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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3358. 

Врз основа на член 257 од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 

4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13 и 

15/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 30.6.2015 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-

БАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ 

ЗАКОН 

 

Член 1 

Во Уредбата за спроведување на Царинскиот за-

кон („Службен весник на Република Македонија“ 

број 66/05, 73/06, 40/07, 62/07, 42/09, 48/09, 38/10, 

46/10, 61/10, 141/11, 147/11, 158/11, 14/12, 2/13, 

92/13, 177/13 и 62/15), во членот  5-а став (1) во точ-

ката б) зборовите: „член 128“ се заменуваат со збо-

ровите: „член 129“. 

 

Член 2 

Во членот 226 во ставот (4) по зборот „обврзник“ се 

додаваат зборовите: „освен кога се применува точка 3 

од Прилог 36-а од оваа уредба“.  

    

Член 3 

Во членот 242 став (1) во четвртиот ред зборовите: 

„појдовната испостава“ се заменуваат со зборовите: 

„царинскиот орган надлежен за спроведување на ис-

питната постапка“. 

Во ставот (2) зборовите: „појдовната испостава” се 

заменуваат со зборовите: „царинскиот орган надлежен 

за спроведување на испитната постапка”.  

 Во ставот (3) по зборот  „пристигнување“ се дода-

ваат зборовите: „царинскиот орган надлежен за спрове-

дување на испитната постапка“. 

Во ставот (4)  во првиот подстав, по зборот  „прис-

тигнување“ се става запирка и се додаваат зборовите: 

„царинскиот орган надлежен за спроведување на ис-

питната постапка“.  

Во вториот подстав зборовите: „појдовната ис-

постава“ се заменуваат со зборовите: „царинскиот ор-

ган надлежен за спроведување на испитната постапка“. 

Во ставот (5) зборовите: „појдовната испостава” се 

заменуваат со зборовите: „царинскиот орган надлежен 

за спроведување на испитната постапка”.  

Во ставот (6) зборовите: „појдовната испостава” се 

заменуваат со зборовите: „царинскиот орган надлежен 

за спроведување на испитната постапка”. 

Во ставот (7) зборовите: „појдовната испостава” се 

заменуваат со зборовите: „царинскиот орган надлежен 

за спроведување на испитната постапка”. 

 

Член 4 

Во членот 258 по ставот (4) се додава нов став (5) 

кој гласи: 

„(5) Правилата кои се применуваат во врска со 

привремената забрана за употреба на општа гаранција 

со намален износ од член 107 став (6) од Царинскиот 

закон или за употреба на општа гаранција од член 107 

став (7) од Царинскиот закон, се утврдени во Прилог 

36-а кој е составен дел на оваа уредба“.  

 

Член 5 

Во членот 287 став (1) во вториот подстав зборот 

„дополнителни“ се брише. 

 

Член 6 

Во членот 300 став (2) во вториот подстав зборови-

те „став (5)“ се заменуваат со зборовите: „став (4)“. 

 

Член 7 

Во членот 302 во ставот (1) по зборовите: „член 

231“ се додаваат зборовите: „став (5)“. 

 

Член 8 

Во членот 464 во ставот (3) зборовите: „точка 14“ 

се заменуваат со зборовите: „точка 19“. 

 

Член 9 

Прилозите 28, 34-и и 37 се заменуваат со нови  

Прилози 28, 34-и и 37 кои се составен дел на оваа 

уредба. 

 

Член 10 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

    

Бр.42-6335/1 Заменик на претседателот 

30 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН 

МАТЕРИЈАЛ – ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „130 ТОМА МАКЕДОНСКА  

КНИЖЕВНОСТ“ 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН 

МАТЕРИЈАЛ – ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ЗВЕЗДИ НА СВЕТСКАТА  

КНИЖЕВНОСТ“ 

3359.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 42-7141/1  Заменик на претседателот 
30 јуни 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________________ 
 

3360. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Бр. 42-7141/2  Заменик на претседателот 
30 јуни 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН 

МАТЕРИЈАЛ – ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ЗВЕЗДИ НА СВЕТСКАТА  

КНИЖЕВНОСТ“ 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН МА-

ТЕРИЈАЛ – ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ВРВОВИ НА СВЕТСКАТА ФИЛОЗО-

ФИЈА, ИСТОРИЈА И ПСИХОЛОГИЈА СО ПСИХОАЛАНЛИЗА“ 

3361. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 42-7141/3  Заменик на претседателот 
30 јуни 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
3362. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бр. 42-7141/4  Заменик на претседателот 

30 јуни 2015 година  на Владата на Република 
Скопје  Македонија, 

  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3363. 

Врз основа на член 16 став (2) од Законот за библи-
отеките („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11 и 88/15), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
30.6.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИЈАЛ 
– ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ЅВЕЗДИ НА 

СВЕТСКАТА КНИЖЕВНОСТ“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на библиотечен материјал – публикации од 
проектот „Ѕвезди на светската книжевност“  бр.  02-
247/3 од 26.6.2015 година, донесена од Управниот од-
бор на Националната установа Универзитетска Библи-
отека Св.Климент Охридски – Битола. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7141/5 Заменик на претседателот 

30 јуни 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3364. 
Врз основа на член 16 став (2) од Законот за библи-

отеките („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11 и 88/15), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
30.6.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИЈАЛ – 
ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ПОДГОТОВКА, 
ПРЕВОД, ЛЕКТУРА И ПЕЧАТЕЊЕ НА 5 ДОПОЛ-
НИТЕЛНИ НАСЛОВИ ОД ПРОЕКТОТ 135 ТОМА 

МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на библиотечен материјал – публикации од 
проектот „Подготовка, превод, лектура и печатење на 5 
дополнителни наслови од Проектот 135 тома македон-
ска книжевност“ бр.  02-212/1 од 26.6.2015 година, до-
несена од Управниот одбор на Националната установа 
Библиотека Григор Прличев – Охрид. 

