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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3454.
Врз основа на член 13 став (3) од Законот за
користење и располагање со стварите во државна
сопственост и со стварите во општинска сопственост
(,,Службен весник на Република Македонија“,
бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и
275/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 3 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЧАШКА
Член 1
Со оваа одлука на Општина Чашка се пренесува во
сопственост, без надоместок, недвижна ствар која се
наоѓа на ул. „8-ми Септември“ бб, КП бр.148/2, КО
Чашка запишана во Имотен лист бр.1296 сопственост
на Република Северна Македонија и тоа објект 1,
намена на зграда – деловна зграда вон стопанство, влез
1, Кат ПР со внатрешна површина од 186 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник
на
Република Северна Македонија“.
Бр. 44-263/2
3 ноември 2020 година
Скопје

3478.

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Решение на Уставниот суд на Република
Северна
Македонија,
У.бр.20/2020 од 7.10.2020 година...
Издвоено мислење на Уставниот
суд на Република Северна Македонија......................................................
Решение од Комисија за хартии од
вредност на Република Северна
Македонија.........................................
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Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на изготвување на топографски карти, ортофото карти/планови
и картографски производи................
Огласен дел.......................................
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3455.
Врз основа на член 44 од Законот за задолжително
осигурување во сообраќајот („Службен весник на Република Македонија“бр. 88/2005, 70/2006, 81/2008,
47/2011, 135/2011, 112/2014, 145/2015 и „Службен весник на Република Северна Македонија“бр.220/2019 ) и
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007,
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014,
196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
КОМИСИЈАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ
1. Од должноста член на Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност, се разрешува Бобан
Томески.
2. За член на Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност предложен од Агенцијата за супервизија на осигурувањето, се именува Злате Симоновски - професионално ангажиран член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-8497/2
3 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

6 ноември 2020

Бр. 265 - Стр. 3

3456.
Врз основа на член 183 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2019, 146/2019 и 275/2019) и член 36
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015
и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.98/2019) Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3 ноември
2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА (МАРНЕТ)

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРИЛЕП

Бр. 20-10284/2
Претседател на Владата
3 ноември 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3459.
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр.54/97, 21/2007, 51/2011, 104/2013, 104/2013,
42/2014, 192/2015, 27/2016, 83/2018, 220/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.31/2020), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3 ноември 2020 година, донесе

1. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп, стручен работник од центарот за социјална работа, се именува Виктор Талески.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10032/2
Претседател на Владата
3 ноември 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3457.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015,
61/2015, 39/2016, 64/2018, 35/2019 и „Службен весник
на Република Северна Македонија” бр.275/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 3 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА –
СКОПЈЕ
1. Блерим Идризи се разрешува од должноста член
на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта– Скопје, на негово барање поради постоење на состојба на судир на интереси.
2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта– Скопје, се именува
Незарим Аљиљи.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10115/2
3 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3458.
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 1 од Законот за
основање на Македонската академска истражувачка
мрежа („Службен весник на Република Македонија“
бр. 124/2010, 47/2011, 41/2014 и 11/2018), Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 3 ноември 2020 година, донесе

1. Амир Шабани се разрешува од должноста член
на Управниот одбор на Македонската академска истражувачка мрежа (МАРнет), на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА
СТАТИСТИКА
1. Од должноста заменик на директорот на Државниот завод за статистика се разрешува Зирап Адеми, на
негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10285/2
Претседател на Владата
3 ноември 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3460.
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за државниот испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/2008, 148/2009, 41/2014, 55/2016,
142/2016 и 64/2018), Владата на Република Северна
Македонија на седницата одржана на 3 ноември 2020
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН ЦЕНТАР
1. Од должноста директор на Државниот испитен
центар се разрешува Лидија Ѓоршевска, на нејзино барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10307/2
3 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 4 - Бр. 265

6 ноември 2020

3461.
Врз основа на член 162-а од Законот за пензиското
и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2012, 166/2012, 15/2013,
170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2013,
160/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 97/2015,
129/2015, 147/2015, 154/2015, 173/2015, 217/2015,
27/2016, 120/2016, 132/2016, 35/2018, 220/2018,
245/2018 и „Службен весник на Република Северна
Македонија” бр. 180/2019, 275/2019 и 31/2020), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ НА
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Владата на Република Северна Македонија дава
согласност на Одлуката на Управниот одбор на Фондот
на пензиското и инвалидското осигурување на Северна
Македонија бр. 02 – 4032/1 од 28.10.2020 година, со која за в.д. директор на Фондот е именувана Билјана Јовановска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10308/2
Претседател на Владата
3 ноември 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3462.
Врз основа на член 22 од Законот за безбедност на
храната („Службен весник на Република Македонија“бр.157/2010, 53/2011,1/2012, 164/2013, 187/2013,
43/2014, 72/2015, 129/2015, 213/2015, 39/2016 и
64/2018), Владата на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 3 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Од должноста заменик директор на Агенцијата за
храна и ветеринарство на Република Северна Македонија, се разрешува Фирус Мемед, поради истек на мандатот за кој е именуван.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 20 – 10309/2
3 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3463.
Врз основа на член 26 став 1 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2005, 36/2011, 41/2014, 104/2015, 39/2016
и 83/2018), Владата на Република Северна Македонија
на седницата одржана на 3 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ
1. Од должноста директор на Центарот за управување со кризи, се разрешува Агрон Буџаку, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10312/2
3 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3464.
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001,
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007,
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010,
53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014,
44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014,
20/2015, 61/2015, 98/2015,129/2015, 150/2015, 154/2015,
192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016,
142/2016, 171/2017 и „Службен весник на Република
Северна Македонија” бр.275/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3
ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Од должноста вршител на должноста директор
на Фондот за здравствено осигурување на Република
Северна Македонија, се разрешува Миле Сугарев.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10377/1
3 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3465.
Врз основа на член 59 став 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001,
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007,
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010,
53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014,
44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014,
20/2015, 61/2015, 98/2015,129/2015, 150/2015, 154/2015,
192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016,
142/2016, 171/2017 и „Службен весник на Република
Северна Македонија” бр.275/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3
ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Стево Крстевски се именува за вршител на должноста директор на Фондот за здравствено осигурување
на Република Северна Македонија, до именување на
директор по распишан конкурс, но не подолго од шест
месеца.

6 ноември 2020
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ИСПИТЕН ЦЕНТАР

Бр. 20-10378/1
Претседател на Владата
3 ноември 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3466.
Врз основа на член 12 став 1 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.158/2010,
187/2013, 43/2014 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 ноември
2020 година, донесе

1. За вршител на должноста директор на Државниот
испитен центар се именива Елизабета Наумовска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
1. Од должноста директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа, орган во состав на Министерството за локална самоуправа, се разрешува Сеад
Садикоски, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10380/1
3 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3467.
Врз основа на член 12 од Законот за државниот
инспекторат за локална самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр.158/2010, 187/2013,
43/2014 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
1. За вршител на должноста директор на Државниот
инспекторат за локална самоуправа, орган во состав на
Министерството за локална самоуправа, се именува
Сенад Амети.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10381/1
Претседател на Владата
3 ноември 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3468.
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за државниот испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/2008, 148/2009, 41/2014, 55/2016,
142/2016 и 64/2018), Владата на Република Северна
Македонија на седницата одржана на 3 ноември 2020
година, донесе

