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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5586. 
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 и 106/2013), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 2.12.2014 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 НАЧИ-
НОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во Уредбата за поблиските критериуми за дирек-
тните плаќања, корисниците на средствата, максимал-
ните износи и начинот на директните плаќања за 2014 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.10/14 и 143/14) во членот 2 став (2) точка 8) во али-
неја 4 бројот „1.000“ се заменува со бројот „999“. 

Во алинеја 5 по зборовите „јаболкови насади со 
број на садници од 400 до 999 по хектар“ се додаваат 
зборовите „круша со број на садници од 330 до 1000 
садници по хектар, вишна со број на садници од 500 до 
1000 садници по хектар, актинидија со број на садници 
од 550 до 1000 садници по хектар, праска со број на 
садници од 330 до 599 садници по хектар, кајсија со 
број на садници од 400 до 599 садници по хектар и цре-
ша  со број на садници од 240 до 599 садници по хек-
тар“. 

Во точката 4) по алинејата 1 се додава нова алинеја 
2 која гласи: 

„-Корисници на оваа подмерка се и земјоделските 
стопанства – производители на кравјо, овчо и козјо 
млеко регистрирани како одгледувачи на говеда, овци 
и кози во Регистарот на одгледувалишта на одредени 
видови животни (говеда, овци и кози) за произведеното 
млеко за период од октомври 2013 година до септем-
ври 2014 година, за потребите на сопствениот прерабо-
тувачки капацитет запишан во регистарот на откупува-
чи на земјоделски производи; “. 

Во точка 14) во алинејата 2 зборовите „од 3-5.000 
грла“ се заменуваат со зборовите  „од 5-5.000 грла“ и 
бројот „5.0001“ се заменува со бројот „5.001“. 

Во ставот (4) воведната реченица се менува и гласи: 
„Поблиските критериуми за вршење на земјоделска 

дејност во подрачја со ограничени можности за произ-
водство од дел II, код на мерка 211 и за органското 
производство од дел II, код на мерка 215 од Програма-
та за финансиска поддршка на руралниот развој  за 
2014 година, како и висината на директните плаќања се 
следни:“. 

Во ставот (4) точка 1) алинеја 1 по точката „11)“ се 
додава точката „12).   

 
Член 2 

Во членот 3 во ставот (4) по втората реченица се 
додава нова реченица која гласи: 

„При контролата на самото место утврдувањето на 
големината на површината на декларираната култура 
се врши на целокупната парцела евидентирана во Сис-
темот за идентификација на земјишни парцели (СИЗП) 
и за сите СИЗП парцели, кои како подлога целосно или 
делумно ги имаат катастарските парцели евидентирани 
во Единствениот регистар на земјоделски стопанства и 
кои се наведени во барањето.“ 

Член 3 
Во членот 4 став (1) во точка (1), по зборовите 

„член 2 став (2) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 10)“ точка-
та „11)“ се брише. 

 
Член 4 

Барањата за директни плаќања за произведено и 
предадено кравјо, овчо и козјо млеко земјоделските 
стопанства – производители на кравјо, овчо и козјо 
млеко регистрирани како одгледувачи на говеда, овци 
и кози во Регистарот на одгледувалишта на одредени 
видови животни (говеда, овци и кози) за произведеното 
млеко за период од октомври 2013 година до септем-
ври 2014 година, за  потребите на сопствениот прера-
ботувачки капацитет запишан во регистарот на откупу-
вачи на земјоделски производи,  можат да ги поднесу-
ваат од денот на влегувањето во сила на оваа уредба до 
15 декември 2014 година. 

  
Член 5 

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

 
Бр. 42-9613/1 Заменик на претседателот  

2 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5587. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за задолжу-

вање на Република Македонија кај Банката за развој 
при Советот на Европа по Договорот за заем по „Про-
ектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица 
со ниски приходи” („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 41/2000), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 2.12.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА СТАНОВИ ИЗГРАДЕНИ ПО „ПРО-
ЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ КОИ ЌЕ СЕ  

ИЗДАВААТ НА ЛИЦА СО НИСКИ ПРИХОДИ“ 
 

Член 1 
Во Одлуката за услови и критериуми за распредел-

ба на станови изградени по „Проектот за изградба на 
станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“ 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
51/2003, 55/2006, 50/2007, 30/2008, 162/2008 и 17/2014) 
членот 10-а се менува и гласи: 

 
„Член 10-а 

Корисниците на становите изградени по „Проектот 
за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со 
ниски приходи“ се категоризираат во четири групи и 
тоа: 

1. Лица во социјален ризик  
2. Лица со ниски приходи 
3. Лица со просечни приходи и 
4. Лица со високи приходи.“. 
 

Член 2 
Членот 10-б се менува и гласи: 

 
„Член 10-б 

(1)Лицата од член 10-а точка 1 од оваа одлука се 
лица приматели на социјална или постојана парична 
помош и имаат право на закуп на стан доколку ги ис-
полнуваат следните услови: 
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- да се државјани на Република Македонија; 
- лицето, неговиот брачен другар и сите членови на 

неговото заедничко домаќинство да немаат стан, куќа 
или куќа за одмор или деловен простор во нивна соп-
ственост или да не се корисници на друг стан или дело-
вен простор во државна сопственост на територијата на 
Република Македонија. 

(2)Лицата од член 10-а точка 1 од оваа одлука мо-
жат да поднесат барање за склучување на договор за 
закуп на станот до Акционерското друштво за изградба 
и стопанисување со станбен простор и со деловен 
простор од значење за Републиката  (во понатамошни-
от текст: Акционерското друштво), при што треба да ја 
приложат следната документација: 

- уверение за државјанство; 
- копија од лична карта која ќе се користи согласно 

Законот за заштита на лични податоци; 
- изјави заверени кај нотар од лицето, неговиот бра-

чен другар и сите членови на неговото заедничко дома-
ќинство дека немаат стан, куќа, куќа за одмор или де-
ловен простор во нивна сопственост или да не се ко-
рисници на друг стан или деловен простор во државна 
сопственост на територијата на Република Македонија, 
а за членовите на заедничкото домаќинство кои не се 
полнолетни изјава дава родителот, неговиот законски 
застапник или старателот; 

- изјава заверена кај нотар под морална, материјал-
на и кривична одговорност за валидноста на поднесе-
ните документи од страна на лицето-подносител на ба-
рањето; 

- уверение за евидентиран - запишан недвижен 
имот - стан, куќа, куќа за одмор или деловен простор 
издаден од Агенцијата за катастар на недвижности на 
Република Македонија за лицето, неговиот брачен дру-
гар и сите членови на неговото заедничко дома-
ќинство; 

- уверение за платени даноци издадено од даночни 
органи во општината за лицето, неговиот брачен дру-
гар и сите членови на неговото заедничко дома-
ќинство; 

- потврда од Центарот за социјална работа во оп-
штината или од Центрите за социјална работа во оп-
штините на градот Скопје на чија територија се наоѓа 
станот дека лицето е корисник на социјална или по-
стојана парична помош; 

- потврда од Агенција за вработување за статусот 
на работен однос за сите полнолетни членови од заед-
ничкото домаќинство на лицето. 

(3)Доколку лицата од член 10-а точка 1 од оваа од-
лука имаат поднесено барање за закуп на стан со цело-
купната документација согласно став (2) на овој член и 
ги исполнат условите од став (1) на овој член, Акцио-
нерското друштво со нив ќе склучи договор за закуп на 
стан без право на откуп, без плаќање на закупнина за 
станот се додека истите се приматели на социјална или 
постојана парична помош.“. 

 
Член 3 

Членот 10-в се менува и гласи: 
 

„Член 10-в 
(1)Лицата од член 10-а точка 2 од оваа одлука се 

лица со вкупен приход во заедничкото домаќинство од 
максимум 1,5 просечна нето плата (според последниот 
објавен податок од Државниот завод за статистика на 
Република Македонија) и имаат право на закуп на стан 
односно откуп на стан доколку ги исполнуваат следни-
те услови: 

- да се државјани на Република Македонија; 
- да немаат долг по основ на закупнина, освен за ли-

цата кои ќе поднесат барање за откуп на стан; 

- лицето, неговиот брачен другар и сите членови на 
неговото заедничко домаќинство да немаат стан, куќа 
или куќа за одмор или деловен простор во нивна соп-
ственост или да не се корисници на друг стан или дело-
вен простор во државна сопственост на територијата на 
Република Македонија. 

(2) Лицата од член 10-а точка 2 од оваа одлука мо-
жат да поднесат барање за склучување на договор за 
закуп на станот или барање за откуп на станот до Ак-
ционерското друштво, при што треба да ја приложат 
следната документација: 

- уверение за државјанство;  
- копија од лична карта која ќе се користи согласно 

Законот за заштита на лични податоци; 
- изјави заверени кај нотар од лицето, неговиот бра-

чен другар и сите членови на неговото заедничко дома-
ќинство дека немаат стан, куќа, куќа за одмор или де-
ловен простор во нивна сопственост или да не се ко-
рисници на друг стан или деловен простор во државна 
сопственост на територијата на Република Македонија, 
а за членовите на заедничкото домаќинство кои не се 
полнолетни изјава дава родителот, неговиот законски 
застапник или старателот; 

- изјава заверена кај нотар под морална, материјал-
на и кривична одговорност за валидноста на поднесе-
ните документи од страна на лицето-подносител на ба-
рањето; 

- уверение за евидентиран - запишан недвижен 
имот - стан, куќа, куќа за одмор или деловен простор 
издаден од Агенцијата за катастар на недвижности на 
Република Македонија за лицето, неговиот брачен дру-
гар и сите членови на неговото заедничко дома-
ќинство; 

- уверение за платени даноци издадено од даночни 
органи во општината за лицето, неговиот брачен дру-
гар и сите членови на неговото заедничко дома-
ќинство; 

- потврда за висината на месечната исплатена плата 
остварена за последните три месеци за лицето, негови-
от брачен другар и сите членови на неговото заедничко 
домаќинство; 

- потврда од Агенција за вработување за статусот 
на работен однос за сите полнолетни членови од заед-
ничкото домаќинство на лицето. 

 (3)Доколку лицата од член 10-а точка 2 од оваа од-
лука  имаат поднесено барање за закуп на стан со цело-
купната документација согласно став (2) на овој член и 
ги исполнат условите од став (1) на овој член, Акцио-
нерското друштво со нив ќе склучи договор за закуп на 
стан со право на откуп и тоа под следните услови: 

- ако вкупниот приход во заедничкото домаќинство 
изнесува максимум 2 минимални нето плати, цената за 
закуп на стан ќе изнесува 25 ден/м2 или 

-  ако вкупниот приход во заедничкото домаќинство 
изнесува помеѓу 2 минимални нето плати и 1,5 просеч-
на нето плата, цената за закуп на стан ќе изнесува 35 
ден/м2. 

(4)Доколку лицата од член 10-а точка 2 од оваа од-
лука имаат поднесено барање за откуп на стан со цело-
купната документација согласно став (2) на овој член и 
ги исполнат условите од став (1) на овој член, Акцио-
нерското друштво со нив ќе склучи договор за купоп-
родажба на стан со плаќање во готово или на одложено 
плаќање под следниве услови:  

-  со минимално учество од 5% од вкупната вред-
ност на станот; 

- со рок на отплата максимум до 30 години односно 
360 еднакви месечни рати и 

-  фиксна каматна стапка од 4% на годишно ниво.“. 
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Член 4 
Членот 10-г се менува и гласи:  
 

„Член 10-г 
(1)Лицата од член 10-а точка 3 од оваа одлука се 

лица со вкупен приход во заедничкото домаќинство кој 
изнесува помеѓу 1,5 просечна нето плата и 2,5 просеч-
на нето плата (според последниот објавен податок од 
Државниот завод за статистика на Република Македо-
нија) и имаат право на закуп на стан односно откуп на 
стан доколку ги исполнуваат следните услови: 

- да се државјани на Република Македонија; 
- да немаат долг по основ на закупнина, освен за ли-

цата кои ќе поднесат барање за откуп на стан; 
- лицето, неговиот брачен другар и сите членови на 

неговото заедничко домаќинство да немаат стан, куќа 
или куќа за одмор или деловен простор во нивна соп-
ственост или да не се корисници на друг стан или дело-
вен простор во државна сопственост на територијата на 
Република Македонија. 