 
Член 2 

 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
Бр. 42-7141/6 Заменик на претседателот 

30 јуни 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3365. 
Врз основа на член 16 став (2) од Законот за библи-

отеките („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11 и 88/15), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
30.6.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИЈАЛ – 
ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ПРЕВОД НА 
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК НА ДЕЛА ОД АЛБАН-
СКАТА И ТУРСКАТА КНИЖЕВНОСТ ВО МАКЕ-
ДОНИЈА ЗАСТАПЕНИ ВО ПРОЕКТОТ 135 ТОМА  

МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на библиотечен материјал – публикации од 
проектот „Превод на македонски јазик на дела од ал-
банската и турската книжевност во Македонија заста-
пени во Проектот 135 тома македонска книжевност“ 
бр.  02-214/1 од 26.6.2015 година, донесена од Управ-
ниот одбор на Националната установа Библиотека Гри-
гор Прличев – Охрид. 

 
Член 2 

 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
Бр. 42-7141/7 Заменик на претседателот 

30 јуни 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3366. 
Врз основа на член 16 став (2) од Законот за библи-

отеките („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11 и 88/15), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
30.6.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИЈАЛ – 
ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ПРЕВОД И ПЕЧАТЕ-
ЊЕ НА 130 ТОМА МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ  

НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на библиотечен материјал – публикации од 
проектот „Превод и печатење на 130 тома македонска 
книжевност на англиски јазик“ бр.  02-213/1 од 
26.6.2015 година, донесена од Управниот одбор на На-
ционалната установа Библиотека Григор Прличев – 
Охрид. 

 
Член 2 

 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
 

Бр. 42-7141/8 Заменик на претседателот 
30 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН 

МАТЕРИЈАЛ – ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ВРВОВИ НА СВЕТСКАТА  

ФИЛОЗОФИЈА, ИСТОРИЈА И ПСИХОЛОГИЈА НА ПСИХОАНАЛИЗА“ 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН 

МАТЕРИЈАЛ – ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ПРЕВОД НА ЛИТЕРАТУРНИ ДЕЛА 

НА ДОБИТНИЦИ НА НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА ЛИТЕРАТУРА“ 

3367. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бр. 42-7141/9  Заменик на претседателот 

30 јуни 2015 година  на Владата на Република 
Скопје  Македонија, 

  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_______________ 

3368. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бр. 42-7141/10  Заменик на претседателот 

30 јуни 2015 година  на Владата на Република 
Скопје  Македонија, 

  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕ-

РИЈАЛ – ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ПОДГОТОВКА, ПРЕВОД, ЛЕКТУРА И ПЕЧА-

ТЕЊЕ НА 5 ДОПОЛНИТЕЛНИ НАСЛОВИ ОД ПРОЕКТОТ 135 ТОМА МАКЕДОНСКА 

КНИЖЕВНОСТ“ 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕ-

РИЈАЛ – ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ПОДГОТОВКА, ПРЕВОД, ЛЕКТУРА И ПЕЧА-

ТЕЊЕ НА 5 ДОПОЛНИТЕЛНИ НАСЛОВИ ОД ПРОЕКТОТ 135 ТОМА МАКЕДОНСКА 

КНИЖЕВНОСТ“ 

3369. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 42-7141/11  Заменик на претседателот 
30 јуни 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_______________ 
3370. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 42-7141/12  Заменик на претседателот 
30 јуни 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН  

МАТЕРИЈАЛ – ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ПРЕВОД НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

НА ДЕЛА ОД АЛБАНСКАТА И ТУРСКАТА КНИЖЕВНОСТ ВО МАКЕДОНИЈА  

ЗАСТАПЕНИ ВО ПРОЕКТОТ 135 ТОМА МАКЕДОНСКА  

КНИЖЕВНОСТ“ 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИЈАЛ – 

ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ПРЕВОД И ПЕЧАТЕЊЕ НА 130 ТОМА МАКЕДОНСКА  

КНИЖЕВНОСТ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК“ 

3371. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 42-7141/13  Заменик на претседателот 
30 јуни 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
3372. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 42-7141/14  Заменик на претседателот 
30 јуни 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3373. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 42-7141/15  Заменик на претседателот 
30 јуни 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
3374. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 42-7141/16  Заменик на претседателот 
30 јуни 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН  

МАТЕРИЈАЛ – ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ВРВОВИ НА СВЕТСКАТА  

ФИЛОЗОФИЈА, ИСТОРИЈА И ПСИХОЛОГИЈА СО ПСИХОАНАЛИЗА“ 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИ-

ЈАЛ – ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „130 ТОМА МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ“ 



2 јули 2015  Бр. 111 - Стр. 25 

 
 

3375.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 42-7141/17  Заменик на претседателот 
30 јуни 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
3376. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 42-7141/18  Заменик на претседателот 
30 јуни 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИ-

ЈАЛ – ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „130 ТОМА МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ“ 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН 

МАТЕРИЈАЛ – ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ЅВЕЗДИ НА СВЕТСКАТА 

 КНИЖЕВНОСТ“ 
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3377. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 42-7141/19  Заменик на претседателот 
30 јуни 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
3378. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Бр. 42-7141/20  Заменик на претседателот 
30 јуни 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН МА-

ТЕРИЈАЛ – ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ВРВОВИ НА СВЕТСКАТА ФИЛОЗО-

ФИЈА, ИСТОРИЈА И ПСИХОЛОГИЈА СО ПСИХОАНАЛИЗА“ 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕ-

РИЈАЛ – ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „130 ТОМА МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ“ 
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3379. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 42-7141/21  Заменик на претседателот 
30 јуни 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
3380. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 42-7141/22  Заменик на претседателот 
30 јуни 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН  

МАТЕРИЈАЛ – ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ПРЕВОД НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК  

НА ДЕЛА ОД АЛБАНСКАТА И ТУРСКАТА КНИЖЕВНОСТ ВО МАКЕДОНИЈА  

ЗАСТАПЕНИ ВО ПРОЕКТОТ 135 ТОМА МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ“ 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН  