Бр. 20-10382/1
Претседател на Владата
3 ноември 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3469.
Врз основа на член 19 став 1 од Законот за заштита
и спасување („Службен весник на Република Македонија“бр. 36/2004, 49/2004 86/2008, 124/2010, 18/2011,
41/2014, 129/2015, 71/2016, 106/2016 и 83/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
1. Од должноста директор на Дирекцијата за заштита и спасување се разрешува Аднан Џафероски, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10383/1
3 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3470.
Врз основа на член 19 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“бр. 36/2004, 49/2004 86/2008, 124/2010, 18/2011,
41/2014, 129/2015, 71/2016, 106/2016 и 83/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И
СПАСУВАЊЕ
1. За вршител на должноста директор на Дирекцијата за заштита и спасување се именува Беким Максути.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10384/1
Претседател на Владата
3 ноември 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3471.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013, 139/2014, 196/2015 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019) Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 3 ноември 2020 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА ВОЕНИ И ПОЛИЦИСКИ
ВЕТЕРАНИ
1. Од должноста национален координатор за воени
и полициски ветерани се разрешува Стојанче Ангелов.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10385/1
3 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3472.
Врз основа на член 26 од Законот за управување со
кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр.
29/2005, 36/2011, 41/2014, 104/2015, 39/2016 и 83/2018),
Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА В.Д. ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ
1. За вршител на должноста директор на Центарот
за управување со кризи, се избира Стојанче Ангелов.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10386/1
Претседател на Владата
3 ноември 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3473.
Врз основа на член 14 став 2 алинеја 1 од Законот
за Агенција за национална безбедност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.108/2019),
Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1. Од должноста заменик на директорот на Агенцијата за национална безбедност на Република Северна
Македонија се разрешува Ариф Асани, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10387/1
3 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3474.
Врз основа на член 106 и член 176 од Законот за основното образование („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.161/2019 и 229/2020) и член
36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015
и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3 ноември
2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ И
ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР
–ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ПОСЕБНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ СО
ПОСЕБНИ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- НОВО СЕЛО
1. Се утврдува престанок на мандатот на членовите
на Училишниот одбор - претставници на основачот на
Посебно основно училиште за ученици со посебни воспитно-образовни потреби „Св. Климент Охридски“Ново Село и тоа на:
- Ристо Златанов и
- Благица Стоилова.
2. За член на Училишниот одбор- претставник на
основачот на Посебно основно училиште за ученици со
посебни воспитно-образовни потреби „Св. Климент
Охридски“- Ново Село, се именува Светлана Мазгалоска Вучетиќ.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10388/1
Претседател на Владата
3 ноември 2020 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3475.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014,138/2014, 25/2015,
61/2015, 39/2016, 64/2018, 35/2019 и „Службен весник
на Република Северна Македонија” бр.275/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 3 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ – СКОПЈЕ
1. Од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“ – Скопје се разрешува Калина Кусакатска-Горановска.
2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското
подрачје „ЈАСЕН“ – Скопје се именува Оливера Проковиќ.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10389/1
3 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

6 ноември 2020
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3476.

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ И АЛГОРИТМИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА
ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ COVID-19 ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ
SARS-CoV-2, СЛУЧАИТЕ И ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД НА НИВНА ПРИМЕНА

Бр. 44-8118/2
6 ноември 2020 година
Скопје

Од Владата на Република
Северна Македонија

Стр. 8 - Бр. 265
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3477.
Уставниот суд на Република Северна Македонија,
врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.202/2019) на седницата одржана на 7 октомври 2020
година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценка на уставноста на член 10 став 3 од Законот за наставниците и
стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/2019).
2. Билјана Цветковска од Кривогаштани, до Уставниот суд на Република Северна Македонија поднесе
иницијатива за поведување постапка за оценка на уставноста на одредбата од Законот означени во точката
1 од ова решение.
Според наводите во иницијативата, оспорената одредба од членот 10 став 3 од Законот за наставниците и
стручните соработници во основните и средните училишта не била во согласност со повеќе одредби од
Уставот, и тоа: член 8 став 1 алинеја 3, кој се однесувал
на владеење на правото како темелна вредност на уставниот поредок на Републиката; членот 9, според кој
граѓаните се еднакви во слободите и правата независно
од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување,
имотната и општествена положба и граѓаните се еднакви пред Уставот и законите; членот 32, според кој секој
има право на работа, слободен избор на вработување,
заштита при работењето и материјална обезбедност за
време на привремена невработеност и секому под еднакви услови му е достапно секое работно место, а секој вработен има право на соодветна заработувачка,
потоа секој вработен има право на платен дневен, неделен и годишен одмор и од овие права вработените не
можат да се откажат и остварувањето на правата на
вработените и нивната положба се уредуваат со закон;
и член 51 став 1 според кој во Република Северна Македонија законите мораат да бидат во согласност со
Уставот, а сите други прописи со Уставот и законите.
Со член 85 став 1 од Законот за основното образование било уредено дека давателите на јавните услуги
се вработуваат согласно со овој закон, Законот за наставниците и стручните соработници во основните и
средните училишта, прописите од областа на вработените во јавниот сектор и општите прописи за работните односи.
Во член 6 став 2 од Законот за наставниците и
стручните соработници во основните и средните училишта било уредено дека: „Видот на стручната подготовка на наставниците кои остваруваат воспитно-образовна работа во основното, односно средно училиште е
определен со Нормативот за наставен кадар во наставните програми за соодветните наставни предмети, донесени од страна на министерот, на предлог на Бирото
односно Центарот.“
Во членот 3 од овој закон, биле уредени конкретните услови за да може одредено лице да биде наставник.
Меѓутоа, наспроти утврдените законски услови со
оспорената одредба од ставот 3 на членот 10 од Законот, се пропишува дека кога на јавниот оглас од ставот
1 на овој член ќе се јават повеќе кандидати, предност
имаат наставниците, кои имаат повисок степен на соодветно високо образование и повисок успех во текот
на додипломските студии.