(2)Лицата од член 10-а точка 3 од оваа одлука мо-
жат да поднесат барање за склучување на договор за 
закуп на станот или барање за откуп на станот до Ак-
ционерското друштво, при што треба да ја приложат 
следната документација: 

- уверение за државјанство; 
- копија од лична карта која ќе се користи согласно 

Законот за заштита на лични податоци; 
- изјави заверени кај нотар од лицето, неговиот бра-

чен другар и сите членови на неговото заедничко дома-
ќинство дека немаат стан, куќа, куќа за одмор или де-
ловен простор во нивна сопственост или да не се ко-
рисници на друг стан или деловен простор во државна 
сопственост на територијата на Република Македонија, 
а за членовите на заедничкото домаќинство кои не се 
полнолетни изјава дава родителот, неговиот законски 
застапник или старателот; 

- изјава заверена кај нотар под морална, материјал-
на и кривична одговорност за валидноста на поднесе-
ните документи од страна на лицето-подносител на ба-
рањето; 

- уверение за евидентиран - запишан недвижен 
имот - стан, куќа, куќа за одмор или деловен простор 
издаден од Агенцијата за катастар на недвижности на 
Република Македонија за лицето, неговиот брачен дру-
гар и сите членови на неговото заедничко дома-
ќинство; 

- уверение за платени даноци издадено од даночни 
органи во општината за лицето, неговиот брачен дру-
гар и сите членови на неговото заедничко дома-
ќинство; 

- потврда за висината на месечната исплатена плата 
остварена за последните три месеци за лицето, негови-
от брачен другар и сите членови на неговото заедничко 
домаќинство; 

- потврда од Агенција за вработување за статусот 
на работен однос за сите полнолетни членови од заед-
ничкото домаќинство на лицето. 

 (3)Доколку лицата од член 10-а точка 3 од оваа од-
лука имаат поднесено барање за закуп на стан со цело-
купната документација согласно став (2) на овој член и 
ги исполнат условите од став (1) на овој член, Акцио-
нерското друштво со нив ќе склучи договор за закуп на 
стан со право на откуп и тоа под следните услови: 

- ако вкупниот приход во заедничкото домаќинство 
изнесува помеѓу 1,5 просечна нето плата и 2 просечни 
нето плати, цената за закуп на стан ќе изнесува 62 
ден/м2 или 

-  ако вкупниот приход во заедничкото домаќинство 
изнесува помеѓу 2 просечни нето плати и 2,5 просечни 
нето плати, цената за закуп на стан ќе изнесува 95 
ден/м2. 

 (4)Доколку лицата од член 10-а точка 3 од оваа од-
лука имаат поднесено барање за откуп на стан со цело-
купната документација согласно став (2) на овој член и 
ги исполнат условите од став (1) на овој член, Акцио-
нерското друштво со нив ќе склучи договор за купоп-
родажба на стан со плаќање во готово или на одложено 
плаќање под следниве услови: 

-  со минимално учество од 20% од вкупната вред-
ност на станот; 

-  со рок на отплата максимум до 30 години однос-
но 360 еднакви месечни рати и 

-  фиксна каматна стапка од 4% на годишно ниво.“. 
 

Член 5 
Членот 10-д се менува и гласи:  
 

„Член 10-д 
(1)Лицата од член 10-а точка 4 од оваа одлука се 

лица со вкупен приход во заедничкото домаќинство кој 
изнесува над 2,5 просечни нето плати (според послед-
ниот објавен податок од Државниот завод за статисти-
ка на Република Македонија) и имаат право на закуп на 
стан односно откуп на стан доколку ги исполнуваат 
следните услови: 

- да се државјани на Република Македонија; 
- да немаат долг по основ на закупнина, освен за ли-

цата кои ќе поднесат барање за откуп на стан; 
- лицето, неговиот брачен другар и сите членови на 

неговото заедничко домаќинство да немаат стан, куќа 
или куќа за одмор или деловен простор во нивна соп-
ственост или да не се корисници на друг стан или дело-
вен простор во државна сопственост на територијата на 
Република Македонија. 

(2) Лицата од член 10-а точка 3 од оваа одлука мо-
жат да поднесат барање за склучување на договор за 
закуп на станот или барање за откуп на станот до Ак-
ционерското друштво, при што треба да ја приложат 
следната документација: 

- уверение за државјанство; 
- копија од лична карта која ќе се користи согласно 

Законот за заштита на лични податоци; 
- изјави заверени кај нотар од лицето, неговиот бра-

чен другар и сите членови на неговото заедничко дома-
ќинство дека немаат стан, куќа, куќа за одмор или де-
ловен простор во нивна сопственост или да не се ко-
рисници на друг стан или деловен простор во државна 
сопственост на територијата на Република Македонија, 
а за членовите на заедничкото домаќинство кои не се 
полнолетни изјава дава родителот, неговиот законски 
застапник или старателот; 

- изјава заверена кај нотар под морална, материјал-
на и кривична одговорност за валидноста на поднесе-
ните документи од страна на лицето-подносител на ба-
рањето; 

- уверение за евидентиран - запишан недвижен 
имот - стан, куќа, куќа за одмор или деловен простор 
издаден од Агенцијата за катастар на недвижности на 
Република Македонија за лицето, неговиот брачен дру-
гар и сите членови на неговото заедничко дома-
ќинство; 

- уверение за платени даноци издадено од даночни 
органи во општината за лицето, неговиот брачен дру-
гар и сите членови на неговото заедничко дома-
ќинство; 

- потврда за висината на месечната исплатена плата 
остварена за последните три месеци за лицето, негови-
от брачен другар и сите членови на неговото заедничко 
домаќинство; 
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- потврда од Агенција за вработување за статусот 
на работен однос за сите полнолетни членови од заед-
ничкото домаќинство на лицето. 

 (3) Доколку лицата од член 10-а точка 4 од оваа од-
лука  имаат поднесено барање за закуп на стан со цело-
купната документација согласно став (2) на овој член и 
ги исполнат условите од став (1) на овој член, Акцио-
нерското друштво  со нив ќе склучи договор за закуп 
на стан со право на откуп,  при што цената за закупот 
на станот ќе изнесува 190 ден/м2. 

(4) Доколку лицата од член 10-а точка 4 од оваа од-
лука  имаат поднесено барање за откуп на стан со цело-
купната документација согласно став (2) на овој член и 
ги исполнат условите од став (1) на овој член, Акцио-
нерското друштво со нив ќе склучи договор за купоп-
родажба на стан со плаќање во готово или на одложено 
плаќање под следниве услови: 

-  со минимално учество од 30% од вкупната вред-
ност на станот; 

- со рок на отплата максимум до 30 години односно 
360 еднакви месечни рати и 

-  фиксна каматна стапка од 4% на годишно ниво.“. 
  

Член 6 
По членот 10-д се додаваат три нови членови 10-ѓ, 

10-е  и 10-ж кои гласат: 
 

„Член 10-ѓ 
(1)Лицата од член 10-а на оваа одлука на кои им е 

истечен рокот за закуп утврден во Договорот за закуп 
на стан како и лицата кои имаат склучено Договори за 
закуп на стан на неопределено време со одложен услов, 
треба да поднесат барање со целокупната документа-
ција согласно член 10-б став (2),член 10-в став (2), член 
10-г став (2) и член 10-д став (2) за склучување на дого-
вор за закуп на станот или барање за откуп на станот 
до Акционерското друштво заклучно со 31.03.2015 го-
дина.  

(2) Лицата од член 10-а на оваа одлука на кои до 
31.03.2015 година не им е истечен рокот за закуп ут-
врден во Договорот за закуп на стан, може да поднесат 
барање со целокупната документација согласно член 
10-б став (2), член 10-в став (2),член 10-г став (2) и 
член 10-д став (2) за склучување на договор за закуп на 
станот или барање за откуп на станот до Акционерско-
то друштво и тоа во рокот од став (1) на овој член или 
најдоцна во рок од 30 дена пред истекот на рокот за за-
куп утврден во Договорот за закуп на стан.   

(3) Лицата од член 10-а на оваа одлука кои во роко-
вите од став (1) и (2) на овој член нема да поднесат ба-
рање со целокупната документација согласно член 10-б 
став (2), член 10-в став (2),член 10-г став (2) и член 10-
д став (2) за склучување на договор за закуп на станот 
или договор за купопродажба на станот, или кои нема 
да ги исполнат потребните услови согласно член 10-б 
став (1), член 10-в став (1),член 10-г став (1) и член 10-
д став (1) или кои нема да склучат договор за закуп на 
стан или договор за купопродажба на стан ќе се смета 
дека го користат станот без правен основ и ќе се при-
менат одредбите од членот 87 од Законот за домување.  

 
Член 10-е 

(1) Постапката за закуп на становите ја спроведува 
Акционерското друштво, во рок од три месеци од де-
нот на поднесувањето на комплетното барање. 

 (2) Доколку лицата од член 10-а точка  2, 3 и 4 од 
оваа одлука имаат заостанат долг по основ на закуп-
нина, истиот треба да го платат пред склучување на но-
виот договор за закуп на стан.  

(3) Договорот за закуп на стан се склучува за вре-
метраење од пет години, а по истекот на овој рок заку-
пецот поднесува ново барање со целокупната докумен-
тација до Акционерското друштво во согласност со ка-
тегоријата во која се наоѓа согласно член 10-а од оваа 
одлука, а заради склучување на Договор за закуп на 
стан или Договор за купопродажба на станот. 

 (4) Доколку кај закупецот на станот по склучување 
на новиот договор за закуп на стан настанат промени 
во висината на приходите остварени по основ на плата 
во неговото заедничко домаќинство истиот за тоа треба 
да го извести Акционерското друштво и да поднесе ба-
рање со комплетната потребна документација согласно 
член 10-б став (2), член 10-в став (2),член 10-г став (2) 
и член 10-д став (2) заради склучување на друг договор 
за закуп на стан или склучување на купопродажен до-
говор во согласност со категоријата во која се наоѓа по 
настанатата промена.  

(5) Акционерското друштво е должно да врши пе-
риодични проверки најмалку еднаш годишно на лицата 
од член 10-а од оваа одлука во поглед на висината на 
приходите остварени по основ на плата во нивното за-
едничко домаќинство како и на условите согласно член 
10-б став (1), член 10-в став (1),член 10-г став (1) и 
член 10-д став (1) врз основа на кои е склучен догово-
рот за закуп на стан. 

(6) Доколку Акционерското друштво при вршењето 
на периодичните проверки од став (5) на овој член ут-
врди дека настанала промена во поглед на висината на 
приходите остварени по основ на плата во нивното за-
едничко домаќинство на закупецот, на истиот ќе му 
достави писмено известување согласно кое закупецот 
треба во рок од 15 дена од денот на приемот на извес-
тувањето да поднесе барање со целокупната докумен-
тација до Акционерското друштво во согласност со ка-
тегоријата од член 10-а на оваа одлука во која се наоѓа  
по настанатата промена.   

(7) Доколку Акционерското друштво при вршењето 
на периодичните проверки од став (5) на овој член ут-
врди дека настанала промена на условите врз основа на 
кои е склучен договорот за закуп на стан, истото пове-
дува постапка за раскинување на Договорот за закуп на 
стан. 

(8) Доколку закупецот не постапи согласно став (4) 
и (6) на овој член ќе се смета дека го користи станот 
без правен основ и ќе се применат одредбите од членот 
87 од Законот за домување. 

 
Член 10-ж 

(1)Постапката за откуп на становите ја спроведува 
Акционерското друштво, кое ги склучува Договорите 
за купопродажба на стан во рок од 15 дена од денот на 
добивањето на позитивното мислење од Државното 
правобранителство на Република Македонија. 