МАТЕРИЈАЛ – ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ПРЕВОД И ПЕЧАТЕЊЕ НА 130 

ТОМА МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК“ 
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3381. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 42-7141/23  Заменик на претседателот 
30 јуни 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
3382. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 42-7141/24  Заменик на претседателот 
30 јуни 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН 

МАТЕРИЈАЛ – ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ПРЕВОД И ПЕЧАТЕЊЕ НА 130  

ТОМА МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК“ 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН 

МАТЕРИЈАЛ – ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ВРВОВИ НА СВЕТСКАТА  

ФИЛОЗОФИЈА, ИСТОРИЈА И ПСИХОЛОГИЈА СО ПСИХОАНАЛИЗА“ 



2 јули 2015  Бр. 111 - Стр. 29 

 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН  

МАТЕРИЈАЛ – ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ЅВЕЗДИ НА СВЕТСКАТА  

КНИЖЕВНОСТ“ 

3383. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 42-7141/25  Заменик на претседателот 
30 јуни 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
 
3384. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 42-7141/26  Заменик на претседателот 
30 јуни 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН 

МАТЕРИЈАЛ – ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „130 ТОМА МАКЕДОНСКА  

КНИЖЕВНОСТ“ 
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3385. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 42-7141/27  Заменик на претседателот 
30 јуни 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
3386. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 42-7141/28  Заменик на претседателот 
30 јуни 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН  

МАТЕРИЈАЛ – ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ПОДГОТОВКА, ПРЕВОД, ЛЕКТУРА  

И ПЕЧАТЕЊЕ НА 5 ДОПОЛНИТЕЛНИ НАСЛОВИ ОД ПРОЕКТОТ 135 ТОМА 

МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ“ 

О Д Л У К А  

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН  

МАТЕРИЈАЛ – ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ПРЕВОД НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК  

НА ДЕЛА ОД АЛБАНСКАТА И ТУРСКАТА КНИЖЕВНОСТ ВО МАКЕДОНИЈА  

ЗАСТАПЕНИ ВО ПРОЕКТОТ 135 ТОМА МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ“ 
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ – БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 
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Бр. 42-6227/1  Заменик на претседателот 
30 јуни 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Бр. 42-6210/1  Заменик на претседателот 

30 јуни 2015 година  на Владата на Република 
Скопје  Македонија, 

  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖ-

НО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ПЛАСНИЦА, ЗА 

ИЗГРАДБА НА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б – КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕ-

ЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И 

СЕРВСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА, Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО ПЛАСНИЦА ОПШТИНА  

ПЛАСНИЦА 
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3389. 
Врз основа на член 16 од Законот за објавување на 

законите и другите прописи и акти во „Службен весник 

на Република Македонија“ („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 23 

јуни 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие Службен весник на Република 

Македонија од редот на афирмирани и стручни лица, 

поради истек на мандатот се разрешуваат: 

- Аце Наумовски и 

- Лазо Трпков. 

2. За членови на Управниот одбор на Јавното 

претпријатие Службен весник на Република Маке-

донија од редот на афирмирани и стручни лица се 

именуваат: 

- Ѓорѓи Чакарјаневски и  

- Лазо Трпков. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“.  

 

Бр. 24 – 6945/1 Претседател на Владата 

23 јуни 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

3390. 

Врз основа на член 226-и став 2 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 

43/14, 132/14, 188/14 и 10/15), Министерот за здрав-

ство, утврди 

 

К Л И Н И Ч К А  П А Т Е К А 

ЗА ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ  

НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА 

 

Член 1 

Со оваа клиничка патека се утврди текот на здрав-

ствениот третман на пациентите болни од малигни за-

болувања. 

Член 2 

Здравствениот третман на пациентите болни од 

малигни заболувања опфаќа дијагностицирање, од-

носно правење на сите соодветни дијагностички тес-

тови заради добивање на податоци за здравствената 

состојба на пациентот и лекување на малигните за-

болувања. 

Пациентите кај кои постои индикација за малигно 

заболување се стекнуваат со приоритетен статус при 

укажувањето на здравствените услуги во однос на ос-

танатите пациенти. 

Член 3 

Со оваа клиничка патека се утврдува максимални-

от период (рок) во кој треба да се извршат испитува-

њата кај пациентите кај кои постои сомневање за ма-

лигно заболување и истиот не треба да биде подолг од 

седум дена од денот на поставувањето на индикација-

та до преземањето на првата дијагностичка постапка 

и/или метода. 

Здравствената установа, во која се спроведени 

хистопатолошките испитувања, треба не подолго од 

21 ден да ги достави добиените резултатите до здрав-

ствената установа од каде е испратен материјалот за-

ради испитување. 

 

Член 4 

Текот на здравствениот третман на пациентите за-

болени од малигни заболувања е даден во Прилог бр 1, 

кој е составен дел на оваа клиничка патека. 

 

Член 5 

По исклучок од член 3 од оваа клиничка патека, 

во поединечни случаи по оценка на стручните коми-

сии за разгледување на случаите на пациенти болни 

од малигни заболувања, може да се отстапи од од-

редбите на оваа клиничка патека, со соодветно 

писмено образложение за причините и потребата за 

отстапување и со проценка за натамошниот тек на 

здравствениот третман, при што од страна на струч-

ните комисии тоа соодветно се документира во 

писмена форма во медицинското досие на пациентот 

со малигно заболување. 