Со ваквата законска одредба особено се доведувало
во прашање владеењето на правото и еднаквоста на
граѓаните пред Уставот и законите. Имено, доколку услов за вработување на наставник е завршено најмалку
четири години соодветно високо образование согласно
со нормативот за наставен кадар утврден во наставната
програма и стекнати најмалку 240 ЕКТС и во самите
акти за систематизација на работните места за работното место наставник, тогаш противуставно било во законот да се предвидува дека предност при вработувањето
имаат наставниците кои имаат повисок степен на соодветно високо образование и повисок успех во текот на
додипломските студии, со што се обезвреднуваат пропишаните услови. Според наводите во иницијативата,
доколку се прифати ваквиот пристап во приоритетот за
вработување на наставник, тогаш законодавецот би
требало да продолжи со регулативата и во правец дека
ќе го рангира и универзитетот според ранг-листата на
домашните универзитети и ранг листите на странските
универзитети.
Законодавецот ги довел во нерамноправна положба
кандидатите за наставници кои го исполнуваат условот
предвиден во нормативот, актот за систематизација и
самиот Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта, кои имаат завршено четири години соодветно високо образование и
се имаат стекнато со 240 ЕКТС во однос на оние кои
имаат повисок степен на соодветно образование, затоа
што за конкретни работни места не бил потребен повисок степен на соодветно образование.
Од овие причини со иницијативата се предлага Судот да поведе постапка за оценка на уставноста на член
10 став 3 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта.
3. Судот на седницата утврди дека во членот 10 од
Законот за наставниците и стручните соработници во
основните и средните училишта е предвидено:
(1) Јавниот оглас од членот 9 став (1) од овој закон,
се објавува во најмалку два дневни весника од кои најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои
зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.
(2) Училиштето, пред да распише јавен оглас за
вработување потребата од наставник на определено
време ја обезбедува со наставник со соодветно образование и со неполн фонд на наставни часови од друго
јавно училиште во општината, а за градот Скопје од
друго јавно училиште во општините во градот Скопје,
по претходно обезбедена согласност за вработување на
определено работно време од Министерството.
(3) Кога на јавниот оглас од ставот (1) на овој член,
ќе се јават повеќе кандидати, предност имаат наставниците кои имаат повисок степен на соодветно високо
образование и повисок успех во текот на додипломските студии.
4. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на
Република Северна Македонија, владеењето на правото
е темелна вредност на уставниот поредок на Република
Северна Македонија.
Според членот 9 од Уставот, граѓаните во Република Северна Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествена положба. Граѓаните
пред Уставот и законите се еднакви.
Во членот 32 од Уставот е утврдено дека секој има
право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работење и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност (став 1).
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Секому, под еднакви услови, му е достапно секое
работно место (став 2).
Секој вработен има право на соодветна заработувачка (став 3). Секој вработен има право на платен дневен, неделен и годишен одмор. Од овие права вработните не можат да се откажат (став 4). Остварувањето
на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори (став 5).
Според член 51 од Уставот, во Република Северна
Македонија законите мораат да бидат во согласност со
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.
Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.
Законот за наставниците и стручните соработници
во основните и средните училишта („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/2019) во
членот 1 определил дека предмет на уредување на овој
закон е условите за вршење на професијата наставник
и стручен соработник во основните и средните училишта во Република Северна Македонија, засновувањето на работниот однос, категориите на наставници и
стручни соработници, работните задачи, континуираното стручно усовршување (професионален развој),
напредувањето во звања (кариерен развој) и одземање
на звање.
Во делот од Законот, насловен како „Наставници“,
во членот 3 се утврдени условите кои треба да ги исполнува едно лице за вршење на работа како наставник, при што во ставот 1 од овој член е утврдено:
„Наставник во основно и средно училиште може да
биде лице кое:
- има завршено најмалку четири години соодветно
високо образование согласно со нормативот за наставен кадар утврден во наставната програма и се има
стекнато со најмалку 240 ЕКТС. Квалификациите со
кои се стекнуваат наставниците во основно и средно
училиште припаѓаат на VI А ниво во Македонската
рамка на квалификации и соодветствуваат на ниво на
VI од Европската рамка на високообразовни квалификации.
- има положено стручен испит по истекот на приправничкиот стаж.
- е државјанин на Република Северна Македонија.
- го познава македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и јазикот и писмото на кој ќе ја изведува
наставата.“
Според член 6 од овој закон, наставата во основното односно средно училиште ја изведуваат наставници.
Видот на стручната подготовока на наставниците кои
остваруваат воспитно-образовна работа во основно односно средно училиште е определен со Нормативот за
наставен кадар во наставните програми за соодветните
наставни предмети, донесени од страна на министерот
на предлог на Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука.
Од погоренаведените одредби од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта, неспорно е дека законодавецот генерално ги дефинирал условите за потребното ниво на
образование неопходно за вршење на работа како наставник во основно и средно училиште, препуштајќи го
конкретниот вид на стручна подготовка за вршење на
воспитно-образовната работа во училиштата да е определен со Норматив како акт донесен од министерот за
образование и наука, на предлог на Бирото и Центарот
како институции коишто во надлежност ја имаат предметната материја за различните видови на програми
согласно наставната материја.
Со членот 9 став 1 од овој закон е пропишано дека
наставник се избира по пат на јавен оглас и заснова работен однос на определено време до крајот на учебната
година, а според членот 10 став 1 од овој закон, јавниот
оглас од член 9 став 1 се објавува во најмалку два днев-
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ни весници од кои најмалку во по еден од весниците
што се издаваат на македонски јазик и од весниците
што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку
20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.
Во членот 66 од овој закон е уредено прашањето за
трансформација на работниот однос на наставник и
стручен соработник, од определено во неопределено
време.
Со оспорената одредба од член 10 став 3 од овој закон, е пропишано дека кога на јавниот оглас од ставот
1 на овој член ќе се јават повеќе кандидати, предност
имаат наставниците, кои имаат повисок степен на соодветно високо образование и повисок успех во текот
на додипломските студии.
Имено, согласно одредбите од Законот, доколку на
јавниот оглас се јават повеќе кандидати со исполнет
услов од завршено најмалку четири години соодветно
високо образование и се има стекнато со најмалку 240
ЕКТС, а тоа е VI А ниво според Македонската рамка
на квалификации, произлегува дека кандидатите ги
имаат исполнето „најмалку“ основните услови на ниво
на образование, но не случајно Законот го употребува
зборот „најмалку“, што значи дека оставил можност да
продолжи вреднувањето на кандидатите, согласно оспорената одредба од ставот 3 на членот 10 од Законот.
Тоа значи, дека кога ќе се јават повеќе кандидати на
јавниот оглас, предност имаат кандидати кои имаат повисок степен на соодветно високо образование, кои
според Македонската рамка на квалификации се VII Б,
VII А и VIII ниво на образование (специјалистички
студии, магистерски академски студии и докторски
студии) и како услов е пропишан повисок успех во текот на додипломските студии.
Ваквата законска определба, според која кога ќе се
појават кандидати на јавниот оглас кои еднакво ги исполнуваат основните законски услови предвидени во
членот 3 од овој закон, продолжува да се вреднува квалитетот на кандидатите во насока за најдобар избор на
начин како е тоа пропишано во оспорениот член 10
став 3 од овој закон, сметаме дека не е во несогласност
со одредбите од Уставот на кои се повикува подносителот во иницијативата и не може основано да се постави прашањето за несогласност со Уставот.
Ова поради погоре изнесеното и поради фактот што
законодавецот има уставно овластување со закон да ги
уредува прашањата од работен однос кои и во случајов
со оспорената законска одредба се уредува постапувањето за вреднување на кандидати од јавен оглас за засновање на работен однос како наставници во основни и
средни училишта, кое еднакво се однесува за сите кои
се во иста ситуација што не имплицира нееднаков третман на кандидатите од јавниот оглас.
Врз основа на изнесената уставно-судска анализа
Судот утврди дека за оспорената одредба од член 10
став 3 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта, не може
основано да се постави прашањето за несогласност со
Уставот.