(2) Доколку лицата од член 10-а точка 2, 3 и 4 од 
оваа одлука имаат заостанат долг по основ на закуп-
нина, истиот заедно со засметаната камата може да го 
платат пред склучување на договорот за купопродажба 
на стан или истиот може во целост да се додаде на про-
дажната вредност на станот.  

 (3) Вредноста на станот се определува согласно 
Уредбата за методологија за утврдување на вредноста 
на станот, како и методологијата за утврдување на ви-
сината на закупнината, висината на непрофитната за-
купнина, начинот на плаќање  на закупнината, прос-
торните норми, начинот на користење на станот, поста-
пката за доделување на непрофитни станови, станови 
за службени потреби, за привремен закуп и закупот на 
станови за определена намена. 
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(4) Договорите за купопродажба на стан склучени 
во готово или на одложено плаќање задолжително сод-
ржат одредба со која на купувачот му се забранува да 
го отуѓи станот во идните пет години сметајќи од де-
нот на конечната исплата на станот. Оваа забрана за 
конкретниот стан се запишува во јавните книги за за-
пишување на права на недвижности. 

 (5) Средствата остварени од продажбата на стано-
вите ќе се уплаќаат на посебна наменска сметка која за 
оваа намена ќе ја отвори Акционерското друштво. 
Средствата од оваа сметка ќе бидат наменети исклучи-
во за изградба на најмалку ист број на станови колку 
што ќе бидат продадени на корисниците, а ново изгра-
дените станови ќе се користат за иста намена согласно 
оваа одлука и ќе бидат распределени на лица со ниски 
приходи.“. 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-8897/1 Заменик на претседателот  

2 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5588. 
Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните 

претпријатија  („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,  97/10, 
6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 2.12.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТ-
ПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН 
ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2015  

ГОДИНА 
 
1.Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на цената на годишната претплата на служ-
беното гласило „Службен весник на Република Маке-
донија“ за 2015 година, бр.02-5965/1 од 16.10.2014 го-
дина, донесена од Управниот одбор на ЈП Службен 
весник на Република Македонија, на седницата, одржа-
на на 16.10.2014 година.  

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

  
Бр. 42-9746/1 Заменик на претседателот 

2 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5589. 
Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 2.12.2014 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на цената на годишната претплата на Ре-
гистарот на прописи на Република Македонија за 2015 
година, бр. 02-5966/1 од 16.10.2014 година, донесена од 
Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2014 го-
дина. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-9747/1 Заменик на претседателот  

2 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5590. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија" бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 
115/2007, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 
41/2014 и 138/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 2.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ДО-
ПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ, АКТИ И 
НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО СЛУЖБЕНОТО 
ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

дополнување на Одлуката за утврдување на цената за 
објавување огласи, акти и неважечки документи во 
службеното гласило „Службен весник на Република 
Македонија“, бр.02-6481/2 од 7.11.2014 година, донесе-
на од Управниот одбор на Јавното претпријатие 
„Службен весник на Република Македонија“ - Скопје, 
на седницата, одржана на 7.11.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9749/1 Заменик на претседателот  

2 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5591. 
Врз основа на член 54-а став (1) од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-
ни („Службен весник на Република Македонија" бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 2.12.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТ-
ТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО –  

БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за правда - Биро за судски вештачења му прес-
танува користењето на движната ствар патничко мо-
торно возило, „СЕАТ“ тип ТОЛЕДО; број на шасија 
VSSZZZ1LZZR019309; година на производство 1995, 
сила на мотор 65, работна зафатнина на мотор 1781 
см3; седишта 5, со регистарски таблици ЅК 185 ТВ. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење, без надомест на Агенцијата за пот-
тикнување на развојот на земјоделството - Битола. 

 
Член 3 

Директорот на Бирото за судски вештачења склучу-
ва договор со директорот на Агенцијата за поттикнува-
ње на развојот на земјоделството - Битола со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движната ствар 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. 42-9824/1 Заменик на претседателот 

2 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5592. 
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 2. 12 .2014 година,    
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРАТА   
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ   

„СТРЕЖЕВО"- БИТОЛА 
 
l. Co оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување и дополнување на Статутот  
на Јавното претпријатие „Стрежево" - Битола број 02- 
683/4 од 7.11.2014 година, донесена од Управниот од-
бор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана 
на 10.11.2014 година. 

2. Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр. 42-9922/1 Заменик на претседателот 

2 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

5593. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 2. 
12. 2014  година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на  сопственост  на недвижна-
та ствар која се наоѓа на ул.„Борис Кидрич" бр. 1 во  
Кичево КП бр. 3352/3,  КО Кичево 2, и тоа: 

- зграда/објект 3, влез 1, намена на зграда/објект 
А5-1, кат пр, намена на посебен дел Г, површина 36 м2, 
во корист на Република Македонија во Јавната книга за 
запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-10007/1 Заменик на претседателот 

2 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5594. 
Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 
27/2014) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 2.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на општина Кисела Вода се прене-
суваат во сопственост без надомест недвижни ствари - 
деловни простории, сопственост на Република Македо-
нија, запишани во Имотен лист бр. 50701, за КО Кисе-
ла Вода 1, со вкупна површина од 165м2 и тоа: 

- КП 1086, број на зграда 5, влез 1, кат приземје, 
број 0, намена деловна просторија, површина 51 м2 и 

- КП 1086, број на зграда 5, влез 1, кат приземје, 
број 1, намена деловна просторија, површина 114 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-10147/1 Заменик на претседателот  

2 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5595. 
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 и 160/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
2.12.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ 
ЗА ЗАКУП ВО ТИРЗ ТЕТОВО ПОМЕЃУ НОРМАК 
ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД ТЕТОВО И ДРУШТВО 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПРО 
КОМПО АДВЕНТАЏ ТЕХНОЛОЏИС ДООЕЛ ЕК-
СПОРТ - ИМПОРТ С.ЈАНЧИШТЕ, ЈЕГУНОВЦЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за 
закуп во ТИРЗ Тетово помеѓу НОРМАК ИНВЕСТ-
МЕНТ ГРОУП АД Тетово и Друштво за производство, 
трговија и услуги ПРО КОМПО АДВЕНТАЏ ТЕХНО-
ЛОЏИС ДООЕЛ експорт - импорт с.Јанчиште, Јегу-
новце, на градежната парцела со вкупна површина од 
10.000м2, означена со катастарски број 133/4, Блок 10, 
КО Сараќино, Тетово. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-10194/1 Заменик на претседателот 

2 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5596. 
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
8.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК HA КОРИСТЕЊЕ HA НЕДВИЖНА 
СТВАР HA ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕ-
ЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ 

ЖЕЛЕЗНИЦИ 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Јавното 

претпријатие за железничка инфраструктура Македон-
ски железници му престанува користењето на недвиж-
на ствар - земјиште, сопственост на Република Македо-
нија, кое претставува дел од КП бр.710 во КО Бунар-
џик евидентирана во Имотен лист бр. 57, издаден од 
Агенцијата за катастар на недвижности и тоа новофор-
мирана 710/3 со површина од 5м2 и новоформирана 
КП бр.710/4 со површина од 5м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-10389/1 Заменик на претседателот  

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

5597. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
2.12.2014 година, донесе   

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА 
КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИС-
КА РАЗВОЈНА ЗОНА СТРУГА KO MИСЛЕШЕВО  

ВОН ГР ОПШТИНА СТРУГА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на фекална 
канализација за технолошко индустриска развојна зона 
Струга KO Mислешево вон гр, општина Струга. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена,  ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-10656/1 Заменик на претседателот 

2 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5598. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
2.12.2014 година, донесе  

                                                                              
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА КАНАЛИ ЗА 
ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ (АТМОС-
ФЕРСКИ ВОДИ И ПРЕЧИСТЕНИ ОТПАДНИ ВО-
ДИ ОД ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА) ОД ТИРЗ 
СКОПЈЕ 1 КО КАДИНО И КО МИЛАДИНОВЦИ  

ВОН ГРАД ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на канали 
за одведување на отпадни води (атмосферски води и 
пречистени отпадни води од фекална канализација) од 
ТИРЗ Скопје 1 КО Кадино и КО Миладиновци вон 
град, општина Илинден. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 39294м2, 
ги има следните катастарски индикации: 



 Стр. 10 - Бр. 181                                                                             10 декември 2014 
 

  
 

  



10 декември 2014  Бр. 181 - Стр. 11 

 
 

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-10657/1 Заменик на претседателот 

2 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5599. 
Врз основа на член 44 од Законот за безбедност и 

здравје при работа („Службен весник на Република 
Македонија”, бр.92/2007, 136/2011, 23/2013, 25/2013, 
137/2013,  164/2013 и 158/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 2.12.2014 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВА-
ЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ  

И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 
 
1. Во Решението за именување на членови на Сове-

тот за безбедност и здравје при работа („Службен вес-
ник на Република Македонија”бр. 131/2009 и 69/2012), 
во точката 1, алинеата 13 се менува и гласи: 

„- Бранко Лазаревски, виш соработник во Секторот 
за правни општи и нормативни и заеднички работи во 
Министерство за труд и социјална политика;“. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
Бр. 42-10001/1 Претседател на Владата 

2 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

5600. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржа-
на на 12 ноември 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува Одлуката за донесување на Урбанис-

тички план за дел од Стар Дојран за Урбан блок 1, 
плански опфат помеѓу улиците: Ул.„1“, Ул.„Вељко 
Влаховиќ“ и Ул.„Илинденска“-општина Дојран, бр.07-
716/12 од 1 јуни 2010 година донесена од Советот на 
општина Дојран („Службен гласник на општина Дој-
ран“ бр.5/2010 од 4 октомври 2010 година). 

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 Радмила Ќосева од Струмица со ре-
шение У.бр.185/2012 од 10 јули 2013 година поведе по-
стапка за оценување на законитоста на Одлуката озна-
чена во точката 1 од ова решение, бидејќи основано се 
постави прашањето за нејзината согласност со членот 
24 ставови 4, 8, 9 и 10 од Законот за просторното и ур-
банистичкото планирање. 

4. Судот на седницата утврди дека Советот на оп-
штина Дојран на седницата одржана на 31 мај 2010 го-
дина ја донел оспорената одлука во која со членот 1 е 
определено дека се донесува предметниот план за оп-
фат како во насловот на одлуката, кој план бил израбо-
тен од страна на „Урбан Гис“ ДОО-Куманово. 

Во членот 2 од Одлуката е определено дека соста-
вен дел на Урбанистичкиот план се: текстуалниот дел и 
синтезниот графички приказ на Планот со технички 
бр.65/08, изработен од субјектот означен во членот 1 
од Одлуката. 

Во членот 3 од Одлуката е определено дека Детал-
ниот план се заверува во седум примероци со означува-
ње на одделните органи кај кои се чуваат примероците 
од Планот. 

Во членот 4 од Одлуката е содржана обврска за Со-
ветот на општината Дојран за картирање на планот со 
определен рок од 30 дена сметано од донесувањето на 
Планот. 

Во членот 5 од Одлуката е определено дека донесе-
ниот план не смее да се применува додека не се испол-
нат условите од членовите 3 и 4 од Одлуката. 

Во членот 6 е определено дека Одлуката влегува во 
сила осмиот ден од објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Дојран“.  

Одлуката е заведена под бр. 07-716/12 од 1 јуни 
2010 год. 

Судот, исто така, врз основа на увидот во прибаве-
ната и доставена документација, утврди дека:  

- Општината Дојран во Годишната програма за из-
работка на урбанистички планови за 2008 година 
(„Службен гласник на општина Дојран 24/2007) пред-
видела донесување на детален план за Урбаниот блок 1 
во Стар Дојран. 

- Стручната ревизија на Планот е изготвена од 
„Стан Арт“ ДООЕЛ Куманово во ноември 2008 година. 

- Предлог-Планот е изработен од „Урбан-Гис“ ДОО 
Куманово во декември 2009 година. 

- Одговор на ревизијата е даден од изготвувачот на 
Планот во декември 2009 година. 

- Градоначалникот на општина Дојран со допис 
бр.08-1448/2 од 17 декември 2008 година побарал од 
Министерството за транспорт и врски стручно мисле-
ње по Нацрт-Планот. 

