-

вање на акредитација и проценка на бројот на оцену-
вачки денови; 

- Комплетно организирање на надворешното оцену-
вање од страна на Агенцијата со исплата на надоместо-
ци за работа на надворешните оценувачи; 

- Изработка на завршен Извештај со препораки за 
унапредување на квалитетот на работата во здравстве-
ната установа; 

- Подготовка на препорака за доделување на акре-
дитација на здравствената установа; 

- Едукација за изработка на планови за унапредува-
ње на квалитетот на здравствената заштита; 

- Редовни посети во акредитирана здравствена уста-
нова во периодот меѓу акредитација и ре-акредитација, 
најмалку еднаш годишно. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се објави по добивање на согласност од 
Владата на Република Македонија.  

 
Бр. 08-128/4  

1 jуни 2015 година Директор на Агенцијата, 
Скопје д-р Елизабета Зисовска, с.р. 

__________ 
            
2893. 

Врз основа на член 242 став (3) од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 
43/14 и 132/14),  Директорот на Агенцијата за квалитет 
и акредитација на здравствените установи од секундар-
но и терциерно ниво, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ОД СЕКУНДАРНО И  

ТЕРЦИЕРНО НИВО 
 

Член 1 
Со овој Правилник се утврдуваат Стандардите за 

акредитација на здравствените установи од секундарно 
и терциерно ниво.  
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СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА 
Верзија 1.0 

Член 2 
Стандардите за акредитација претставуваат поса-

кувано ниво на квалитет кој може да се постигне, нас-
проти кој се мери актуелното ниво на учинокот. 

Секој стандард содржи повеќе критериумикои 
претставуваат јасни чекори или активности кои е пот-
ребно да се превземат за да се исполни конкретниот 
стандард.  

 
Член 3 

Стандардите за акредитација претставуваат доку-
мент кој е донесен следејќи ги принципите на 
International Society for Quality of Care (ISQua). Консул-
тирани се професионалните здруженија, директорите 
на сите здравствени установи од секундарно и терциер-
но ниво, и дефинитивната верзија е усвоена со консен-
сус од страна на мултипрофесионална работна група за 
развој на стандардите, со претставници од Агенцијата, 
Министерството за здравство, Фондот за здравствено 
осигурување, Државниот санитарен и здравствен 
инспекторат, претставник на Здружение на пациентите 
и координатори за квалитет од пет болници.  

 
Член 4 

Содржината на стандардите за акредитација е по-
делена на шест поглавја, и тоа: 

а) управување и раководење 
б) Човечки ресурси 
в) Управување со информации 
г) Управување со ризик (безбедност на пациен-

тите) 
д) Лекување на пациентите 
ѓ) Специфични клинички услуги. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 5 
Примената на стандардите за акредитација во рам-

ките на здравствените установи од секундарно и терци-
ерно ниво има за цел: 

- унапредување на квалитетот на здравствената 
заштита; 

- фокус на пациентот; 
- подобрување на организацискиот аспект на рабо-

тењето на здравствената установа и 
- зголемување на безбедноста на пациентите и вра-

ботените. 
 

Член 6 
Стандардите за акредитација се имплементираат 

од страна на здравствените установи на секундарно и 
терциерно нивосо цел стекнување акредитација, сог-
ласно закон. 

 
Член 7 

Стандардите за акредитација од страна на здрав-
ствените установи на секундарно и терциерно ниво се 
дадени во Прилог, и се составен дел на овој правилник. 

 
Член 8 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од Владата на Република Македонија.  

 
Бр. 08-125/2  

16 февруари 2015 година Директор на Агенцијата, 
Скопје д-р Елизабета Зисовска, с.р. 



 Стр. 14 - Бр. 92                                                                                   4 јуни 2015 
 

 



4 јуни 2015  Бр. 92 - Стр. 15 

 
 



 Стр. 16 - Бр. 92                                                                                   4 јуни 2015 
 



4 јуни 2015  Бр. 92 - Стр. 17 

 
 



 Стр. 18 - Бр. 92                                                                                   4 јуни 2015 
 



4 јуни 2015  Бр. 92 - Стр. 19 

 
 



 Стр. 20 - Бр. 92                                                                                   4 јуни 2015 
 



4 јуни 2015  Бр. 92 - Стр. 21 

 
 



 Стр. 22 - Бр. 92                                                                                   4 јуни 2015 
 



4 јуни 2015  Бр. 92 - Стр. 23 

 
 



 Стр. 24 - Бр. 92                                                                                   4 јуни 2015 
 



4 јуни 2015  Бр. 92 - Стр. 25 

 
 



 Стр. 26 - Бр. 92                                                                                   4 јуни 2015 
 



4 јуни 2015  Бр. 92 - Стр. 27 

 
 



 Стр. 28 - Бр. 92                                                                                   4 јуни 2015 
 



4 јуни 2015  Бр. 92 - Стр. 29 

 
 



 Стр. 30 - Бр. 92                                                                                   4 јуни 2015 
 



4 јуни 2015  Бр. 92 - Стр. 31 

 
 



 Стр. 32 - Бр. 92                                                                                   4 јуни 2015 
 



4 јуни 2015  Бр. 92 - Стр. 33 

 
 



 Стр. 34 - Бр. 92                                                                                   4 јуни 2015 
 



4 јуни 2015  Бр. 92 - Стр. 35 

 
 



 Стр. 36 - Бр. 92                                                                                   4 јуни 2015 
 



4 јуни 2015  Бр. 92 - Стр. 37 

 
 



 Стр. 38 - Бр. 92                                                                                   4 јуни 2015 
 



4 јуни 2015  Бр. 92 - Стр. 39 

 
 



 Стр. 40 - Бр. 92                                                                                   4 јуни 2015 
 



4 јуни 2015  Бр. 92 - Стр. 41 

 
 



 Стр. 42 - Бр. 92                                                                                   4 јуни 2015 
 



4 јуни 2015  Бр. 92 - Стр. 43 

 
 



 Стр. 44 - Бр. 92                                                                                   4 јуни 2015 
 



4 јуни 2015  Бр. 92 - Стр. 45 

 
 



 Стр. 46 - Бр. 92                                                                                   4 јуни 2015 
 



4 јуни 2015  Бр. 92 - Стр. 47 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2894. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13,41/14, 151/14 и 
33/15) и член 10 став 5 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за производство, трго-
вија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕ-
МОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, на ден 1.6.2015 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
УП1 бр.08 - 147/13 од 25.06.2013 година, на Друштвото 
за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз 
и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола за 
хидроелектроентралата ХЕЦ 378 Речица и Грмешница, 
се продолжува до 18.04.2016 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во Службен весник на Репуб-
лика Македонија. 

   
УП1 Бр. 08-147/13  
1 јуни 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
 

2895. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13,41/14, 151/14 и 
33/15) и член 10 став 5 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за производство, трго-
вија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕ-
МОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, на ден 1.6.2015 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
УП1 бр.08 - 149/13 од 25.06.2013 година, на Друштвото 
за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз 
и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола за 
хидроелектроентралата ХЕЦ 268 Голема Река, се про-
должува до 19.03.2016 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во Службен весник на Репуб-
лика Македонија. 

 
УП1 Бр. 08-149/13  
1 јуни 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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