5. Поради погореизнесеното судот одлучи како во
точката 1 од ова решение.
6. Ова решение судот го донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот, Сали Мурати и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Никола
Ивановски, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р
Дарко Костадиновски и Вангелина Маркудова.
У. бр. 20/2020
7 октомври 2020 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.
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3478.
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на
Уставниот суд на Република Северна Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.202/2019), по моето гласање против
Решението У.бр.20/2020 од 7 октомври 2020 година за
неповедување постапка за оценување на уставноста на
член 10 став 3 од Законот за наставниците и стручните
соработници во основните и средните училишта, го издвојувам и писмено го образложувам следното
ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ
I.
Мојот став во овој предмет е спротивен со оној на
мнозинството судии, бидејќи сметам дека основано може да се постави прашањето за согласноста на оспорената одредба со уставните норми на кои се укажува во
иницијативата.
II.
Пред да го образложам својот став, претходно ќе
направам осврт на содржаното во Решението поради
кое мнозинството ја донело својата одлука во овој
предмет.
Најпрвин, она што е очигледно е дека во делот на
уставно-правната анализа има многу кратко образложение со два основни аргументи коишто воопшто не
даваат одговор на поставените прашања за несогласност со Уставот.
Едниот од нив е дека ваквата законска определба,
според која, кога ќе се појавеле кандидати на јавниот
оглас кои еднакво ги исполнувале основните законски
услови предвидени во членот 3 од овој закон, преку оспорената одредба се продолжувало да се вреднува квалитетот на кандидатите во насока за најдобар избор на
начин како што било пропишано во оспорениот член
10 став 3 од истиот закон, а тоа не било во несогласност со одредбите од Уставот на кои се повикувал подносителот на иницијативата.
Очигледно е дека станува збор за оцена на целисходноста и примената на оспорената одредба во одредени случаи во праксата (кога според ставот на мнозинството, ќе се појавеле кандидати на јавниот оглас
кои еднакво ги исполнувале основните законски услови предвидени во членот 3 од овој закон), па со неа се
овозможувало продолжување на вреднување на квалитетот на кандидатите, што во крајна смисла има за последица дека е даден паушален заклучок за непостоење
несогласност со одредбите на Уставот.
Во однос на ова, мора да се укаже дека оценувањето на тоа, како една одредба ќе се примени во праксата
и колку нејзиното постоење придонесува во решавањето на разни ситуации, не може да биде предмет на разгледување при оценувањето на нејзината согласност со
уставните норми.
Напротив, треба да се утврди нејзината вистинска
смисла и значење и тоа да се постави во однос на посочените уставни одредби и наводите од иницијативата,
односно да се постави прашањето дали законодавецот
со конкретното решение ги почитувал уставните
рамки, што овде не е сторено.
Од друга страна, од толкувањето на одредбата во
корелација со другите одредби од Законот, произлегува
дека никако не може да се тврди дека оваа одредба се
применува во случаите кога „ќе се појават кандидати
на јавниот оглас кои еднакво ги исполнуваат основните
законски услови предвидени во членот 3 од овој закон“.
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Имено, во член 10 став 3 од Законот е употребена
формулацијата „кога на јавниот оглас од ставот 1 на
овој член, ќе се јават повеќе кандидати“, што значи дека законски пропишаната предност на едната група се
применува кога ќе се оствари овој услов, а не кога „повеќе кандидати еднакво ги исполнуваат основните законски услови“ како што смета мнозинството. Притоа,
последниот употребен израз за еднакво исполнување
на условите е сосема нејасен, со оглед дека се можни
само две ситуации: нивно исполнување или неисполнување.
Мнозинството дава уште еден аргумент, а тоа е дека законодавецот имал уставно овластување со закон
да ги уредува прашањата од работен однос и во случајов со оспорената законска одредба се уредувало постапувањето за вреднување на кандидати од јавен оглас за
засновање на работен однос како наставници во основни и средни училишта, кое еднакво се однесувало за
сите кои биле во иста ситуација што не имплицирало
нееднаков третман на кандидатите од јавниот оглас.
Во начело, постоењето уставно овластување за донесување закон не подразбира дека одреден закон или
негова одредба однапред се во согласност со Уставот и
сосема е погрешно да се користи како аргумент, туку
тоа може да произлезе само откако кога ќе се анализира самата одредба или закон донесен врз основа на такво овластување.
Ако беше правилно утврдено значењето на оспорената одредба, ќе се увиди дека овде станува збор за
норма којашто се однесува на постапка за избор на наставници што завршува со одлука за избор, врз основа
на која подоцна се заснова работен однос. Или со други зборови, постапката за избор на наставници е јавноправен однос уреден со закон, каде јасно се утврдени
правилата за учесниците во постапката и од чиј исход
зависи дали подоцна ќе се заснова друг вид правен однос - работен однос. Во основа, ова значи дека погрешно е утврден карактерот на оспорената одредба дека
уредува прашања од работен однос, за што не е спорно
дека законодавецот има уставно овластување.
Токму и од овие причини и Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните
училишта јасно го разграничува ова, каде во член 9
став 1 предвидува дека наставникот првин се избира по
пат на јавен оглас, а потоа заснова работен однос на
определено време до крајот на учебната година.
Покрај претходното, не можам да се согласам и со
тоа дека со оспорената законска одредба се уредувало
постапувањето за вреднување на кандидати од јавен
оглас за засновање на работен однос како наставници
во основни и средни училишта и тоа еднакво се однесувало за сите кои биле во иста ситуација што не имплицирало нееднаков третман на кандидатите од јавниот оглас.
Доколку се анализира самата одредба, произлегува
дека со неа не се уредува како да се вреднуваат кандидатите на јавниот оглас, туку самиот закон определува
кој ќе има предност во случај да се јавиле повеќе кандидати. Таквото давање на предност во една постапка
никако не може да значи дека се работи за вреднување
на кандидатите во рамките на постапката.
Понатаму, не е спорно тоа што мнозинството смета
дека оваа законска одредба еднакво се однесувала на
сите. Токму поради нејзиниот карактер на законска
норма таа има еднакво правно дејство кон сите. Таа важи за сите кои ќе се јават на јавниот оглас (па, поради
тоа и се наоѓаат во иста ситуација). Но, проблемот е
тоа што одредбата предвидува нееднаквост помеѓу
кандидатите во таа ситуација, преку пропишување на
постоење предност за едни кандидати, во однос на
други, нешто што мнозинството не го препозна во овој
предмет.
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III.
Покрај тоа што аргументите на мнозинството се неодржливи, мое стојалиште е дека требаше да биде направена подлабока правна анализа на пошироката релевантна регулатива со цел донесување правилна одлука.
Имено, требаше да биде земена предвид правната
рамка којашто се однесува на статусот на наставниците
во основното и средното образование, како и условите
за вршење на улогата на наставник, законското дефинирање на основното и средното образование, како и
основните начела на постапката за вработување во јавниот сектор што ќе биде изложено во овој дел.
а) Согласно член 7 став 1 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните
училишта, вработените во основните училишта кои вршат работи од дејноста основно образование, имаат
статус на даватели на јавни услуги во основното образование и за нив се применуваат одредбите од овој закон, одредбите од Законот за основното образование,
прописите од областа на вработените во јавниот сектор
и општите прописи за работни односи. Истиот статус
го имаат и вработените во средните училишта кои вршат работи од дејноста средно образование (член 8
став 1 од Законот).
Во членот 12 од истиот закон е предвидено дека
наставниците ги избира директорот на училиштето по
предлог на училишниот одбор (став 1); училишниот
одбор при изготвувањето на предлогот од ставот (1) на
овој член, задолжително треба да ја земе предвид одредбата од член 10 став (3) од овој закон (став 2).
Наставниците се должни да работат на постигнување на целите на потсистемот на образование во којшто
работат, во согласност со пропишаните национални
стандарди за постигање на учениците, наставни планови, наставните програми и програмата за работа на
училиштето (член 13 од Законот).
Согласно член 14 од истиот закон, работните должности на наставникот во училиштето опфаќаат воспитно-образовна и други видови професионална работа
во училиштето: планирање и подготовка на воспитнообразовната и другите видови професионална работа;
реализирање на наставни и воннаставни активности;
следење и оценување на напредокот и постигањата на
учениците; учество во надворешните мерења на постигањата на учениците (меѓународни и државни тестирања); водење на педагошка документација и евиденција; соработка со родители; соработка со директорот, стручните соработници и другите органи на училиштето; работа во стручните активи и другите тела и