- Министерството за транспорт и врски со допис 
бр.16-14955 од 4 февруари 2008 година дало стручно 
мислење во кое се содржани 12 забелешки на Нацрт-
Планот. 

- Министерството за култура-Управа за заштита на 
културното наследство во решение бр.08-2254/2 од 29 
октомври 2008 година одобрило заштитно конзерва-
торски основи за културното наследство во рамките на 
опфатот на Планот. 

- Со Одлука број 07-767/3 од 26 јули 2008 година 
Советот на општина Дојран го утврдил Нацрт-планот. 
Формалната одлука за утврдување на Планот е заведе-
на под бр.07-237/6 од 4 март 2009 година. 
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- За организирање на јавната презентација и јавната 
анкета во траење од 15 дена од денот на објавувањето 
градоначалникот на општината Дојран донел Одлука 
број 08-444 од 30 март 2009 година. Во членот 4 од Од-
луката е определено дека Нацрт-Планот ќе биде изло-
жен на јавно место. 

- Во Соопштението бр.09-444/1-2 од 30 март 2009 
година за организирање на јавна анкета Градоначални-
кот определил дека Планот ќе биде изложен на Оглас-
ната табла во зградата на општината Дојран и на авто-
буската станица во Стар Дојран почнувајќи од 30 март 
до 10 април 2009 година (дванаесет календар-ски или 
десет работни дена како што бара член 24 став 4 од За-
конот). 

- Соопштението било објавено во „Утрински вес-
ник“ на 28-29 март 2009 година. 

- На 3 април 2009 година биле поднесени шест за-
белешки (анкетни листови бр.3, 4, 5, 6, 7 и 9); на 6 ап-
рил 2009 година една (анкетен лист бр.2); на 27 април 
2009 година биле поднесени две забелешки (анкетен 
лист 8 и 8-А, поднесени од исто лице со идентична 
содржина). 

- Градоначалникот на Општината донел решение 
бр.08-444/1 од 28 април 2009 година за формирање на 
стручна комисија за спроведување на јавната презента-
ција на Планот. 

- На 7 мај 2009 година била поднесена една забе-
лешка (анкетен лист бр.1) или вкупно биле поднесени 
9 забелешки.  

- Од извештајот од спроведената јавна анкета бр.08-
444/2 од 9 мај 2009 година произлегува дека од 9 под-
несени забелешки една не била прифатена, две биле де-
лумно прифатени и 6 биле целосно прифатени.  

- Со одделни дописи од 22 јуни 2009 година и 12 
август 2009 година подносителите на забелешките бр.1 
и бр.9 биле известени за тоа дека нивните забелешки се 
делумно прифатени. Притоа начинот на доставување 
на известувањето е непознат (пошта, препорачана 
пратка, доставна книга, доставна служба или слично). 
За останатите 7 подносители не е доставен доказ за 
доставување на известување.  

- Стручната комисија сочинила известување бр.10-
444/6 од 24 ноември 2009 година, според кое, по спро-
ведената јавна презентација и јавна анкета може да се 
отпочне со постапката за добивање на согласност од 
надлежното министерство, без да се произнесе од как-
во значење се прифатените забелешки во смисла на 
член 24 став 9 до Законот. 

- Министерството за транспорт и врски со допис 
бр.17-1115/3 од 22 март 2010 година ја известило оп-
штината Дојран дека не дава согласност и ја враќа до-
кументацијата заради конкретни забелешки во спрове-
дувањето на постапката. 

- На 29 март 2010 година градоначалникот на оп-
штината Дојран со допис бр.10-480/2 повторно побарал 
издавање на согласност по Предлог-Планот од Минис-
терството за транспорт и врски. 

- Со допис бр.480/3 од 20 април 2010 година градо-
началникот на општина Дојран од Мнистерството за 
култура-Управа за заштита на културното наследство 
побарал издавање на согласност за вградени заштитно-
конзерваторски основи, која не е приложена во поста-
пката. 

- Министерството за транспорт и врски дало соглас-

ност на Предлог-Планот бр.16-3380/2 од 28 април 2010 

од кој документ, меѓу другото, произлегува дека Ми-

нистерството за култура-Управа за заштита на култур-

ното наследство дало мислење бр.08-1081/4 од 28 ап-

рил 2010 година (носи ист датум со добиената соглас-

носта). 

- Оспорената одлука е донесена на 31 мај 2010 го-

дина, заведена е под бр.07-716/12 од 1 јуни 2010 година 

и е објавена на 4 јуни 2010 година во службеното гла-

сило на општината Дојран. 

5. Условите и начинот на системот на просторното 

и урбанистичкото планирање, видовите и содржината 

на плановите, изработувањето и постапката за донесу-

вањето на плановите, како и другите прашања од об-

ласта на просторното и урбанистичкото планирање се 

уредени со Законот за просторно и урбанистичко пла-

нирање ("Службен весник на Република Македонија" 

бр.51/2005, 137/2007, 151/2007-исправка и 91/2009), во 

чие време на важење е донесена оспорената одлука.  

Во членот 3 од наведениот закон е утврдено дека 

изработувањето, донесувањето и спроведувањето на 

Просторниот план на Република Македонија и на урба-

нистичките планови се работи од јавен интерес.  

Видовите и содржината на плановите, како и поста-

пката за нивно изработување и донесување се уредени 

во посебен дел од Законот означен и насловен со "II. 

Планирање на просторот", кој ги опфаќа членовите од 

7 до 48. 

Според членот 7 од овој закон, во зависност од 

просторот кој е предмет на планирањето се донесуваат 

следните планови: Просторен план на Република Маке-

донија и урбанистички планови во кои спаѓаат генера-

лен урбанистички план, детален урбанистички план, 

урбанистички план за село и урбанистички план вон 

населено место.  

Согласно член 11 ставовите 1 и 2 од Законот, дета-

лен урбанистички план, за каков што се работи во кон-

кретниот случај, се донесува за плански опфат за кој е 

донесен генерален урбанистички план. Деталниот ур-

банистички план содржи текстуален дел и графички 

приказ на планските решенија на опфатот, како и нуме-

рички дел со билансни показатели за планскиот опфат 

и за инфра-структурата.  

Според ставот 3 од овој член од Законот, графички-

те прикази на планот одржат: граница на планскиот оп-

фат, регулациони линии, парцелација на градежното 

земјиште, површини за градење на градби определени 

со градежни линии, максимална висина на градбата из-

разена во метри до венец, намена на земјиштето и град-

бите, планско решение на секундарната сообраќајна 

мрежа со нивелманско решение и плански решенија на 

сите секундарни комунални и телекомуникациски ин-

фраструктури.  

Според ставот 4 од овој член од Законот, текстуал-

ниот дел од планот содржи: општи услови за изградба, 

развој и користење на земјиштето и градбите, посебни 

услови за изградба на поединечни градежни парцели, 

податоци за сообраќајните, комуналните и телекомуни-

кациските инфраструктури и други параметри. 
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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 од Законот, програмата 

од ставот 1 на овој член општините и градот Скопје ја 

доставуваат до органот на државната управа надлежен 

за вршење на работите од областа на уредувањето на 

просторот и задолжително ја објавуваат во јавните гла-

сила.  

Понатаму, согласно член 18 од Законот, изработу-

вање на урбанистички планови вршат правни лица кои 

поседуваат лиценца, што ја издава органот на државна-

та управа надлежен за вршење на работите од областа 

на уредување на просторот под услови утврдени во 

овој член од Законот.  

Според членот 21 став 1 од Законот плановите од 

членот 7 на овој закон се изработуваат во две фази, од-

носно како нацрт на план и предлог на план. На нацр-

тот на плановите, согласно членот 21 од Законот се 

врши стручна ревизија со која се утврдува дека плано-

вите се изработени во согласност со одредбите на овој 

закон, прописите донесени врз основа на овој закон и 

друг закон. Стручна ревизија на плановите од член 7 

точка 2 на овој закон финансирани од буџетот на оп-

штината и буџетот на градот Скопје врши овластено 

правно лице од член 18 став 1 на овој закон, определе-

но од градоначалникот на општината или на градот 

Скопје. Согласно став 5 на овој член, забелешките од 

стручната ревизија се вградуваат во нацртот на планот, 

а изработувачот на планот задолжително дава извештај 

за постапувањето по забелешките на стручната ревизи-

ја до органот надлежен за донесување на планот. 

Стручната ревизија и извештајот за постапување по за-

белешките од стручната ревизија се составен дел на 

планот.  

Во член 24 од Законот, се утврдува дека по нацртот 

на деталниот урбанистички план, урбанистичкиот план 

за село и урбанистичкиот план вон населено место, оп-

штината спроведува јавна презентација и јавна анкета 

(став 1). Организирањето на јавната презентација и јав-

ната анкета на плановите од став 1 на овој член го 

врши градоначалникот на општината, по утврдување 

на нацртот на планот од страна на советот за кој прет-

ходно е добиено мислење од органот на државната уп-

рава надлежен за работите од областа на уредување на 

просторот (став 2). За спроведената јавна презентација 

и јавна анкета се изработува извештај (став 3). Јавната 

презентација и јавната анкета од ставот 1 на овој член 

се спроведува со излагање на планот на јавно место кое 

се наоѓа во кругот на месната самоуправа. Јавната ан-

кета трае најмалку десет работни дена, во кој рок заин-

тересираните граѓани и правни лица од конкретното 

подрачје опфатено со планот можат да достават забе-

лешки, предлози и мислења на анкетни листови (став 

4). Јавната презентација е стручно презентирање на 

планот и се организира во простории и време што ќе го 

определи градоначалникот на општината (став 5). 

Според член 24 став 6 од Законот, извештај од јав-

ната анкета со образложение за прифатените и непри-

фатените забелешки за плановите од ставот 1 на овој 

член, изработува стручна комисија формирана од гра-

доначалникот на општината, која е составена од три 

члена, и тоа: носителот на изработка на планот, одго-

ворно лице од општинската администрација надлежно 

за урбанистичко планирање и истакнат научен и стру-

чен работник од областа на урбанистичкото плани-

рање. Според став 7 на овој член од Законот, извешта-

јот е составен дел на одлуката за донесување на пред-

логот на планот, а согласно ставот 8, врз основа на из-

вештајот, комисијата е должна писмено да го извести 

секое лице кое поднело анкетен лист со образложение 

за прифаќање или неприфаќање на неговите забелешки 

или предлози. 

Доколку комисијата од ставот 6 на овој член оцени 

дека нацртот на планот со прифатените забелешки од 

јавната анкета претрпел значајни промени (промена на 

границата на урбанистичкиот опфат, промени на регу-

лационите линии, промена на намената на земјиштето 

и промени во поголем обем на други параметри ут-

врдени во планот), градоначалникот на општината за 

нацртот на планот со вградени забелешки во планот 

повторно спроведува јавна презентација и јавна анкета 

(член 24 став 9). 

Во членот 24 став 10 од Законот утврдено е дека вре-

мето и местото каде ќе биде изложен планот и спроведу-

вањето на јавната презентација и јавната анкета, задол-

жително се објавува со соопштение во јавните гласила. 

Соопштението задолжително ги содржи податоците, 

местоположба и површина на опфатот на планот. 

Според член 25 став 1 од Законот, на плановите од 

членот 7 точка 2 на овој закон, изработени во форма на 

нацрт на план се дава мислење од органот на државна-

та управа надлежен за работите од областа на уредува-

њето на просторот, заради согледување на степенот на 

усогласеноста на плановите со одредбите на овој закон 

и прописите донесени врз основа на овој закон. Во ста-

вот 2 на овој член од Законот утврдено е дека на плано-

вите изработени во форма на предлог на план се дава 

согласност од органот на државната управа надлежен 

за работите од областа на уредувањето на просторот, 

со која се потврдува дека плановите се изработени сог-

ласно со одредбите на овој закон и прописите донесени 

врз основа на овој закон.  