 

Член 6 

Текот на лекувањето на конретни малигни заболу-

вања се дадени во форма на блок дијаграми во прилози 

кои се составен дел на оваа клиничка патека и тоа за: 
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1. Национална патека за коскени тумори кај деца - 

Прилог 1; 

2. Национална патека за оценување абдоминална 

туморска маса кај деца – Прилог2; 

3. Национална патека за оценување на медијасти-

нална туморска маса кај деца - Прилог 3; 

4. Национална патека на иницијално водење на де-

ца со новодијагностициран тумур на мозок - Прилог 4; 

5. Национална патека при сомневање за акутна леу-

кемија или лимфом кај деца - Прилог 5; 

6. Национална патека за примарен белодробен кар-

цином - Прилог 6; 

7. Национална патека за дојка - Прилог 7; 

8. Национална патека за карцином на желудник и 

гастроезофагеален спој Прилог 8; 

9. Национална патека за рак на колон и ректум - 

Прилог 9; 

10. Национална патека за меланом - Прилог 10; 

11. Национална патека за немеланомски карцином 

на кожа - Прилог 11; 

12. Национална патека за ЦНС- Прилог 12; 

13. Национална патека за рак на грло на матка - 

Прилог 13; 

14. Национална патека за рак на јајници и туби - 

Прилог 14; 

15. Национална патека за рак на тело на матка - 

Прилог 15; 

16. Национална патека за рак на вагина - Прилог 16; 

17. Национална патека за рак на вулва - Прилог 17; 

18. Национална патека за коскени тумори - Прилог 18; 

19. Национална патека за тумори на усната празни-

на - Прилог 19; 

20. Национална патека за неоперабилен тумор на 

глава и врат (РЕ - 1) - Прилог 20; 

21. Национална патека за неоперабилен тумор на 

глава и врат (РЕ - 2) - Прилог 21; 

22. Национална патека за тумори на глотичниот ла-

ринкс - Прилог 22; 

23. Национална патека за тумори на максиларниот 

сунус - Прилог 23; 

24. Национална патека за тумори на назофаринксот 

- Прилог 24; 

25. Национална патека за тумори на орофаринксот - 

Прилог 25; 

26. Национална патека за тумори на супраглотични-

от ларинкс - Прилог 26; 

27. Национална патека за тумори на хипофаринксот 

- Прилог 27; 

28. Национална патека за карцином на желудник и 

гастроезофагеален спој - Прилог 28; 

29. Национална патека за мекоткивни саркоми - 

Прилог 29; 

30. Национална патека за акутна миелобластна леу-

кемија - Прилог 30; 

31. Национална патека за Хоџкинови лимфоми - 

Прилог 31; 

32. Национална патека за хронична лимфоцитна ле-

укемија - Прилог 32; 

33. Национална патека за хронична миелоидна леу-

кемија - Прилог 33; 

34. Национална патека за акутна лимфобластна леу-

кемија - Прилог 34; 

35. Национална патека за миелодиспластичен син-

дром - Прилог 35; 

36. Национална патека за Не – Хоџкинови лимфоми 

- Прилог 36; 

37. Национална патека за сомнение на леукемија 

(леукоитоза, леукопенија, панцитопенија) - Прилог 37; 

38. Национална патека за сомнение за малигни лим-

фом - Прилог 38; 

39. Национална патека за сомнение за Мултипен 

Миелом - Прилог 39; 

40. Национална патека за рак на мочен меур - При-

лог 40; 

41. Национална патека за рак на бубрег - Прилог 41; 

42. Национална патека за рак на простата - Прилог 42; 

43. Национална патека за рак на тестис - Прилог 43.; 

За сите останати малигни заболувања, се примену-

ваат роковите од член 3 на оваа клиничка патека, како 

и принципите и роковите на Медицина базирана на до-

кази за соодветното малигно заболување. 

 

Член 7 

Оваа клиничка патека влегува во сила наредниот 

ден од денот на нејзиното утврдување и веднаш се 

објавува на веб страницата на Министерството за 

здравство и во „Службен весник на Република Маке-

донија“ . 

 

      Бр. 17-7287/1     

29 јуни 2015 година                            Министер, 

    Скопје                                  Никола Тодоров, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  

И ВРСКИ 
3391. 

Врз основа на член 24 став (4) од Законот за прос-
торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15 и 44/15) ми-
нистерот за транспорт и врски, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТА-
ПКАТА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ 
НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИС-
КИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКИ ДО-
КУМЕНТАЦИИ И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ  
ДОКУМЕНТАЦИИ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на спро-
ведување на постапката за изработување и донесување 
на урбанистички планови, регулациски планови на ге-
нерални урбанистички планови, урбанистичко-плански 
документации и урбанистичко-проектни документации 
во електронска форма. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

1.„Информациски систем за изработување и спроведу-
вање на постапката за донесување на урбанистички пла-
нови, регулациски планови на генерални урбанистички 
планови, урбанистичко-плански документации и урбанис-
тичко-проектни документации“ е систем составен од тех-
ничка опрема (сервери и други хардверски уреди), бази на 
податоци и софтверска програма како единствен центра-
лен систем за поврзување на корисниците (во понатамош-
ниот текст: информациски систем е-урбанизам). 

2.„Барање“ е барање за добивање на услови за плани-
рање на просторот, барање за добивање на информација 
дали предложениот опфат е во состав на плански опфат 
на важечки урбанистички план или урбанистичко-план-
ска документација односно дали е во состав на плански 
опфат на урбанистички план односно урбанистичко-
планска документација која е во постапка за донесу-
вање, барање за издавање на решение по поднесено ба-
рање за добивање на услови за планирање на просторот, 
барање за одобрување на планска програма, барање за 
согласност до Министерство за одбрана во постапка за 
одобрување на планска програма, барање за трајна пре-
намена на земјоделско земјиште во градежно, барање за 
податоци и информации до субјектите од член 32 став 
(1) од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(во понатамошниот текст : Законот), барање за мислење 
на конечен предлог на урбанистички план, барање за до-
бивање на согласност на урбанистички план, барање за 
одобрување на урбанистичко-планска документација, 
барање за одобрување на урбанистичко-проектна доку-
ментација, барање за мислење до Агенција за катастар 
на недвижности, барање за извод од урбанистички план, 
урбанистичко-планска документација, архитектонско-
урбанистички проект, како и барање за техничка исправ-
ка на урбанистички план. 