комисии; вршење на задачи на одделенски/класен раководител; собирање и обработка на податоци во врска
со воспитно-образовната и друга работа; менторство на
ученици; учествува во реализација на испитите од
државната матура, училишна матура, завршен испит,
државни и меѓународни тестирања; планирање и реализација на професионален развој; реализирање на дополнителна и додатна настава за учениците; подготвување и водење екскурзии, излети, натпревари, настава
во природа, летување, логорување што ги организира
училиштето; учество на истражувачки проекти и други
активности за унапредување на воспитно-образовната
работа; водење на портфолио (дел од професионалното
досие); и вршење на други работи определени со годишната програма за работа на училиштето.
Наставникот треба да ги поседува основните професионални компетенции за наставник за да реализира
настава во основно односно средно училиште (член 23
став 1 од Законот). Основните професионални компетенции се однесуваат на знаењата вештините и професионалните вредности што се неопходни за квалитетно
изведување на воспитно-образовната работа (став 2).
Наставникот ги стекнува основните професионални
компетенции во текот на образованието за наставник и
за време на приправничкиот стаж (став 3).
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Основните професионални компетенции опфаќаат
знаења, вештини и професионални вредности, во следните подрачја: 1. Знаења за наставниот предмет и за
воспитно-образовниот систем; 2. Поучување и учење
(планирање и подготовка на наставата, реализација на
наставата, оценување на учениците, познавање на учениците и излегување во пресрет на нивните потреби);
3. Создавање на стимулативна средина за учење (создавање на безбедна и стимулативна средина за учење и
позитивна училишна клима); 4. Социјална и образовна
инклузија; 5. Комуникација и соработка со семејството
и заедницата и 6. Професионален развој и професионална соработка (член 24 став 1 точки 1-6 од Законот).
Основните професионални компетенции од подрачјата
од став (1) на овој член, ги утврдува министерот, на
предлог на Бирото и Центарот (став 2).
б) Согласно член 1 став 1 од Законот за основното
образование („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 161/2019 и 229/2020), со овој закон се
уредува воспитно-образовниот процес кој се остварува
во основните училишта, како и дејноста на основното
образование како дел од единствениот воспитно-образовен систем. Дејноста на основното образование е од
посебен јавен интерес (став 2).
Секое дете има право на бесплатно и квалитетно основно воспитание и образование во основно училиште
(член 3 став 1 од Законот).
Основното образование се развива врз основа на
следните начела: најдобар интерес и целосен развој на
ученикот; еднаквост, достапност, пристапност и инклузивност; општообразовен карактер на основното образование; обезбедување на квалитет на образованието и
меѓународна споредливост на знаењата на учениците;
активно учество на учениците во животот на училиштето и заедницата; подготвување на ученикот за доживотно учење; унапредување на сличностите и прифаќање на различностите, интеркултурност, мултикултурализам, интеркултурализам и мултикултурност; грижа
за физичка безбедност и здравје; автономност, компетентност и одговорност; и партнерство помеѓу училиштето, родителите, односно старателите и единиците
на локалната самоуправа (член 4 алинеи 1 - 9 од Законот за основното образование).
Целите на основното образование се: обезбедување
целосен опфат во воспитно-образовниот процес и одговарање на разновидните потреби на сите ученици преку обезбедување суштинско учество на сите ученици
во него; обезбедување системски пристап за поттикнување на когнитивниот, социо-емоционалниот и психомоторниот развој на ученикот согласно со неговите
развојни карактеристики, потенцијали и афинитети;
постигнување на националните стандарди за учениците
во основно образование од подрачјата: јазична писменост, изучување други јазици, математика, природни
науки и технологија, дигитална писменост, личен и социјален развој, демократска култура и граѓанство,
претприемништво и финансиска писменост како и
уметничко изразување, култура и мултикултура; развивање самодоверба и свест кај ученикот за сопствената
индивидуалност и одговорност за своите постапки;
воспитување за почитување на различностите, соработка, почитување на различноста, основните човекови
слободи и права; развивање на писменоста и способностите на учениците за разбирање, информирање и
изразување на македонски јазик и неговото кирилско
писмо; развивање на писменоста и способностите на
учениците за разбирање, информирање и изразување,
покрај на македонски јазик и неговото кирилско писмо
и на јазик и писмо на припадниците на заедниците кои
зборуваат јазик различен од македонскиот јазик; развивање свест кај учениците за припадност на Република
Северна Македонија и негување на националниот, граѓанскиот, етничкиот и културен идентитет; подготвува-
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ње на ученикот за одговорен живот во слободно, граѓанско и демократско општество; развивање на способности и вештини за истражување, експериментирање и
решавање на проблеми; стекнување општи и применливи знаења и вештини што се потребни во секојдневниот живот или за натамошно образование; оспособување за натамошно образование и доживотно учење;
поддршка на талентирани и надарени ученици во различни области; и унапредување на здравиот начин на
живеење и воспитување за преземање одговорност за
сопственото здравје и за заштита на животната средина
(член 7 алинеи 1 - 14 од Законот за основното образование).
в) Во Законот за средното образование („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996,
34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003 исправка, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007,
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010,
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013,
41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015,
145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
229/2020) се содржани одредби коишто се од значење
за прашањето коешто се разгледува.
Согласно член 1 од Законот за средното образование, со овој закон се уредува организацијата, функционирањето и управувањето во средното образование, како дел од системот на воспитанието и образованието.
Дејноста што се остварува во средното училиште е
од јавен интерес и се врши како јавна служба (член 2
став 4 од истиот закон).
г) На крајот, според член 2 став 1 алинеи 1 и 2 од
Законот за вработените во јавниот сектор („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 27/2014,
199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/2019 и
14/2020), работодавачи во јавниот сектор (во натамошниот текст: институции), согласно со овој закон, се: органите на државната и на локалната власт и други
државни органи основани согласно со Уставот и со закон; и институциите кои вршат дејности од областа на
образованието, науката, здравството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на детето,
спортот, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови,
јавни установи и јавни претпријатија основани од Република Македонија или од општините, од градот
Скопје, како и од општините во градот Скопје. Вработени во јавниот сектор се лицата кои засновале работен
однос кај некој од работодавачите од ставот (1) на овој
член (став 2).
Според член 5 (насловен „Начело на еднакви услови, еднаков пристап до работно место, соодветна и
правична застапеност“) став 1 од истиот закон, институциите, согласно со начелото на еднакви услови и еднаков пристап за сите заинтересирани кандидати до работното место, имаат обврска слободните работни места и условите за нивно пополнување да ги огласуваат
преку интерен, односно јавен оглас.
И конечно, согласно член 6 (насловен „Начело на
стручност и компетентност“) став 1 од истиот закон,
вработувањето во јавниот сектор се врши преку објавување на јавен оглас, при што во транспарентна, фер и
конкурентна постапка на селекција, се избира најстручниот и најкомпетентниот кандидат за работното местo.
Додека во третиот став од овој член е предвидено дека
постапката на селекција од ставовите (1) и (2) на овој
член се утврдува со закон, а се состои од проверка на
поднесените докази за исполнување на условите за работното место, полагање на квалификациски тестови
во хартиена или во електронска форма, организирање
на интервјуа и/или други форми на проверка на кандидатите.
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д) Од погореизложената правна рамка може да се
извлечат три основни заклучоци.
Прво, дејностите на основно и средно образование
се од јавен интерес каде се остварува едно од основните уставни права - правото на образование, но и одредени цели коишто се од огромно значење за општеството во целост, но и за правилниот развој на поединецот како член на општеството.
Второ, главен и централен носител во остварувањето на оваа дејност се наставниците, кои имаат статус на
даватели на јавни услуги за кои законот предвидува дека треба да исполнуваат одредени услови, но и да поседуваат одредени способности како што се знаења, вештини и професионални вредности (за кои законот употребува заеднички термин „компетенции“), а што во основа има за цел обезбедување квалитетно образование.
Трето, основни начела за вработување во јавниот