Согласно ставот 3 на член 25 од Законот мислењето 

од ставот 1 и согласноста од ставот 2 на овој член се 

дава во рок од 15 работни дена од денот на поднесува-

њето на барањето од страна на доносителот на планот. 

Доколку надлежниот орган за издавање на мислењето 

и согласноста не одговори во наведениот рок ќе се сме-

та дека мислењето и согласноста се издадени. Според 

ставот 5 на истиот член по добивањето на согласноста 

од ставот 2 на овој член, планот се доставува до над-

лежниот орган за донесување.  

Во членот 31 став 1 од Законот, помеѓу другото е 

предвидено дека во постапката за изработување на пла-

новите задолжително се применуваат стандардите и 

нормативите за уредување на урбанистичкото плани-

рање.  

Од изнесените законски одредби произлегува дека 

законодавецот, во функција на обезбедување на уреду-

вањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и 

унапредувањето на животната средина и на природата, 
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утврдил прецизна регулатива во врска со планирањето 

на просторот, точно определувајќи ги плановите за 

просторно и урбанистичко планирање, нивната сод-

ржина и постапката за нивно донесување. 

Од списите по предметот произлегува дека во по-

стапката за донесување на конкретната одлука била 

спроведена јавна анкета со означување на време и мес-

то на спроведување на јавната анкета, а соопштението 

било објавено во весникот „Утрински весник“, како и 

тоа дека Министерството за транспорт и врски дало 

согласност на Предлог урбанистичкиот план (допис 

бр.16-3380/2 од 28 април 2010). 

Меѓутоа, имајќи ја предвид содржината на членот 

24 став 10 од Законот, како и направениот увид и ана-

лиза на доставената документација за донесување на 

одлуката за донесување на конкретниот урбанистички 

план Судот оцени дека е сторена повреда на означена-

та одредба од Законот, бидејќи во неа е содржана обрв-

ска за објавување на соопштените за одржување на јав-

на анкета во „јавни гласила“, што подразбира објавува-

ње во најмалку две гласила, а во овој случај објавува-

њето е направено само во едно јавно гласило.  

Понатаму, според член 24 став 4 од Законот јавната 

анкета трае најмалку десет работни дена, во кој рок за-

интересираните граѓани и правни лица од конкретното 

подрачје опфатено со планот можат да достават забе-

лешки, предлози и мислења на анкетни листови. Од 

анализата на оваа одредба произлегува дека забелешки 

можеле да бидат ставани во периодот на организирана-

та јавна анкета или од 30.03.2009 до 10.04.2009 година, 

но во овој случај два анкетни листа се поднесени по ис-

текот на рокот определен за јавна анкета (анкетен лист 

8 и 8-А, поднесени од едно исто лице со иста содржина 

на 27 април 2009 година и анкетен лист 1 поднесен на 

7 мај 2009 година). 

Со оглед на тоа што во постапката пред Судот не е 

презентиран доказ за писмено известување на лицата 

чии забелешки биле прифатени или пак одбиени, како 

што е пропишано во членот 24 став 8 од Законот, Су-

дот оцени дека постои повреда и на оваа одредба од За-

конот. Имено Комисијата била должна да ги извести 

граѓаните за прифатените или одбиени забелешки. Врз 

основа на наведеното произлегува дека појаснувањето 

на Комисијата дадено во дописот бр.10-477/4 од 

10.6.2013 година дека со подносителите на забелешки-

те се согласиле да не бидат писмено известени не ја 

елиминира сторената повреда. Исто така, во постапката 

пред Судот не е презентиран доказ за начинот на извес-

тување на граѓаните чии забелешки биле делумно при-

фатени, иако постои сочинето писмено известување до 

Хаџискерлева Љубица и Теменугов Илија. 

Во постапката пред Судот од страна на општината 

Дојран не беше презентиран доказ за дадено мислење 

од страна на Комисијата за примена на членот 24 став 

10 од Законот, односно дали осумте прифатени забе-

лешки од јавната анкета довеле до промени на Планот 

од поголем обем, во кој случај требала да се организи-

ра нова јавна анкета, од каде Судот оцени дека е сторе-

на повреда и на членот 24 став 9 од Законот. 

Од изнесената правна и фактичка состојба Судот 

утврди дека оспорената Одлука не е во согласност со 

членот 24 ставови 4, 8, 9 и 10 од од Законот за простор-

ното и урбанистичкото планирање.  

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: д-р Наташа 

Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ива-

новски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали 

Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски. 

 

У.бр.185/2012 Претседател 

12 ноември 2014 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 

_________ 

5601. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

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

нија и членовите 57 и 70 од Деловникот на Уставниот 

суд на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.70/1992), на седницатa одржа-

на на 25 ноември 2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на Дета-

лен урбанистички план за дел од УЕ- „11 Ноември„ 

Урбан блок 65-з, и дел од 65-в, плански опфат меѓу 

улиците „11 Ноември„ „Васил Главинов„ „Босанска„ и 

„Дренак„ - Општина Куманово број 07-1019/13 од 09 

февруари 2012 година, донесена од Советот на Општи-

на Куманово („Службен гласник на Општина Кума-

ново“ бр. 2/2012). 

2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА РЕШЕНИЕТО за запира-

ње од извршувањето на поединечните акти или деј-

ствија донесени, односно преземени врз основа на од-

луката означена во точката 1 на 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 по по-

вод поднесена иницијатива од Реџаи Далипи од с.Ма-

тејче - Општина Липково, Шабан Сакипи и Мухарем 

Османи, двајцата од Куманово поведе постапка за оце-

нување на уставноста и законитоста на одлуката наве-

дена во точката 1 на оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот со 

основ се постави прашањето за нејзина согласност со 

Уставот и Законот за просторно и урбанистичко плани-

рање. 

5. Судот на седница утврди дека во членот 1 од Од-

луката е предвидено дека со одлуката се донесува Дета-

лен урбанистички план за дел од УЕ- „11 Ноември„ Ур-

бан блок 65-з, и дел од 65-в, плански опфат меѓу улици-

те „11 Ноември„ „Васил Главинов„ „Босанска„ и „Дре-

нак„ –Општина Куманово, техничка документација број 

09-10/09 изработена од СТАН – арт ДОО-Куманово. 
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Во членот 2 од Одлуката е определена границата на 

планскиот опфат и дека истиот содржи текстуален дел 

со билансни показатели за планскиот опфат и синтезен 

графички приказ на планските решенија.  

Во членот 3 од Одлуката се уредени прашањата за 

заверката со потпис и печат и архивирањето на приме-

роците од Планот. 

Во членот 4 од оваа одлука е предвидено дека иста-

та влегува во сила од денот на објавувањето во „Служ-

бен гласник на општина Куманово“.  

Одлуката е донесена под број 07-1019/13 од 09 фев-

руари 2012 година и е објавена во “Службен гласник на 

Општина Куманово” со број 2 од 13 февруари 2012 го-

дина. 

6. Судот во понатамошната постапка, а пред доне-

сување на одлуката од документацијата доставена од 

Советот на Општина Куманово утврди дека се доставе-

ни следните акти: 

- Програма за урбано планирање на подрачјето на 

Општина Куманово за 2009 година, донесена од Сове-

тот на Општина Куманово; 

- Програма за урбано планирање на подрачјето на 

Општина Куманово за 2010 година; донесена од Сове-

тот на Општина Куманово; 

- Програма за урбано планирање на подрачјето на 

Општина Куманово за 2011 година; донесена од Сове-

тот на Општина Куманово; 

- Решение за формирање на Комисија за давање 

мислења на нацрт планови и давање на предлози до 

градоначалникот за одобрување на локална урбанис-

тичка планска документација број 08-8823/1 од 

15.9.2009 година; 

- Елаборат за Ажурирана геодетска подлога израбо-

тена од ГЕО-МЕТР ДОО Куманово број 09-166/2 од 

Март 2009 година; 

- Извештај од извршена Стручна ревизија израбо-

тен од ВИЗУРА ДООЕЛ Струмица со тех. Број01.10/09 

од Јануари 2010 година; 

- Извештај за постапување по Стручна ревизија из-

работен од ПИИ СТАН арт ДОО Куманово од Јануари 

2010 година; 

- Стручно мислење број 21-3666/6 од 10 август 2010 

година изготвено од Комисијата за давање мислења на 

нацрт планови и давање на предлози до градоначални-

кот за одобрување на локална урбанистичка планска 

документација; 

- Извештај за постапување по Стручна мислење из-

работен од ПИИ СТАН арт ДОО Куманово од Август 

2010 година; 

- Одлука за утврдување на Нацрт-детален урбанис-

тички план, заведена под број 07-8545 од 19 август 

2010 година; 

- Одлука за организирање Јавна анкета и Јавна пре-

зентација, заведена под број 08-3666/9 од 23 септември 

2010 година; 

- Соопштение за Јавна презентација и Јавна анкета 

по Нацрт- Измена и дополна на Деталниот урбанистич-

ки план, број 21-4520/6 од 30.септември 2010 година и 

објави во печатени медиуми; 

- Решение за формирање на Стручна комисија број 

21-3666/10 од 28 септември 2010 година; 

- Записник од одржана Јавна презентација и Јавна 

анкета број 21-3666/13 од 26 октомври 2010 година; 

- Извештај од одржана Јавна презентација и Јавна 

анкета број 21-3666/14 од 06 декември 2010 година; 

- Известување за постапување по извештај од од-

ржана Јавна презентација и Јавна анкета број 21-

3666/15 од 06 декември 2010 година; 

- Мислење од ЕВН КЕЦ Куманово, заведено под 

број 04-5952/2 од 27 декември 2010 година; 

- Мислење од Министерството за култура, Управа 

за заштита на културно наследство број 08-3061/2 од 

28 декември 2010 година; 

- Мислење од Дирекција за заштита и спасување–

подрачна единица Куманово број 10-520/3 од 20 декем-

ври 2010 година; 

- Согласност број 16-8829/2 од 29 декември 2011 

година на предлог план издадена од Министерството за 

транспорт и врски; 

- Одлука за донесување на Детален урбанистички 

план од страна на Советот на Општина Куманово, заве-

дена под број 07-1019/13 од 09 февруари 2011 година; 

По добивањето на наведените акти, Судот два пати 

се обрати до Советот на општината и до лицето за кон-

такт во општината од областа на урбанизмот, со бара-

ње на Судот да му биде доставена документација, со 

цел да се утврди што било презентирано на јавната 

презентација, што било усвоено од страна на Советот 

на општина Куманово со оглед на тоа дека е спорен 

фактот, дали имало анкетни листови, или ако имало да-

ли оние кои биле прифатени и оние кои не биле прифа-

тени се известени односно дали има копие од приемна 

книга (лист) на Македонска пошта со кој може да се 

утврди фактот дека на подносителите на анкетни лис-

тови им бил доставен одговор за прифатени или непри-

фатени забелешки. 

По донесување на решение за поведување на поста-

пка за оценување на уставноста и законитоста на оспо-

рената Одлука, Судот го достави решението на одговор 

со барање на Судот да му бидат презентирани сите до-

кументи односно графички прилози кои се составен 

дел на планот. 

Од увидот во одговорот и доставениот материјал 

доставен од доносителот на актот Судот утврди дека се 

доставени истите акти што беа доставени и пред пове-

дување на постапката или поточно речено повторно до-

носителот на актот достави извод на нацрт –планот и 

предлог планот, наместо да го достави целокупниот 

материјал, односно графичките прилози што се соста-

вен дел на планот и ја прават целината на планот. 

Со оглед на тоа Судот оцени дека оспорената Одлу-

ка за донесување на деталниот урбанистички план не е 

во согласност со Уставот и Законот за просторното и 

урбанистичко планирање.  

7. Според член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот на 

Република Македонија, покрај другите темелни вред-

ности на уставниот поредок на Република-та е и уреду-

вањето и хуманизацијата на просторот и заштита и 

унапреду-вањето на животната средина и на приро-

дата.  