 
Член 3 

Постапката за изработување и донесување на урба-
нистички планови, регулациски планови на генерални 
урбанистички планови, урбанистичко-плански доку-
ментации и урбанистичко-проектни документации во 
електронска форма, се спроведува преку информацис-
ки систем е-урбанизам кој е достапен преку интернет. 

Член 4 
(1)Урбанистички планови, регулациски планови на 

генерални урбанистички планови, урбанистичко-план-
ските документации и урбанистичко-проектните доку-
ментации, се изработуваат во електронска форма и во 
(.pdf) и во (.dwg) формат, во еден или повеќе електрон-
ски записи, потпишани со валиден дигитален сертифи-
кат издаден од овластен издавач, при што во (.dwg) 
формат се изработува само графичкиот дел. 

(2)Планската програма се изработува во електронска 
форма и во (.pdf) и во (.dwg) формат, во еден или повеќе 
електронски записи, потпишани со валиден дигитален 
сертификат издаден од овластен издавач, при што во 
(.dwg) формат се изработува само графичкиот дел. 

 (3)Извештајот за стручна ревизија на урбанистички 
план, урбанистичко-планска документација и проект за 
инфраструктура се изработува во електронска форма 
во (.pdf) формат и истиот се потпишува со валиден ди-
гитален сертификат издаден од овластен издавач.   

(4)Елаборатот за услови за планирање на просторот 
се изработува во електронска форма во (.pdf) формат и 
истиот се потпишува со валиден дигитален сертификат 
издаден од овластен издавач. 

 
Член 5 

(1) Барањето се поднесува во електронска форма, 
потпишано со валиден дигитален сертификат издаден 
од овластен издавач, преку информацискиот систем е-
урбанизам. 

(2) Мислење, согласност, предлог и известување се 
доставува во електронска форма, скенирано или потпи-
шано од овластено лице со валиден дигитален серти-
фикат издаден од овластен издавач, преку информацис-
киот систем е-урбанизам. 

(3) Секое мислење, согласност, предлог, известу-
вање, податок или информација, кое во постапката за 
изработување и донесување на урбанистички планови, 
регулациски планови на генерални урбанистички пла-
нови, урбанистичко-плански документации и урбанис-
тичко-проектни документации, е доставено во писмена 
форма нема да се смета за валидно и не се зема во 
предвид. 

(4) Управните и другите правни акти кои се донесу-
ваат од надлежните органи во постапките утврдени со 
Законот, се издаваат и доставуваат во електронска 
форма, скенирани или потпишани од овластено лице со 
валиден дигитален сертификат издаден од овластен из-
давач, преку информацискиот систем е-урбанизам, ис-
тите се евидентираат во уписник, а управните акти се 
доставуваат до барателот и во писмена форма. 

 
Член 6 

(1)Заинтересирани правни и физички лица за под-
несување на иницијатива за изработка и донесување на 
урбанистички планови како и за учество во стручна 
расправа односно во јавна презентација и јавна анкета 
преку информацискиот систем е-урбанизам, се регис-
трираат самостојно на веб порталот на информациски-
от систем е-урбанизам, по што на сопствената елек-
тронска пошта добиваат корисничко име и лозинка. 

(2) Лицата од став (1) на овој член ги користат ко-
рисничкото име и лозинката при најава за пристап на 
информацискиот систем е-урбанизам. 

 
Член 7 

(1) Соопштението за одржување на стручна распра-
ва односно јавна презентација и јавна анкета кое се об-
јавува во информацискиот систем е-урбанизам, се при-
качува во електронска форма, скенирано или потпиша-
но од овластено лице со валиден дигитален сертификат 
издаден од овластен издавач. 
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(2) Забелешките и предлозите кои во електронска 
форма се доставуваат во текот на спроведувањето на 
стручната расправа односно јавната анкета, се доставу-
ваат преку информацискиот систем е-урбанизам. 

(3) Извештајот за спроведена стручна расправа од-
носно спроведена јавна презентација и јавна анкета се 
прикачува во информацискиот систем е-урбанизам, во 
електронска форма, скениран или потпишан од овлас-
тено лице со валиден дигитален сертификат издаден од 
овластен издавач. 

(4) Известувањето до учесниците во јавната пре-
зентација и јавната анкета кои доставиле анкетен 
лист во електронска форма, се доставува во елек-
тронска форма, скенирано или потпишано од овлас-
тено лице со валиден дигитален сертификат издаден 
од овластен издавач, преку информацискиот систем 
е-урбанизам. 

 
Член 8 

По поднесеното барање роковите при размената на 
податоци започнуваат да течат од датумот и часот на 
успешно испратена електронска порака, регистрирани 
во информацискиот систем е-урбанизам. 

 

Член 9 
(1) Потврдата за заверка се потпишува од страна на 

овластеното лице на надлежниот орган, со валиден ди-
гитален сертификат издаден од овластен издавач. 

(2) Образецот на потврдата за заверка е даден во 
Прилогот кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 10 

Во информацискиот систем е-урбанизам се прика-
чуваат Годишната програма за изработување на урба-
нистичките планови, урбанистичко-планска докумен-
тација и урбанистичко-проектна документација на оп-
штината и општината во градот Скопје од член 20 став 
(1) од Законот и Годишната програма за финансирање 
на изработка на урбанистички планови, регулациски 
планови на генерални урбанистички планови, урбанис-
тичко-планска документација и урбанистичко-проек-
тна документација од член 22 став (2) од Законот, ске-
нирани во електронска форма. 

 
Член 11 

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

 
Бр. 01-9928/1 Mинистер 

26 јуни 2015 година за транспорт и врски, 
Скопје Владо Мисајловски, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3392. 
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 18 јуни 2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува Одлуката за усвојување на Предлог 

на ДУП за Урбан блок 79 (површина 17.31 ха) за план-
ски период 2006-2011, помеѓу улиците булевар 
„В.С.Бато“, „Б.Миладинови“, ул. „1“ и „Вонвардарска 
2“ во општина Тетово, бр.07-1280/13, донесена од Со-
ветот на општина Тетово на 27 мај 2010 година. 