сектор (во кој секако спаѓаат и инстутуциите од образованието) се еднакви услови, еднаков пристап до работното место, соодветна и правична застапеност и
вработување преку фер, транспарентна и конкурентна
постапка со цел да се избере најстручниот и најкомпетентниот кандидат, за што се спроведува постапка
предвидена и уредена со закон.
IV.
Имајќи го предвид досега изложеното, во овој дел
ќе го изнесам мојот став за несогласноста на оспорената одредба со уставните норми.
Според моето мислење, со неа законодавецот доделил повластен статус на една група на граѓани во рамките на постапката за избор на наставник со распишување јавен оглас за вработување. Тоа се кандидатите за
избор на наставник кои имаат повисок степен на соодветно високо образование и повисок успех во текот на
студиите во однос на друга група - кандидати за избор
на наставник кои имаат понизок степен на соодветно
високо образование и понизок успех во текот на студиите. Повластеноста се состои во тоа што првата група
граѓани има законски предвидена предност при изборот за наставник во однос на другите. Патем, треба да
се нагласи дека оние од втората група веќе со поседувањето на соодветно високо образование го исполнуват
условот предвиден со член 3 став 1 алинеја 1 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта.
Ова е во целосна спротивност со член 9 став 2 од
Уставот, согласно кој граѓаните пред Уставот и законите се еднакви. Меѓу другото, оваа норма значи дека законодавецот има уставна обврска да креира норми коишто ќе важат за сите граѓани. Исто така, со тие норми
не треба на ниту еден граѓанин да му биде овозможена
поповолна, односно да биде ставен во понеповолна положба, како што е случај со оспорената одредба. Користењето на како што е во случајот, на изразот „предност имаат наставниците“, не е во духот на оваа одредба и како таква не треба да биде дел од правниот поредок којшто во својот највисок акт прокламирал еднаквост пред уставните и законските норми на сите граѓани, а не едните да бидат поеднакви од другите.
Истовремено, повреден е и член 32 став 2 од Уставот, бидејќи наместо законодавецот да го гарантира
ова уставно начело и да предвиди одредби како истото
да се оствари во постапката за избор на наставници со
распишување јавен оглас, донел одредба согласно која
за оние со повисок степен на потребното образование и
повисок успех ќе имаат поповолни услови, што никако
не може да биде во согласност со Уставот.
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Од овие причини, претходно ги изложив начелата
за вработување во јавниот сектор согласно Законот за
вработените во јавниот сектор. Во овој закон, почитувани се претходните одредби, па оттаму се утврдени
основните начела за вработување во јавниот сектор (во
кој согласно член 2 став 1 алинеја 2 од овој закон, спаѓаат и инстутуциите од образованието) како што се еднаквите услови, еднаков пристап до работното место,
соодветна и правична застапеност и вработување преку
фер, транспарентна и конкурентна постапка.
Имајќи го предвид последното, се појавува еден
вид на парадокс со одлуката дека оспорената одредба е
во согласност со уставните норми. Имено, мнозинството смета дека предвидувањето на предност во постапката за избор на наставници е во согласност со одредбите од Уставот, додека од друга страна постојат одредби коишто се однесуваат и на основното и средното
образование коишто гарантираат еднакви услови при
изборот на наставници.
Можеби како аргумент за оправдување на ова законско решение што беше разгледувано од Судот, е тоа
дека законодавецот имал намера во основното и средното образование да овозможи на оние кандидати кои
имаат повисок степен на потребно образование и повисок успех да бидат избрани како наставници што би
придонело до поквалитетно и подобро образование.
Меѓутоа, прво и основно е дека законодавната намера не значи дека и одредена одредба е во согласност
со Уставот. Понатаму, како што беше изложено и погоре, Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта, покрај условите
коишто треба да ги исполнуваат наставниците што се
предвидени со член 3 од овој закон, потребно е поседување основни професионални компетенции опфаќаат
знаења, вештини и професионални вредности кои не се
помалку значајни од стекнатиот степен на образование
и постигнат успех во образованието.
Затоа, моето мислење е дека во јавниот сектор треба да бидат секогаш избирани најстручните и најкомпетентите преку постапка која секому кој ги исполнува
условите, ќе овозможи да биде проверен за неговите
знаења, вештини и способности за извршување на работните обврски на работното место за кое е објавен јавен оглас.
Притоа, одлуката за изборот по така спроведената
постапка треба да биде исклучиво на работодавецот, а
не законодавецот однапред да определува кои кандидати ќе бидат во предност со цел да бидат избрани, без
оглед на тоа дали поседуваат и потребни вештини и
способности за соодветното работното место.
На крајот, морам да заклучам дека во овој предмет,
Судот пропушти шанса да застане на страната на еднаквоста на граѓаните и правото на еднаков пристап до
секое работно место. Со ваквата одлука се овозможува
постоење систем за прием во јавните служби којшто е
неуставен и не овозможува прием на најстручните и
најкомпетентните кандидати за вршење јавна служба,
туку на оние на кои законодавецот им дал предност
при изборот за наставник во основно и средно училиште врз основа на арбитрарно избрани основи коишто не
гарантираат дека секогаш ќе се избере токму најстручниот и најкомпетентниот кандидат.
Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3479.
Врз основа на член 101 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016, 83/2018 и 31/2020) и врз основа на Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за
именување директор на овластен учесник на пазарот на
хартии од вредност и утврдување на формата и содржината на барањето за давање на согласност за именување директор на овластен учесник на пазарот на
хартии од вредност („Службен весник на РСМ“
бр.55/2020), постапувајќи по Барањето бр.УП1 08-111
од 2.10.2020 година од страна на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за давање согласност за именување на лицето Борче Шулески за ВД директор на Одделението за работа со хартии од вредност на Шпаркасе
банка Македонија АД Скопје, Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 30.10.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се дава согласност за именување на Борче Шулески за ВД директор на Одделението за работа со хартии од вредност на Шпаркасе банка Македонија АД
Скопје.
2. Согласноста за именување на Борче Шулески за
ВД директор на Одделението за работа со хартии од
вредност на Шпаркасе банка Македонија АД Скопје се
дава за период од 4.11.2020 година до 3.5.2021 година
согласно Одлуката на Управен одбор на Шпаркасе банка Македонија АД Скопје број 37037/1-4 од 30.9.2020
година.
3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на
рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на Борче Шулески од функцијата ВД директор
на Одделението за работа со хартии од вредност на Шпаркасе банка Македонија АД Скопје, со денот на одземање
на согласноста за именување на директор од страна на
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија и во други случаи утврдени со закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 08-111
30 октомври 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 101 të Ligjit të Letrave me Vlerë
(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 95/2005,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013,
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018
dhe 31/2020) dhe në bazë të Rregullores për mënyrën dhe
procedurën për dhënie të pëlqimit për emërimin e drejtorit të
një pjesëmarrësi të autorizuar në tregun e letrave me vlerë
dhe përcaktimi i formës dhe përmbajtjes së kërkesës për
dhënie të pëlqimit për emërimin e drejtorit të një
pjesëmarrësi të autorizuar në tregun e letrave me vlerë
(„Gazeta Zyrtare e RMV-së“ nr.55/2020), duke vepruar ndaj
Kërkesës nr. PA1 08-111 të datës 02.10.2020 të Shparkase
Banka Makedonija SHA Shkup për dhënie të pëlqimit për
emërimin e personit Borçe Shuleski për UD drejtor të
Departamentit të punës së letrave me vlerë të Shparkase
Banka Makedonija SHA Shkup, Komisioni i Letrave me
Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e
mbajtur më datë 30.10.2020, miratoi:
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AKTVENDIM
1. Jepet pëlqimi për emërimin e Borçe Shuleskit për
UD drejtor të Departamentit të punës së letrave me vlerë të
Shparkase Banka Makedonija SHA Shkup.
2. Pëlqimi për emërimin e Borçe Shuleskit për UD
drejtor të Departamentit të punës së letrave me vlerë të
Shparkase Banka Makedonija SHA Shkup jepet për
periudhën prej 04.11.2020 deri më 03.05.2021 në përputhje
me Vendimin e Bordit drejtues të Shparkase Banka
Makedonija SHA Shkup numër 37037/1-4 të datës
30.9.2020.
3. Ky Aktvendim pushon të vlejë edhe para kalimit të
afatit të përcaktuar në pikën 2 të këtij Aktvendimi ditën e
shkarkimit të Borçe Shuleskit nga funksioni UD drejtor i
Departamentit të punës së letrave me vlerë të Shparkase
Banka Makedonija SHA Shkup, ditën e revokimit të
pëlqimit për emërimin e drejtorit nga ana e Komisionit të
Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut
dhe në raste të tjera të përcaktuara me ligj.
4. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 08-111
30.10.2020 година
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
Mr.Sc. Nora Aliti