 Стр. 16 - Бр. 181                                                                             10 декември 2014 
 

Со членот 30 став 1 од Уставот се гарантираат пра-

вото на сопственост и правото на наследување. Според 

ставот 2 на овој член, сопственоста создава права и об-

врски и треба да служи за доброто на поединецот и за-

едницата, а според ставот 3 никому не можат да му би-

дат одземени или ограничени сопственоста и правата 

кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен 

интерес утврден со закон. 

Според член 51 став 1 од Уставот, во Република 

Македонија законите мора да бидат во согласност со 

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

Системот на просторното и урбанистичкото плани-

рање, видовите и содржината на плановите, изработу-

вањето и постапката за донесувањето на плановите, ка-

ко и другите прашања од областа на просторното и ур-

банистичкото планирање се уредени со Законот за 

просторно и урбанистичко планирање ("Службен вес-

ник на Република Македонија" 51/2005, 137/2007, 

151/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011 и 53/2011).  

Во членот 3 од наведениот закон е утврдено дека 

изработувањето, донесувањето и спроведувањето на 

Просторниот план на Република Македонија и на урба-

нистичките планови се работи од јавен интерес.  

Видовите и содржината на плановите, како и поста-

пката за нивно изработување и донесување се уредени 

во посебен дел од Законот означен и насловен со "II. 

Планирање на просторот", кој ги опфаќа членовите од 

7 до 48.  

Согласно член 11 ставовите 1 и 2 од овој закон, де-

тален урбанистички план, за каков што се работи во 

конкретниот случај, се донесува за плански опфат за 

кој е донесен генерален урбанистички план. Деталниот 

урбанистички план содржи текстуален дел и графички 

приказ на планските решенија на опфатот, како и нуме-

рички дел со билансни показатели за планскиот опфат 

и за инфраструктурата.  

Според ставот 3 од овој член од Законот, графички-

те прикази на планот содржат: граница на планскиот 

опфат, регулациони линии, парцелација на градежното 

земјиште, површини за градење на градби определени 

со градежни линии, максим ална висина на градбата 

изразена во метри до венец, намена на земјиштето и 

градбите, планско решение на секундарната сообраќај-

на мрежа со нивелманско решение и плански решенија 

на сите секундарни комунални и телекомуникациски 

инфраструктурни.  

Според ставот 4 од овој член од Законот, текстуал-

ниот дел од планот содржи: општи услови за изградба, 

развој и користење на земјиштето и градбите, посебни 

услови за изградба на поединечни градежни парцели, 

податоци за сообраќајните, комуналните и телекомуни-

кациските инфраструктури и други параметри. 

Во ставот 7 на членот 11 од Законот е предвидено 

дека деталниот урбанистички план како план од понис-

ко ниво, мора да биде усогласен со генералниот урба-

нистички план.  

Според член 17 став 1 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање, за изработување на планови-

те од членот 7 точка 2 на овој закон , општините и гра-

дот Скопје донесуваат годишна програма. Во годишна-

та програма општините и градот Скопје можат да ут-

врдат одредни планови заради економски развој на оп-

штината, да се донесат во постапка,пропишана во чле-

нот 24-а ставови 2, 3, и 4 на овој закон. Според ставот 2 

од истиот член од Законот, програмата од ставот 1 на 

овој член општините и градот Скопје ја доставуваат до 

органот на државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на уредувањето на просторот и за-

должително ја објавуваат во јавните гласила.  

Според одредбата од членот 22 став 1 од Законот за 

просторното и урбанистичко планирање, плановите од 

членот 7 на овој закон се изработуваат во две фази, од-

носно како нацрт на план и предлог на план. На нацр-

тот на плановите, согласно членот 21 од Законот се 

врши стручна ревизија со која се утврдува дека плано-

вите се изработени во согласност со одредбите на овој 

закон, прописите донесени врз основа на овој закон и 

друг закон. Стручна ревизија на плановите од член 7 

точка 2 на овој закон финансирани од буџетот на оп-

штината и буџетот на градот Скопје врши овластено 

правно лице од член 18 став 1 на овој закон, определе-

но од градоначалникот на општината или на градот 

Скопје. Согласно став 5 на овој член, забелешките од 

стручната ревизија се вградуваат во нацртот на планот, 

а изработувачот на планот задолжително дава извештај 

за постапувањето по забелешките на стручната ревизи-

ја до органот надлежен за донесување на планот. 

Стручната ревизија и извештајот за постапување по за-

белешките од стручната ревизија се составен дел на 

планот. 

Во член 24 од овој закон, се утврдува дека по нацр-

тот на деталниот урбанистички план, урбанистичкиот 

план за село и урбанистичкиот план вон населено 

место, општината спроведува јавна презентација и јав-

на анкета (став 1). Организирањето на јавната презен-

тација и јавната анкета на плановите од став 1 на овој 

член го врши градоначалникот на општината, по ут-

врдување на нацртот на планот од страна на советот за 

кој претходно е добиено мислење од органот на држав-

ната управа надлежен за работите од областа на уреду-

вање на просторот (став 2). За спроведената јавна пре-

зентација и јавна анкета се изработува извештај (став 

3). Јавната презентација и јавната анкета од ставот 1 на 

овој член се спроведува со излагање на планот на јавно 

место кое се наоѓа во кругот на месната самоуправа. 

Јавната анкета трае најмалку десет работни дена, во кој 

рок заинтересираните граѓани и правни лица од кон-

кретното подрачје опфатено со планот можат да доста-

ват забелешки, предлози и мислења на анкетни листо-

ви (став 4). Јавната презентација е стручно презентира-

ње на планот и се организира во простории и време 

што ќе го определи градоначалникот на општината 

(став 5). Според став 6 на овој член, извештај од јавна-

та анкета со образложение за прифатените и неприфа-

тените забелешки за плановите од ставот 1 на овој 

член, изработува стручна комисија формирана од гра-

доначалникот на општината, која е составена од три 

члена, и тоа: носителот на изработка на планот, одго-

ворно лице од општинската администрација надлежно 

за урбанистичко планирање и истакнат научен и стру-

чен работник од областа на урбанистичкото плани-

рање. Според став 7 на овој член од Законот, извешта-
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јот е составен дел на одлуката за донесување на пред-

логот на планот, а согласно ставот 8 на истиот член, 

врз основа на извештајот, комисијата е должна писме-

но да го извести секое лице кое поднело анкетен лист 

со образложение за прифаќање или неприфаќање на 

неговите забелешки или предлози (став 9). 

Во членот 24 став 10 од Законот утврдено е дека 

времето и местото каде ќе биде изложен планот и спро-

ведувањето на јавната презентација и јавната анкета, 

задолжително се објавува со сопштение во јавните гла-

сила. Соопштението задолжително ги содржи подато-

ците, местоположба и површина на опфатот на планот. 

Во член 24-а став 2 од Законот за просторното и ур-

банистичко планирање, е утврдено дека, на предлогот 

на планот се врши стручна ревизија согласно членот 21 

став 3 на овој закон, се спроведува стручна расправа 

согласно членот 23 на овој закон и се спроведува јавна 

презентација и јавна анкета согласно членот 24 од овој 

закон. Јавната анкета трае десет работни дена и се ор-

ганизира во рок од три работни дена по добивање на 

одговор на стручното мислење од страна на изготвува-

чот на планот. Стручната расправа се одржува во пери-

одот на времетраењето на јавната анкета,а извештајот 

од стручната расправа се изработува во рок од три дена 

по одржаната стручна расправа. Извештајот од јавната 

анкета се изработува во рок од пет работни дена по зав-

ршување на јавната анкета, а по извештајот на комиси-

јата изработувачот на планот постапува во рок од се-

дум работни дена.  

Според ставот 3 на член 24-а од законот, комисија-

та од членот 17 став 4 на овој закон дава стручно мис-

лење на предлогот на планот во рок од пет работни де-

на по доставувањео на предлогот на планот од страна 

на изработувачот.  

Согласно ставот 4 на наведениот член на предлогот 

на планот се бара согласност од органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на 

уредување на просторот која се издава во рок од пет 

дена по поднесување на барањето од страна на доноси-

телот на планот. Прдлогот на планот се донесува во 

рок од десет работни дена од приемот на согласноста.  

Според членот 25 став 2 на Законот за просторно и 

урбанистичко планирање на плановите од членот 7 точ-

ка 2 изработени во форма на предлог на план согласност 

дава органот на државната управа надлежен за работите 

од областа на уредувањето на просторот, со која се пот-

врдува дека постапката за изработување на предлог пла-

нот е спроведена согласно со одредбите на овој закон и 

прописите донесени врз основа на овој закон. 

Тргнувајќи од наведените законски одредби, ут-

врдената фактичка состојба во однос на донесување на 

планот, наводите од иницијативата, а имајќи ја предвид 

доставената документација за донесување на оспорена-

та одлука, при што доносителот на одлуката и по пове-

дувањето на постапката достави извод од нацрт-план и 

извод од предлог-планот ,наместо да го достави цело-

купниот материјал, односно графичките прилози што 

се составен дел од планот и ја прават целината на пла-

нот, Судот оцени дека оспорениот план не е донесен во 

постапка предвидена со Законот. 

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точките 1 и 2 од оваа одлука. 

9. Оваа одлука Судот ja донесе во состав од претсе-

дателот на Судот, Елена Гошева и судиите д-р Наташа 

Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ива-

новски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали 

Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски. 

 

У. бр. 3/2013 Претседател 

25 ноември 2014 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 

__________ 

5602. 

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 

25 ноември 2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за постапката за 

прием на професионални војници на служба во Арми-

јата на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.78/2008), донесен од министе-

рот за одбрана. 

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 Денис Мустафовски од Скопје со 

решение У.бр.13/2013 од 16 април 2014 година поведе 

постапка за оценување на уставноста и законитоста на 

Правилникот означен во точката 1 од ова решение, би-

дејќи основано се постави прашањето за неговата сог-

ласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека Правилникот за 

постапката за прием на професионални војници на 

служба во Армијата на Република Македонија е доне-

сен согласно член 33 став 6 од Законот за служба во 

Армијата на Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.62/2002, 98/2002, 

25/2003, 71/2003, 112/2005 и 134/2007). 

Во член 8 од овој Правилникот е предвидено дека 

од страна на Воената служба за безбедност и разузна-

вање во постапката за прием на професионални војни-

ци на служба во Армијата се: 

- Врши проверка на впишаните податоци кои кан-

дидатите ги внеле во своерачно пополнетиот прашал-

ник, со изјава за морална, материјална и кривична од-

говорност за точност на впишаното, како и согласност 

истите да бидат проверени во соодветна законска про-

цедура; 

- Доставува листа на кандидати кои ги поминале 

проверките од алинејата 1 на овој член до Комисијата 

за спроведување на постапката за прием на професио-

нални војници.  

Оваа одредба се оспорува во делот: „Од страна на 

Воената служба за безбедност и разузнавање“. 
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Во членот 14 став 2 од истиот правилник е предви-
дено дека, оцена на поднесените документи во смисла 
на нивната потполност во согласност со објавениот ог-
лас се врши од страна на Секторот за цивилна одбрана, 
а проверка на впишаните податоци кои кандидатите ги 
изнеле за вистинити се спроведува од страна на Воена-
та служба за безбедност и разузнавање. 

Одредбата се оспорува во делот: „а проверката на 
впишаните податоци кои кандидатите ги изнеле за вис-
тинити се спроведува од страна на Воената служба за 
безбедност и разузнавање“. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владе-
ењето на правото е една од темелните вредности на ус-
тавниот поредок на Република Македонија, која вред-
ност бара во правниот поредок да егзистираат подза-
конски акти кои имаат свој основ во закони што се во 
важност. 

Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Устав и со закон. Секој е 
должен да ги почитува Уставот и законите.  

Оспорениот Правилник за постапката за прием на 
професионални војници на служба во Армијата на Ре-
публика Македонија имал свој законски основ во чле-
нот 33 став 6 од Законот за служба во Армијата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.62/2002, 98/2002, 25/2003, 71/2003, 
112/2005 и 134/2007) се до 23 јануари 2011 година. 

Ова од причина што, наведениот закон престанал 
да важи на 23 март 2010 со влегувањето во сила на За-
конот за служба во Армијата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
36/2010). Овој Закон, во меѓувреме претрпел уште че-
тири измени и дополнувања. 