2. Се става надвор од сила Решението У бр. 
166/2014 од 1 април 2015 година за запирање на из-
вршувањето на поединечните акти или дејствија презе-
мени врз основа на одлуката означена во точката 1 од 
оваа одлука. 

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

4. Уставниот суд на Република Македонија, на иници-
јатива на Љатиф Шабани од Тетово, со Решение У 
бр.166/2014 од 1 април 2015 година поведе постапка за 
оценување на законитоста на одлуката означена во точка-
та 1 од оваа одлука. Истовремено, Судот го запре извршу-
вањето на поединечните акти или дејствија преземени врз 
основа на означената одлука на општина Тетово. 

5. Судот на седницата утврди дека иницијативата е 
примена на 12 декември 2014 година. На 17 декември 
2014 година од градоначалникот на општина Тетово 
беа побарани актите во врска со оспорените дејствија 
при донесувањето на Планот, како и мислење во врска 
со наводите во иницијативата, а на 22 јануари 2015 го-
дина беше доставен допис од Судот до градоначални-
кот на Општината со кој беше побарано веднаш да се 
достават бараните акти и мислење со оглед дека до то-
гаш тоа не беше направено. На 23 јануари 2015 година 
во Судот е примено Известување, бр.10-186/1 од 19 ја-
нуари 2015 година потпишано од градоначалникот на 
општина Тетово Теута Арифи, во кое се наведува дека: 
„Деталниот урбанистички план за УБ 79 Тетово е на 
сила и, дека целата постапка за донесувањето на ДУП 
за УБ 79 Тетово е водена согласно Законот за простор-
но и урбанистичко планирање („Службен весник на 
РМ“ бр.51/05, 137/07, 91/09), се потврдува со соглас-
носта бр.16-1583/2 од 17.4.2010 година на Министер-
ството за транспорт и врски. Со цел заштита на начело-
то на уставност и законитост при одлучувањето од Ва-
ша страна, како и заштита на јавниот и приватниот ин-
терес, а се со цел да не настанат правни последици и 
штети во однос на засегнатите субјекти во тој урбан 
блок, Ве известуваме дека во најкраток можен рок од 
Наша страна ќе Ви бидат доставени побараните списи 
од предметот, како и мислењето по однос на наводите 
во иницијативата.“ На 12 февруари 2015 година пов-
торно беше побарано од градоначалникот на Општина-
та веднаш да ги достават бараните акти и мислење со 
оглед дека во нивниот допис наведоа дека „во најкра-
ток можен рок ќе Ви бидат доставени побараните спи-
си и мислење“, а тоа не беше направено ниту до тогаш. 
На 11 март 2015 година повторно беше побарано од 
градоначалникот на Општината да ги достават барани-
те акти и мислење, укажувајќи дека таквата нивна об-

врска произлегува од член 20 на Деловникот на Устав-
ниот суд, но до 1 април 2015 година не беа примени во 
Судот бараните акти и мислење по наводите во иници-
јативата. 

По донесувањето на Решението У бр.166/2014 од 1 
април 2015 година, за поведување на постапка за оце-
нување на законитоста на оспорената одлука, Решение-
то беше доставено до градоначалникот на општина Те-
тово со укажување дека во определен рок може да се 
одговори на наводите во Решението, но таков одговор 
не е примен во Судот.  

6. Условите и начинот на уредување на системот на 
просторното и урбанистичкото планирање, видовите и 
содржината на плановите, изработувањето и поста-
пката за донесувањето на плановите, како и другите 
прашања од областа на просторното и урбанистичкото 
планирање, се определени со одредбите од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.51/2005, 137/2007, 
151/2007-исправка и 91/2009) во чие време на важење 
била донесена оспорената одлука. 

Според член 11 од Законот, „детален урбанистички 
план се донесува за плански опфат за кој е донесен ге-
нерален урбанистички план“ (став 1); „Деталниот урба-
нистички план содржи текстуален дел и графички при-
каз на планските решенија на опфатот, како и нумерич-
ки дел со билансни показатели за планскиот опфат и за 
инфраструктурата“ (став 2). Содржината на текстуал-
ниот дел, на графичкиот приказ и на нумеричкиот дел 
на деталниот урбанистички план се утврдени во ставо-
вите 3-5 од истиот член на Законот.  

Според член 17 став 1 од Законот, „за изработување 
на плановите од членот 7 точка 2 на овој закон, општи-
ните и градот Скопје донесуваат годишна програма“. 
Според ставот 2 од истиот член на Законот, „програма-
та од ставот 1 на овој член општините и градот Скопје 
ја доставуваат до органот на државната управа надле-
жен за вршење на работите од областа на уредување на 
просторот и задолжително ја објавуваат во јавните гла-
сила.“  

Според член 21 став 1 од Законот, „на нацртот на 
плановите од членот 7 на овој закон се врши стручна 
ревизија со која се утврдува дека плановите се израбо-
тени во согласност со одредбите на овој закон и пропи-
сите донесени врз основа на овој закон.“ 

Според член 24 од Законот, „по нацртот на детал-
ниот урбанистички план, урбанистичкиот план за село 
и урбанистичкиот план вон населено место, општината 
спроведува јавна презентација и јавна анкета“ (став 1); 
„Организирањето на јавната презентација и јавната ан-
кета по плановите од ставот 1 на овој член, го врши 
градоначалникот на општината, по утврдување на нац-
ртот на планот од страна на советот за кој претходно е 
добиено мислење од комисијата од членот 17 став 4 на 
овој закон“ (став 2); „За спроведената јавна презента-
ција и јавна анкета се изработува извештај“ (став 3). 