Според член 227 од Законот што сега е во сила, 
подзаконските и други акти предвидени со овој закон 
ќе се донесат во рок од десет месеци (23 јануари 2011 
година) од денот на влегување во сила на овој закон 
(став 1). До донесувањето на подзаконските и други ак-
ти од ставот 1 на овој член ќе продолжат да се приме-
нуваат подзаконските и други акти кои важеле до де-
нот на влегувањето во сила на овој закон (став 2). 

Со оглед на тоа што временскиот период на важење 
на оспорениот правилник (23 јануари 2011 година) из-
минал, но истиот се уште егзистира во правниот поре-
док, како акт донесен врз основа на Закон кој преста-
нал да важи, произлегува дека основано е тврдењето во 
иницијативата дека овој оспорен акт нема свој закон-
ски основ. 

Врз основа на наведеното Судот оцени дека оспоре-
ниот Правилник не е во согласност со членот 8 став 1 
алинеја 3 и членот 51 од Уставот.  

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: д-р Наташа 
Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ива-
новски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали 
Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски. 

 

У. бр. 13/2013 Претседател 

25 ноември 2014 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

5603. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 

43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за 

издавање, формата, содржината и располагањето со ко-

ваните пари за колекционерски цели („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на На-

родната банка на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА  

ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за 

колекционерски цели од серијата „Хороскопски 

знаци“, со име „Водолија“, со белезите утврдени во 

Одлуката за издавање на кована пара за колекционер-

ски цели О бр. 02-15/X-5/2014 од 30 октомври 2014 го-

дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

162/14). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука се пушта во оптек почнувајќи од 12 де-

кември 2014 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

О.бр. 02-15/6/2014 Гувернер и претседавач 

9 декември 2014 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 

________ 

5604. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 

43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за 

издавање, формата, содржината и располагањето со ко-

ваните пари за колекционерски цели („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на На-

родната банка на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА  

ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за ко-

лекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со 

име „Риби“, со белезите утврдени во Одлуката за издава-

ње на кована пара за колекционерски цели О бр. 02-15/XI-

1/2014 од 14 ноември 2014 година („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 169/14). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука се пушта во оптек почнувајќи од 12 де-

кември 2014 година. 
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3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

О.бр. 02-15/7/2014 Гувернер и претседавач 

9 декември 2014 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 

________ 

5605. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за 
начинот, постапката за издавање, формата, содржината 
и располагањето со кованите пари за колекционерски 
цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА  

КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 
 
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 
Република Македонија на кованата пара за колекцио-
нерски цели од серијата „Икони на светци“, со име 
„Вера, Надеж, Љубов и мајка им Софија“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000 
(петилјади) парчиња ковани пари за колекционерски 
цели „Вера, Надеж, Љубов и мајка им Софија“, израбо-
тени од сребро Ag925, со тежина на среброто од 31,1 г, 
чистота на среброто од 28,77 г и во форма на правоа-
голник со димензии 35 х 45 мм.   

3.  Кованата пара за колекционерски цели од точка 
1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-
нака, белези): 

- на аверсот,во централниот дел на монетата се при-
кажани слики на св. Вера (со крст), св. Надеж (со 
сидро) и св. Љубов (со деца) во златна боја. Под трите 
светици е прикажана слика на црквата Св. Трофим 
(Есшо, Алзас, Франција), каде што се чуваат моштите 
на св. Софија. Во горниот дел од монетата е прикажан 
грбот на Република Македонија и натписите „100 де-
нари“ и „2014“. Во долниот дел од монетата е прика-
жан натписот „Република Македонија“ (на македонски 
јазик), како и ознаката („Аg 925“) и тежината на моне-
тата („31,1g“). 

- на реверсот на монетата е претставена дигитално 
печатена слика на трите светици - св. Вера, св. Надеж и 
св. Љубов, претставени како млади девојки. Зад трите 
светици е прикажана слика од нивната мајка, св. Софи-
ја (прикажана во релјеф). Имињата на сите светици се 
исковани на македонски јазик, а по должината на работ 
на монетата е претставен украс. 

4. Продажната цена по која Народната банка ги 
продава кованите пари за колекционерски цели на те-
риторијата на Република Македонија претставува збир 
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 
производството и пакувањето), промоцијата, продаж-
бата, дистрибуцијата и провизијата.  

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-

личината на кованата парa за колекционерски цели ко-

јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-

риторијата на Република Македонија и на територијата 

на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

О.бр. 02-15/8/2014 Гувернер и претседавач 

9 декември 2014 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 

________ 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5606. 

Врз основа на член 9, член 25 и член 27 од Законот за 

хартии од вредност („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 

13/2013, 188/2013 и 43/2014), постапувајќи по Барањето 

на ДГ Бетон АД Скопје за одобрување на приватна пону-

да на хартии од вредност, поднесено на ден 14.11.2014 го-

дина и дополнето на ден 18.11.2014 година, на ден 

19.11.2014 година и на ден 26.11.2014 година, Комисијата 

за хартии од вредност на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на ден 28.11.2014 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 

СОПСТВЕНИ АКЦИИ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА 

ПОНУДА 

 

1. На ДГ Бетон АД Скопје се дава одобрение за 

продажба на сопствени акции по пат на приватна пону-

да и тоа 2.751 обични акции во вкупен износ од 

11.554.200 денари, согласно Одлуката бр. 02-8443/9 од 

18.06.2014 година за продажба на сопствени акции од 

основачка емисија по пат на приватна понуда, донесена 

на Седница на Собранието на акционери на ДГ Бетон 

АД Скопје, одржано на ден 18.6.2014 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-

врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 

предвиден со Законот и согласно Одлуката бр. 02-

8443/9 од 18.06.2014 година за продажба на сопствени 

акции од основачка емисија по пат на приватна понуда, 

донесена на Седница на Собранието на акционери на 

ДГ Бетон АД Скопје, одржано на ден 18.6.2014 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен веднаш, но не подоц-

на од три работни дена, по истекот на рокот за реализа-

ција на приватната понуда, да ги пријави за упис во 

депозитарот на хартии од вредност промените на соп-

ственоста на акциите настанати како резултат на реали-

зацијата на приватната понуда на сопствени акции. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни 
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дена од регистрацијата на промените во акционерската 

книга која се води во депозитарот за хартии од вред-

ност до Комисијата за хартии од вредност да достави 

доказ дека е извршен упис на промените. 

5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

УП1 Бр. 07-101 Комисија за хартии од вредност 

 28 ноември 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

5607. 

Врз основа на член 227 став 4 од Законот за хартии 

од вредност (,,Службен весник на Република Македо-

нија’’ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 

13/2013, 188/2013 и 43/2014),  Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија, на својата седница 

одржана на 31.10.2014 година, донесе 

 

Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИ-

КОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДО-

МЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈАТА  

ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

 

Член 1 

Во Тарифникот за утврдување на висината на надо-

местоците што ги наплатува Комисијата за хартии од 

вредност (,,Службен весник на Република Македони-

ја’’ бр. 169/2010, 94/2011, 174/2011 и 112/2012), во чле-

нот 1 во табелата ,,Вид на услуги согласно Законот за 

хартии од вредност’’, по точката под реден број 6 се 

додава нова точка под реден број 6-а која гласи: 

,, 

  Вид на услуги согласно 

Законот за хартии од 

вредност 

Висина на 

надоместок 

6-а Надоместок за разгледу-

вање и одлучување по 

барање за издавање на 

обврзници 

0,15% од обемот 

на емисијата, но 

не помалку од 

30.000 денари 

  “       

По точката под реден број 7 се додава нова точка 

под реден број 7-а која гласи: 

,, 

 Вид на услуги согласно За-

конот за хартии од вредност 

Висина на 

надоместок 

7-а Надоместок за разгледување 

и одлучување по барање за 

издавање на првата јавна 

понуда на хартии од вред-

ност или јавна понуда обја-

вена при преобразба на 

друштво со ограничена од-

говорност и друштво со ог-

раничена одговорност од 

едно лице во акционерско 

друштво 

5.000 денари 

  “ 
 
 По точката под реден број 8 се додава нова точка 

под реден број 8-а која гласи: 

,, 

 Вид на услуги согласно За-

конот за хартии од вредност 

Висина на 

надоместок 

8-а Надоместок за разгледување 

и одлучување по барање за 

издавање на дозвола за ра-

бота за менување на постој-

ниот обем на услуги од член 

94 од Законот за хартии од 

вредност 

10.000 денари 

  “         

 Точката под реден број 26 се менува и гласи: 

,, 

 Вид на услуги согласно За-

конот за хартии од вредност 

Висина на 

надоместок 

26 Надоместок за надзор на 

брокерските куќи, односно 

банките со дозвола за рабо-

та со хартии од вредност 

0,015%  од вкуп-

ниот промет со 

долгорочни хар-

тии од вредност 

што месечно го 

остваруваат бро-

керските куќи, 

посебните орга-

низациони еди-

ници  на овлас-

тените банки со 

дозвола за рабо-

тење добиена од 

Комисијата и  

подружинците 

на странските 

брокерски куќи 

кои имаат доби-

ено дозвола за 

работење од Ко-

мисијата 

  “ 

 Точката под реден број 27 се менува и гласи: 

,, 

 Вид на услуги согласно За-

конот за хартии од вредност 

Висина на  

надоместок 

27 Надоместок за надзор на 

друштвата за управување со  

инвестициски фондови и 

инвестициските фондови 

0,15%  од днев-

ната вредност на 

сите инвести-

циски фондови 

со кои управува 

друштвото 

пресметана сог-

ласно  Правил-

никот за утврду-

вање на нето 

вредност на 

имотот на отво-

рен и затворен 

инвестициски 

фонд и за 

пресметување 
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на нето вреднос-

та на имотот по 

удел или по ак-

ции во инвести-

цискиот фонд 

(,,Службен вес-

ник на Републи-

ка Македонија“ 

бр. 111/2009), а 

која се пресме-

тува за секој ден 

во годината во 

работни денови 

  “ 

Табелата ,,Вид на услуги согласно Законот за презе-

мање на акционерски друштва’’, се менува и гласи: 

,, 

 Вид на услуги согласно За-

конот за преземање на акци-

онерски друштва 

Висина на 

надоместок 

1 Надоместок за издавање 

дозвола за понуда за презе-

мање 

0,35% од вкуп-

ната цена на 

хартиите од 

вредност кои се 

предмет на пре-

земањето 

2 Надоместок за издавање на 

решение за утврдување на 

успешност на понудата за 

преземање 

50.000 денари 

3 Надоместок за извршена 

контрола во случај на стек-

нување на акции спротивно 

на овој закон по правосил-

ност на решението 

25.000 денари 

4 Надоместок за извршена 

контрола на понудата за 

преземање 

15.000 денари 

  “  

Во табелата ,,Други приходи“, по точката под реден 

број 2 се додава нова точка под реден број 3, која 

гласи: 

,, 

 
Други приходи 

Висина на 

надоместок 

3 Надоместок за упис во ре-

гистар на овластени реви-

зори 

10.000 денари 

  “ 

Член 2 

Членот 2 се менува и гласи: 

„(1) Надоместоците треба да бидат уплатени во це-

лост на денот на поднесување на барањето, на жиро-

сметка на Комисијата. 

 (2) По исклучок на став (1) од овој член надоместо-

ците за надзор на берзите и депозитарите од членот 1 

од овој тарифник се утврдуваат еднаш годишно  сог-

ласно формулите од ставовите (3) и (4) на овој член и 

се уплаќаат на 12 месечни рати во рок од 15 дена по ис-

текот на месецот за претходниот месец. 