Во член 27 став 4 од Законот за просторно и урба-
нистичко планирање се определува дека деталниот ур-
банистички план се заверува во седум примероци од 
кои седмиот примерок се изложува кај донесувачот на 
планот заради достапност на јавноста. 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 
деталниот урбанистички план содржи текстуален дел, 
графички приказ и нумерички дел со билансни показа-
тели на планскиот опфат и за инфраструктурата, кои 
имаат законски утврдена содржина (член 11 ставовите 
1 и 2). За изработувањето на деталниот урбанистички 
план општините донесуваат годишна програма, која ја 
доставуваат до органот на државната управа надлежен 
за вршење на работите од областа на уредување на 
просторот, и задолжително ја објавуваат во јавните 
гласила (член 17 ставовите 1 и 2), на нацртот на детал-
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ниот урбанистички план се врши стручна ревизија со 
која се утврдува дека плановите се изработени во сог-
ласност со одредбите на овој закон и прописите доне-
сени врз основа на овој закон (член 21 став 1). По нацр-
тот на деталниот урбанистички план општината спро-
ведува јавна презентација и јавна анкета и за тоа се из-
работува извештај (член 24 ставовите 1, 2 и 3) и доне-
сениот детален урбанистички план се заверува во се-
дум примероци од кои седмиот примерок се изложува 
кај донесувачот на планот заради достапност на јавнос-
та (член 27 став 4). 

Со оглед дека општината Тетово не достави акти и 
мислење за оспорените дејствија при донесувањето на 
оспорената одлука иако се изјасни дека во најкраток 
рок тоа ќе го стори, ниту пак достави одговор на наво-
дите содржани во Решението за поведување на поста-
пката, Судот оцени дека основано може да се изрази 
сомнение дали оспорените дејствија при донесувањето 
на Одлуката беа преземени, како и дека поради изнесе-
ните причини основано може да се постави прашањето 
за согласноста на донесувањето на Одлуката со наведе-
ните законски одредби. Поради тоа, Судот одлучи како 
во точката 1 од оваа одлука. 

7. Со оглед на тоа што ја укина оспорената одлука, 
Судот оцени дека се исполнети условите, определени 
во член 27 став 1 од Деловникот на Уставниот суд, за 
ставање надвор од сила на Решението У бр.166/2014 од 
1 април 2015 година со кое беше запрено извршување-
то на поединечните акти или дејствија преземени врз 
основа на оспорената одлука, поради што Судот одлу-
чи како во точката 2 од оваа одлука. 

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Елена Гошева и судиите Никола Ива-
новски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали 
Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски. 

 
У.бр.166/2014 Претседател 

18 јуни 2015 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 
________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

3393. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 12.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Мрежичко, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности  Кавадарци. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Мрежичко, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Мрежичко. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-9487/1  

12 јуни 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

________ 

3394. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 12.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Црнилиште-Вон-град, која е во 
надлежност на одржување на Одделението за катастар 
на недвижности Свети Николе. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Црнилиште-Вон-град, престануваат да 
важат аналогните катастарски планови за катастарска-
та општина Црнилиште-Вон-град. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-9488/1  

12 јуни 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

________ 

3395. 
 Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 15.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Гургурница, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Гургурница, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Гургурница.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-9631/1  

15 јуни 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 
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3396. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Јачинце, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Јачинце, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина   
Јачинце. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-9899/1  

18 јуни 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

________ 
3397. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Нерези, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Струга. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Нерези, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина   
Нерези. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-9900/1  

18 јуни 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

________ 
3398. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Луково-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на  Одделението за катастар на 
недвижности Струга. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Луково-Вон-град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина Луково-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-9901/1  

18 јуни 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

________ 

3399. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Подгорци, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Струга. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Подгорци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина   
Подгорци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-9902/1  

18 јуни 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

________ 

3400. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Владевци-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на  Одделението за катастар на 
недвижности Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Владевци-Вон-град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина Владевци-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-9903/1  

18 јуни 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 
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3401. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Колешино-Вон-град, која е во 
надлежност на одржување на Одделението за катастар 
на недвижности Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Колешино-Вон-град, престануваат да 
важат аналогните катастарски планови за катастарска-
та општина Колешино-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-9904/1  

18 јуни 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

________ 

3402. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 18.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Врапчиште, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности  Гостивар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Врапчиште, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Врапчиште. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-9905/1  

18 јуни 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

________ 
 

АДВОКАТСКА КОМОРА 

3403. 
Врз основа на член 19 и член 34 став 2 од Законот 

за адвокатурата, член 23 од Статутот на Адвокатска ко-
мора на Република Македонија и член 9 од Тарифата за 
награда и надоместок на трошоците за работа на адво-
катите, Управниот одбор на Адвокатската комора на 
Република Македонија на седницата одржана на ден 
25.6.2015 година го донесе следното  

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ  
НА ТАРИФАТА ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК 

НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ 
 
За правилно толкување на примената на Тарифата 

за награда и надоместок на трошоците на адвокатите 
во сите случаи кога е дадена правна помош неопходно 
е најнапред да се има предвид дека согласно член 19 од 
Законот за адвокатурата, адвокатот има право на награ-
да и надоместок на трошоците за извршената работа во 
вршењето на адвокатската дејност според Тарифата за 
наградата и надоместок на трошоците за работа на ад-
вокатите, а Тарифата ја донесува Управниот одбор на 
АКРМ согласно член 34 став 2 точка 5 од Законот за 
адвокатурата. Со тоа одредувањето на висината на наг-
радата и трошоците за дадената правна помош е исклу-
чива законска надлежност на АКРМ и не може да се 
менува со ничии општи или поединечни акти. Соглас-
но член 34 став 2 точка 5 од Законот за адвокатурата и 
член 9 од Адвокатската тарифа, толкување на Тарифата 
врши Управниот одбор на АКРМ.  

Овие законски надлежности мора да се имаат пред-
вид за правилно да се разберат и одредбите од член 149 
од Законот за парнична постапка. Имено, според став 1 
од овој член судот е овластен при одлучувањето кои 
трошоци ќе и се надоместат на странката да ги земе во 
предвид само оние трошоци кои биле потребни за во-
дење на парницата, како и за висината на трошоците да 
одлучува судот. Од ова произлегува дека став 1 се од-
несува исклучиво за надоместување на трошоците на 
странката (вештачења, сведоци, судски такси итн).  