(3) Месечниот надоместок за надзор на берзите се 

пресметува со примена на следнава формула: 

 

Вкупна пазарна капитализација на сите сегменти на па-

зарот на последниот ден на тргување во претходната 

година x 0,006% 

_____________________________________________ 

12 

 

(4) Месечниот надоместок за надзор на депозитари-

те се пресметува со примена на следнава формула: 

 

Вкупна номинална вредност на сите  запишани  долго-

рочни хартии од вредност во депозитарот на последни-

от ден на тргување во претходната година x 0,004% 

______________________________________________ 

12 

 

(5) Месечниот надоместок за надзор на брокерските 

куќи, односно банките со дозвола за работа со хартии 

од вредност се пресметува со примена на следнава 

формула: 

Вкупниот месечен промет со долгорочни хартии од 

вредност x 0,015%. 

(6)  Под промет се подразбира прометот остварен и 

при купување и при продавање на хартии од вредност 

односно се применува двојно пресметување. 

(7) Месечниот надоместок за надзор, брокерските 

куќи, односно банките со дозвола за работа со хартии 

од вредност го уплаќаат во рок од 15 дена по истекот 

на месецот за претходниот месец. 

(8) Месечниот надоместoк за надзор на друштвата 

за управување со  инвестициски фондови и инвести-

циските фондови се пресметува со примена на следна-

ва формула: 

 

Дневна вредност на имотот на фондовите x 0, 15% 

______________________________________________ 

365 

 

(9)  Месечниот надоместок за надзор на друштвата 

за управување со  инвестициски фондови и инвести-

циските фондови се пресметува со собирање на сите 

дневни пресметки во текот на календарскиот месец во 

кој се врши вреднувањето. 

(10) Месечниот надоместок за надзор, друштвата за 

управување со инвестициски фондови го уплаќаат во 

рок од 15 дена по истекот на месецот за претходниот 

месец. 

(11) Месечниот надоместoк за надзор на друштвата 

за инвестиционо советување се пресметува со примена 

на следнава формула: 

 

Вкупни месечни приходи на друштвото x 0,25% 

 

(12) Месечниот надоместок за надзор, друштвата за 

инвестиционо советување го уплаќаат во рок од 15 де-

на по истек на месецот за претходниот месец.“ 
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Член 3 
Одредбите од член 1 на овој тарифник кои се одне-

суваат на надоместокот за надзор на друштвата за уп-
равување со инвестициски фондови и инвестициските 
фондови и одредбите од член 2 ставови (8), (9) и (10) 
на овој тарифник кои се однесуваат на начинот на 
пресметка на надоместокот за надзор на друштвата за 
управување со инвестициски фондови и инвестициски-
те фондови ќе оттпочнат да се применуваат од 1 јануа-
ри 2015 година. 

 
Член 4 

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се објави по добивањето на сог-
ласност од Владата на Република Македонија. 

 
Бр. 03-1809/1 Комисија за хартии од вредност 

 31октомври 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5608. 
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
Јавните обвинители на Република Македонија  („Служ-
бен  весник на РМ“ бр.150/07), објавува  

 

О Г  Л  А  С 
за избор на 

         
I 

1. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Гевгелија. 

Сите кандидати за избор на  јавни обвинители ос-
вен  условите предвидени во член 44, 45 и член 46  од  
Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ 
број150/07) и Законот за измени и дополнување на За-
конот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 
111/08), потребно е  како посебен  услов  да исполнува-
ат за: 

I Кандидатите за избор на Основен јавен обвинител 
на Основното јавно обвинителство Гевгелија  потребно 
е како посебен услов да имаат работно искуство од нај-
малку три години стаж како јавен обвинител со пот-
врдени резултати во работата. 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и ле-
карско уверение (да не е постаро од шест месеци од де-
нот на неговото издавање), диплома или уверение за 
завршен Правен факултет и потврда за положен право-
суден испит во оригинал или заверено на нотар, Пот-
врда за работен стаж, да ги достават до Советот на јав-
ните обвинители на Република Македонија на ул. ”Кеј 
Димитар Влахов" бр. 4,  V спрат,  во рок од 15 дена од 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Приемот на документи е од 08:30 до 15:00 часот се-
кој работен ден 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                                                  
 

 Совет на јавните обвинители 
Бр. 07-339/1 на Република Македонија, 

5 декември 2014 година Претседател,  
Скопје Петар Аневски, с.р. 

_________ 

 
ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА 

НАГРАДА 

5609. 
Врз основа на членовите 1, 2, 7, 12, 16, 17 и 18 од 

Законот за државните награди („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), 
Одборот за доделување на државната награда „Мито 
Хаџи Василев Јасмин“, на седницата одржана на 2 де-
кември 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА 
"МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ ЈАСМИН" ВО 2014 ГО-
ДИНА ЗА ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА 
ПУБЛИЦИСТИКАТА И НОВИНАРСТВОТО ОД 

ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. За остварување во областа на  новинарството, 

државната награда ја делат: 
- Мирела Саити и Фиданка Танаскова, новинари. 
II. За остварувања во областа на публицистиката, 

државната награда му се додлува на: 
- Борче Грозданов, публицист. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
 
 

Одбор за доделување на 
државната награда  

Бр. 07-4584/2 „Мито Хаџи Василев Јасмин“ 
9 декември 2014 година Претседател,  

Скопје проф. д-р Марко Китевски, с.р. 
_________ 

5610. 
Врз основа на членовите 1, 5, 12, 16, 17 и 18 од За-

конот за државните награди („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), 
Одборот за доделување на државната награда „Св. 
Климент Охридски“, на седницата одржана на 18 ноем-
ври  2014 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА 
"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ВО 2014 ГОДИНА 
ЗА НАЈВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ДОЛГОГО-
ДИШНИ ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА ВОС-
ПИТАНИЕТО, ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА,  
УМЕТНОСТА, ЗДРАВСТВОТО, ЗАШТИТАТА И 
УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИ-
НА И ВО СОЦИЈАЛНАТА ДЕЈНОСТ ОД ЈАВЕН 

ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. Во областа на воспитанието и образованието, 

државната награда се доделува на: 
- проф. д-р Амет Шериф, историчар и 
- проф. д-р Велимир Стојковски, биохемичар. 
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II. Во областа на културата и уметноста, државната 

награда му се доделува на: 
- академик Цветан Грозданов, историчар на средно-

вековната уметност. 
III. Оваа  одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
 
 

Одбор за доделување на 
државната награда  

Бр. 07-4592/2 „Св. Климент Охридски“ 
9 декември 2014 година Претседател,  

Скопје акад. Витомир Митевски, с.р. 
_________ 

 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

5611. 
Врз основа на член 19, став 2 точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14) и член 21, став 2, 
алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, 
Управниот одбор на ЈП Службен весник на РМ, на сед-
ницата одржана на 16.10.2014 година, донесе 

  

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖ-

БЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  
ЗА 2015 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната 
претплата за 2015 година на службеното гласило 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Член 2 

Цената на годишната претплата на службеното гла-
сило „Службен весник на Република Македонија“ за 
2015 година, за домашни правни и физички лица се ут-
врдува на 10.100,00 денари, со можност за плаќање на 
рати. 

 
Член 3 

Цената на годишната претплата на службеното гла-
сило „Службен весник на Република Македонија“ за 
2015 година, за правни и физички лица со седиште или 
живеалиште во странство се утврдува на 325,00 EUR. 

 
Член 4 

Претплатниците од член 2 на оваа одлука, кои  во 
тековната  година ќе го зголемат, односно намалат бро-
јот на примероци на службеното гласило „Службен 
весник на Република Македонија“ или да се претплатат 
во текот на тековната година за пократок период од 12 
месеци, цената се утврдува во износ од 1.000,00 денари 
на месечно ниво. 

 

Член 5 

Во цената утврдена од член 2, 3 и 4 од оваа одлука е 

пресметан и данокот на додадена вредност. 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност 

од Владата на Република Македонија, со примена од 

1.01.2015 година. 

 

 Бр. 02-5965/1 Управен одбор 

16 октомври 2014 година Претседател, 

Скопје Марјан Димитровски, с.р. 

__________ 

5612. 

Врз основа на член 19, став, 2 точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 

97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14) и член 21, став 2, 

алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, 

Управниот одбор на ЈП Службен весник на РМ, на сед-

ницата одржана на 16.10.2014 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 

ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната 

претплата за Регистарот на прописи на Република Ма-

кедонија за 2015 година, во издание на Јавното прет-

пријатие Службен весник на Република Македонија 

ц.о. Скопје. 

 

Член 2 

Цената на годишната претплата на Регистарот на 

прописи на Република Македонија за 2015 година за 

домашни правни и физички лица се утврдува на 

4.000,00 денари, со можност за плаќање на рати. 

 

Член 3 

Цената на годишната претплата на Регистарот на 

прописи на Република Македонија за 2015 година за 

правни и физички лица со седиште или живеалиште во 

странство се утврдува на 100,00 ЕUR. 

 

Член 4 

Во цената утврдена од член 2 и 3 од оваа одлука е 

пресметан и данокот на додадена вредност. 

 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност 

од Владата на Република Македонија, со примена од 

1.01.2015 година. 

     

 Бр. 02-5966/1 Управен одбор 

16 октомври 2014 година Претседател, 

Скопје Марјан Димитровски, с.р. 
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Врз основа на член 19, став 2, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ" бр. 38/96, 

6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,  97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14) и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на 

ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор на ЈП Службен весник на РМ, на седницата одржана на 7.11. 2014 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА  

ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО  

„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ 

 

Член 1 

Во Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното 

гласило „Службен весник на Република Македонија“ (“Службен весник на РМ“ бр.169/2010 и бр.95/2013 ), во 

Тарифата за висината на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во „Службен весник на 

Република Македонија“, под насловот „Објавување  на неважечки документи“ во точката под реден број 1, во 

колоната – цена, под износот од 60,00 денари, се додава износот 3,8 EUR; во точката под реден број 24, во ко-

лоната – цена, под износот од 75,00 денари, се додава износот 3,8 EUR и во точката под реден број 25, во коло-

ната – цена, под износот од 75,00 денари, се додава износот 3,8 EUR. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија. 

 

          Бр. 02-6481/2                              Управен одбор 

  7 ноември 2014 година                              Претседател, 

              Скопје                                 Марјан Димитровски, с.р. 
 

5613. 
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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

14. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на 

Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО ПРОГРАМАТА НА УНИЈАТА ФИСКАЛИС 2020 

 

Се прогласува Законот за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Европската 

Унија за учество на Република Македонија во Програмата на Унијата Фискалис 2020,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 декември 2014 

година. 

  

   Бр. 07-4446/1                                                    Претседател 

1 декември 2014 година                         на Република Македонија,                       

       Скопје                                              д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 

ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

ПРОГРАМАТА НА УНИЈАТА ФИСКАЛИС 2020 

 

Член 1 

Се ратификува Договорот меѓу Република Македонија и Европската Унија за учество на 

Република Македонија во Програмата на Унијата Фискалис 2020, склучен со размена на писма, 

потпишани на 1 јули 2014 година, во Брисел и на 4 август 2014 година, во Скопје. 

 

Член 2 

Договорот од член 1 на овој закон, во оригинал на англиски јазик и превод на македонски јазик, 

гласи: 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Министерство за финансии - Управата за јавни приходи се определува како надлежен орган на 

државната управа што ќе се грижи за извршување на Договорот од член 1 на овој закон. 

 

Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на 

Република Македонија". 
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L I GJ 

PËR RATIFIKIMIN  E MARRËVESHJES NDËRMJET REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE 

BASHKIMIT EVROPIAN PËR PJESËMARRJE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NË 

PROGRAMIN E BASHKIMIT FISKALIS 2020 

 

Neni 1 

Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrje 

të Republikës së Maqedonisë në Programin e Bashkimit Fiskalis 2020, të lidhur me shkëmbimin e letrave, 

të nënshkruara më 1 korrik 2014, në Bruksel dhe më 4 gusht 2014, në Shkup.  

 

Neni 2 

Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën angleze dhe në përkthim në gjuhën 

maqedonase, është si vijon: 

 

Neni 3 

Ministria e Financave – Drejtoria e të Hyrave Publike caktohet si organ kompetent i administratës 

shtetërore që do të kujdeset për zbatimin e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji. 

 

Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit  në "Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë”. 
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 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 
 Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
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 Жиро-сметка: 300000000188798.   
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