Висината на наградата и трошоците за дадената 
правна помош од адвокатите се регулира во став 2 од 
овој член при што одредувањето се врши исклучиво 
според Тарифата за награда и надоместок за работа на 
адвокатите, без примена на критериумот на потребни 
или нужни.  

Тоа значи дека единствен критериум за одредување 
на висината на трошоците и наградата за дадената 
правна помош од адвокатите, е фактот дали тоа деј-
ствие е предвидено во Адвокатската тарифа. Тарифата 
се донесува врз основа на Законот за адвокатура кој за 
ова прашање е специјален закон во однос на сите други 
процесни закони и донесувањето и толкувањето е во 
исклучива надлежност на Управниот одбор на Адво-
катската комора на Република Македонија.  

Оттука, Управниот одбор на АКРМ ги дава следни-
те толкувања  на Адвокатската тарифа: 

1. Судовите и другите органи пред кои е дадена 
правната помош немаат право ниту законска основа со 
своја одлука да определуваат кое преземено дејствие 
било нужно и немаат право да ја менуваат висината на 
наградата и трошоците на дадената правна помош од-
редени со Тарифата. Неправилна е кумулативната при-
мена на одредбите од ставот 1 и 2 од членот 149 од За-
конот за парнична постапка и судот нема право при 
примена на Тарифата да одредува кои износи од истата 
се нужни или потребни. Судот е единствено овластен 
превземените дејствија од адвокатот да ги подведе под 
соодветната одредба од Адвокатската тарифа и спро-
тивната страна да ја задолжи со износите предвидени 
во тие одредби. 

2. Одредбите од член 1 од Адвокатската тарифа ре-
гулираат 2 правни ситуации: 

 
- Прва правна ситуација 
Член 1 Став 1  - висината на наградата и трошоците 

на дадената правна помош одредени со Адвокатската 
тарифа. 
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- Втора правна ситуација 
Член 1 Став 2 – ставот 2 им остава можност адвока-

тот и странката слободно да ја договорат наградата и 
трошоците, како и начинот и средствата за плаќање, 
при што како долен лимит во тој договор се наведени 
износите на наградата и трошоците предвидени во Та-
рифата. 

Оттука не е можно кумулативно применување на 
овие две одредби бидејќи се однесуваат на две различ-
ни ситуации.  

Износите на наградата и трошоците регулирани во 
Адвокатската тарифа се задолжителни најниски износи 
и не спаѓаат во доменот на слободно договорање поме-
ѓу адвокатот и странката.   

Слободата на договорањето се однесува на догово-
рена награда и на трошоците над износите предвидени 
со Адвокатската тарифа. 

3. Доколку адвокатот презел одредено дејствие по 
повод постапката или во постапката, спротивната стра-
на во постапката има обврска да ги надомести награда-
та и трошоците, доколку за тие дејствија тарифата 
предвидува награда и трошоци. 

Па така: 
3.1. - Спротивната странка има обврска да ги надо-

месува трошоците кои се предизвикани за адвокат кој 
има седиште надвор од општината каде што се наоѓа 
седиштето на надлежниот суд, независно дали во оп-
штината има адвокат. 

3.2. - Спротивната странка има обврска на адвокатот 
да му ги надомести трошоците за застапување за закажа-
но посебно рочиште за објавување на пресудата во смисла 
на член 324 став 4 од Законот за парнична постапка до-
колку адвокатот се јавил на рочиште, независно дали ро-
чиштето се одржало или не се одржало, имајќи предвид 
дека таквото рочиште е предвидено согласно Законот за 
парнична постапка, а е тарифирано дејствие во член 8 
став 1 точка 4 од Адвокатската тарифа. 

3.3. – Изготвувањето на полномошно и трошковник 
е тарифирано дејствие по член 8 точка 9 од Адвокат-
ската тарифа, и адвокатот има право на награда за тоа 
дејствие.   

3.4. – Во постапка во која има повеќе учесници адвока-
тот има право на зголемување на наградата предвидена 
во член 8 точка 8 од Адвокатската тарифа, за секое на-
редно лице кое учествува во постапката, независно да-
ли тие учесници ги застапува адвокатот или ги застапу-
ва друг адвокат или се застапуваат сами, како и за се-
кое наредно лице од спротивната страна, кое зголему-
вање се однесува за сите процесни дејствија. 

3.5. – При делумен успех во спорот, тужителот има 
право да му се надоместат парничните трошоци 
пресметани според вредноста на побарувањето за кое 
успеал во спорот, а не процентуално, односно не на 
процентуалниот успех во однос на вкупното поставено 
тужбено барање од тужителот. 

3.6. - Во случај на намалување на тужбеното бара-
ње од страна на тужителот во текот на траење на пар-
ницата, за висината на наградата и трошоците треба да 
се одлучи според вредноста на барањето за кое тужите-
лот успеал во спорот. 

3.7. – Во случај на одлагање на рочиштето заради 
причини на судот странката која е во обврска да ги на-
домести трошоците, е должна да ги надомести и тро-
шоците за застапување за тоа рочиште затоа што адво-
катот презел дејствие за застапување на странката 
предвидено во Адвокатската тарифа.    

4. Одредбата од член 7 став 2 точка 4 од Адвокат-
ската тарифа се применува за отсуство на адвокат од 
канцеларија независно дали кај адвокатот или во друш-
твото има вработени и други адвокати. 

5. Заради докажување дека се сторени трошоци за 
превоз со сопствено возило адвокатот доставува патен 
налог пополнет, со потпис и печат од негова страна, 
без било какви прилози. 

 
Бр. 02-702/1 Адвокатска комора 

30 јуни 2015 година на Република Македонија, 
Скопје Претседател, 

 адвокат, Никола Додевски, с.р. 
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