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
3480.
Врз основа на член 90 од Законот за катастар на
недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија број 124/19), Управниот одбор на
Агенцијата за катастар на недвижности донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ
Член 1
Во Правилникот за геодетски работи за посебни намени („Службен весник на Република Македонија“
број 159/13, 88/14, 110/14, 132/14, 56/15, 195/16, 2/17,
41/18, 48/19 и 183/19) во член 4 став (1), во алинеја 2,
по зборовите „физичка делба“ се додаваат зборовите
„предбележување на градба кога истата се гради на повеќе катастарски парцели;“.
Член 2
Во членот 5 во алинеја 11 сврзникот „и“ се брише и
се додава нова алинеја 12 која гласи:
„- LiDAR податоци (облак од точки, DTM/DSM базирани на LiDAR снимање); и“.
Алинеја 12 станува алинеја 13 .
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 0101-13359/1
2 ноември 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
м-р Ирма Мандева, с.р.

3481.
Врз основа на член 74 од Законот за катастар на
недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија број 124/19), Управниот одбор на
Агенцијата за катастар на недвижности донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Во Правилникот за премер на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 121/13,
169/13, 95/15, 128/15, 157/16, 176/16, 195/16, 135/17,
41/18, 48/19 и 183/19) во членот 6 став (1) во алинеја
три, сврзникот „и“ се заменува со интрепукциски знак
„ ; “. Во алинеја четири точката се заменува со сврзник
„и“, и се додава нова алинеја пет која гласи:
„-LiDAR метод.“
Член 2
По главата II.7 се додава нова глава II.8, еден нов
наслов и еден нов член кои гласат:
„ II.8. ПРЕМЕР СО LiDAR МЕТОД
Одредување надморски височини
Член 72-а
(1) За одредување на надморски височини на детални точки, може да се користат и податоци од LiDAR
снимање, доколку снимањето е извршено со параметри
кои овозможуваат одредување на надморските височини на деталните точки, со точност не помала од 10 см.
(2) Во случај од став (1) на овој член, информациите за параметрите со кои е извршено LiDAR снимањето
и точноста на LiDAR податоците, треба да се содржани во техничкиот извештај во геодетскиот елаборат од
премерот.
(3) Во случај кога се користат LiDAR податоци за
одредување на надморски височини на детални точки,
истите задолжително треба да се исконтролираат со теренски мерења заради потврдување на точноста на
LiDAR податоците .
(4) Контролните теренски мерења од ставот (3) на
овој член, се составен дел на геодетскиот елаборат.“
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 0101-13360/1
Претседател
2 ноември 2020 година
на Управен одбор,
Скопје
м-р Ирма Мандева, с.р.
__________
3482.
Врз основа на член 102 од Законот за катастар на
недвижности („Службен весник наРепублика Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ број 124/19),Управниот одбор на
Агенцијата за катастар на недвижности донесе
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ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА
ТОПОГРАФСКИ КАРТИ, ОРТОФОТО КАРТИ /
ПЛАНОВИ И КАРТОГРАФСКИ ПРОИЗВОДИ
Член 1
Во Правилникот за начинот на изготвување на топографски карти, ортофото карти/планови и картографски производи („Службен весник на Република Македонија“ број 159/13), во членот 2 точките 8 и 9 се менуваат и гласат:
„8. „ Дигитален Модел на Терен“- DTM (Digital
Terrain Model) е математички дефинирана континуирана површина во дигитална форма која со одредена точност го претставува теренот.
9. „Дигитален Модел на Површина“- DSM (Digital
Surface Model) е математички дефинирана континуирана површина во дигитална форма која со одредена точност го претставува теренот заедно со природните и
вештачките предмети лоцирани на теренот.“
По точка 17 се додава нова точка 18 која гласи:
„18. „Инерцијален навигационен ситем“ – INS
(Inertial Navigation System) е ситем кој користи комјутер, сензори за поместување (акцелерометри) и сензори
за просторна ротација (жироскопи) за континуирано
пресметување на позицијата, ориентацијата, брзината и
правецот на движење на платформата за летање, без
користење на надворешни референци.“
Точките 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 стануваат точки
19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25.
По точка 24 која станува точка 25 се додаваат пет
нови точки 26, 27, 28, 29 и 30 кои гласат:
„26. „LiDAR(Light Detection and Ranging)“ е метода
за одредување на растојанието од сензорот до објектот
во просторот, со користење на ласерска светлина.
27. „RINEX (Receiver Independent Exchange
Format)“ е формат за размена на GNSS податоци.
28. „GDOP (Geometric Dilution Of Precision)“ е
грешка предизвикана од релативната позиција на
GNSS сателитите.
29. „LAS формат“ е отворен бинарен формат на датотека дизајниран за размена и архивирање на податоците од облакот од точки.
30. „LAZ формат“ е компресирана форма на LAS
формат. “
Член 2
Во членот 12 по ставот (3) се додава нов став (4) кој
гласи:
„(4) Прибирањето на податоци за вертикална претстава на теренот, како и прибирање на податоци за други топографски објекти и карактеристики на површината на земјата, може да се врши и со LiDAR метода на
снимање.“
Член 3
По членот 16 се додава нов наслов и нов член 16- а
кој гласи:
„ GNSS/INS систем
Член 16 а
При вршење на аерофотограметриското снимање,
платформата за летање задолжително треба биде опремена со GNSS/INS систем чија точост е дефинирана во
следната табела:

Единица
GPS
Положба
Висина
Интервал на регистрација
INS
Агол околу Х оска
Агол околу У оска
Агол околу Z оска
Интервал на регистрација

Точност
0.3 m
0.3 m
1s
0.015°
0.015°
0.035°
0.016 s

“.

Член 4
По главата V се додава нова глава Va, 28 нови наслови и 28 нови членови кои гласат:
„Va. LiDAR МЕТОД НА СНИМАЊЕ
Прибирање податоци
Член 32- а
LiDAR методот на снимање e постапка со која врз
основа на извршено ласерско скенирање направено од
воздух и податоци прибрани со користење на дополнителни уреди вградени во LiDAR системот, се добиваат
координати за секоја точка на земјината површина од
која се одбил ласерскиот зрак (терен, природни и изградени објекти).
Проект за LiDAR снимање
Член 32- б
LiDAR снимање се врши врз основа на изготвен
проект кој содржи:
- опис на подрачјето кое е предмет на снимање,
- спецификација на производот кој се изработува
(формат на податоците, начин на организација и именување на датотеките, густина на облакот од точки,
просторен референтен систем, очекувана апсолутна
точност и друго),
- период и услови во кои треба да се изврши ласерското скенирање,
- тип на платформа за снимање,
- тип на LiDAR сензор,
- тип на GNSS/INS систем,
- план на летање изработен на геодетско- картографска подлога во соодветен размер,
- големина на преклопот при ласерското скенирање,
- план на одредување на контролни точки,
- претходна оцена на точност на прибраните податоци и
- начин на вршење контрола на квалитет на LiDAR
снимањето.
Платформи за LiDAR снимање
Член 32- в
За реализација на LiDAR снимање од воздух се користат платформи кои имаат стабилен лет на проектираните висини и можност за инсталирање на LiDAR и
GNSS/INS системи, неопходни за спроведување на ласерското скенирање.
Сертификати за калибрација на LiDAR и GNSS/INS
системите
Член 32- г
(1) LiDAR и GNSS/INS системите кои се користат
при ласерското скенирање на теренот треба да имаат
сертификат за извршена калибрација, не постар од една
година.
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(2) Сертификатите од став (1) на овој член се составен дел од техничкиот извештај за извршеното ласерско скенирање.
(3) GNSS/INS системите кои се користат при ласерското скенирање треба да ја задоволуваат точноста од
членот 16- а.
План на летање
Член 32- д
(1) Изработката на планот на летање опфаќа дефинирање на линиите на ласерско скенирање во државниот референтен систем, како и на пропратните параметри на ласерското скенирање.
(2) Планот на летање треба да го опфати во целост
подрачјето на скенирање без оглед на неговите топографски карактеристики.
(3) Планот на летање се изработува на геодетскокартографска подлога во соодветен размер, во дигитална или аналогна форма и на истиот се прикажуваат:
- границата на подрачјето на скенирање,
- линиите на скенирање со нивните ознаки и
- апсолутната висина на лет за секој ред.
(4) Секоја линија на скенирање се планира да биде
поставена на иста апсолутна висина во однос на референтната површина.
(5) Апсолутната висина на снимање се дефинира во
однос на средната вредност на висините на подрачјето
опфатено во редот на снимање.
Попречен преклоп при ласерско скенирање
Член 32- ѓ
Попречниот преклоп при ласерското скенирање зависи од топографските карактеристики на теренот, видот и точноста на производот. Минималниот реализиран попречен преклоп не смее да биде помал од 5%.
План за одредување контролни точки
Член 32- е
(1) За контрола на апсолутната висинска точност на
податоците прибрани со ласерското скенирање на терен се мерат кластери на контролни точки на дефинирани локации во рамките на подрачјето на снимање, за
што се изготвува посебен план. Кластерите на контролни точки мора да бидат рамномерно распоредени на
подрачјето на кое се врши скенирање и по можност да
бидат во зоните на преклоп на скенирањето. Секој
кластер на контролни точки покрива површина за валидација со радиус од 6 - 10 km.
(2) Планот на кластери на контролни точки се изготвува на соодветна геодетско- картографска подлога
и истиот опфаќа:
- дефинирање на број и распоред на кластери на
контролни точки,
- дефинирање на димензии на кластерите, распоред
и меѓусебно растојание на точките во истите,
- дефинирање на точноста, методата и начинот на
одредување координати на контролните точки и
- изработка на прегледна скица со распоред на
кластери и контролни точки.
(3) Теренот на кој се наоѓаат точките од контролниот кластер треба да биде од цврст материјал и со рамномерен наклон, не поголем од 5%.
(4) Крајните точки од кластерот треба да се оддалечени минимум 0.5 m од рабовите на површините чии
карактеристики влијаат на квалитетот на прибраните
податоци (тревни површини, водени површини и
друго) и минимум 0.5m од местата каде теренот нагло
го менува падот.

(5) Големината на кластерите на контролни точки
зависи од бараната густина на облакот од точки. За густина на облакот од точки од 0.5 до 3 точки на метар
квадратен, големината на контролниот кластер мора да
биде најмалку 16 m2. Доколку нема практична можност за кластер 4x4m, може да се користи кластер со
димензии 2x8m. За густина на облакот од точки од 3
точки на метар квадратен и поголема, големината на
контролниот кластер мора да биде најмалку 4 m2.

(6) Контролните точки треба да бидат одредени со
најмалку три пати поголема положбена и висинска точност од точноста на податоците кои се прибираат со
ласерското скенирање.
(7) Контролните точки по правило се одредуваат
непосредно пред ласерското скенирање на теренот.
(8) По исклучок од став (7) на овој член контролните точки може да се одредат и после ласерското скенирање заради отстранување на евентуалните отстапувања утврдени при контролата на релативната точност на
прибраните податоци.
Попречни линии на скенирање
Член 32- ж
(1) За вршење на дневна калибрација на опремата за
ласерско скенирање и подобрување на квалитетот на
израмнувањето на податоците од ласерското скенирање по линии, се врши скенирање и по линии поставени
попречно на главните линии на скенирање.
(2) Сите линии на скенирање треба да бидат покриени со најмалку една попречна линија на скенирање на
секои 60 km.
(3) Доколку линиите на скенирање се подолги од 40
km, попречни линии на скенирање треба да се реализираат на двата краја од линиите.
(4) Попречните линии на скенирање треба да бидат
приближно ортогонални на главните линии на скенирање, а аголот кој го зафаќаат со главните линии на
скенирање не смее да биде помал од 50о.
(5) Попречните линии на скенирање не смеат да поминуваат преку големи водени површини.
(6) Попречните линии на скенирање се прикажуваат
на планот на летање.
Контролни профили
Член 32- з
(1) Парови на контролни профили се користат за
оцена на систематски грешки во хоризонтална рамнина. Еден пар контролни профили се состои од еден
профил во насока север- југ и еден профил во насока
исток-запад.
(2) По исклучок од став (1), доколку не е можно паровите контролни профили да бидат поставени во насока север-југ и исток-запад, истите може да бидат поставени во произволна насока, но мора да бидат ортогонални еден во однос на друг.
(3) Како контролни профили може да се користат
покриви од станбени објекти.
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(4) Контролни профили може да се постават и на
терен, при што се води сметка нивните должини да не
се помали од 10 m, наклонот на терен да не е поголем
од 60° и висинската разлика на крајните точки да не е
помала од 2m.
(5) Координатите на точките од контролните профили треба да бидат одредени со најмалку три пати поголема положбена и висинска точност од точноста на
податоците кои се прибираат со ласерското скенирање.
(6) Во рамките на еден проект за ласерско скенирање треба да се одредат најмалку три парови на контролни профили.
Примена на GNSS станици при ласерското
скенирање
Член 32- ѕ
(1) За реализација на ласерско скенирање се користат најмалку две перманентни GNSS станици од националната GNSS мрежа - МАКПОС.
(2) Растојанието помеѓу платформата на која е поставена опремата и перманентната GNSS станица, за
секоја точка од скенирањето, не смее да биде поголемо
од 30 km.
(3) Доколку постојните перманентни GNSS станици
не го исполнуваат критериумот од ставот (2) на овој
член, се поставуваат привремени GNSS станици на соодветни локации со квалитетен прием на GNSS
сигнали.
Време и услови за реализација на ласерското
скенирање
Член 32- и
(1) Ласерското скенирање во функција на изработка
на висински модел на теренот се врши во период од годината со најмала вегетација (рана пролет или доцна
есен).
(2) Атмосферските услови во текот на ласерското
скенирање треба да се стабилни, без врнежи, силен ветар, магла, испарување и слични појави кои влијаат на
квалитетот на ласерското скенирање.
(3) Ласерско скенирање не треба да се врши во случај на постоење на снежна покривка и изразени површински води.
(4) Доколку во текот на ласерското скенирање дојде
до нарушување на условите за негова реализација, скенирањето се прекинува со наведување на причината за
прекинување.
Извештај за реализацијата на ласерското
скенирање
Член 32- ј
(1) По завршувањето на ласерското скенирање се
изготвува извештај за реализација на ласерското скенирање кој содржи:
- основни информации за подрачјето на скенирање
и користената опрема,
- време на почеток и крај на скенирањето за секоја
линија,
- информации за квалитетот на GNSS податоците
(GDOP, број на сателити и слично), и
- графички приказ на границата на подрачјето на
скенирање, линиите на скенирање со ознаки и реализираните правци на лет и реализираната апсолутна висина на лет за секоја линија на скенирање.
(2) Графичкиот приказ од ставот (1) се изработува
на геодетско- картографска подлога во соодветен размер.
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Va.1. ПРЕЛИМИНАРНА КОНТРОЛА НА
ПОДАТОЦИТЕ
Опфат на прелиминарната контрола
Член 32- к
(1) Прелиминарната контрола опфаќа контрола на
податоците од GNSS/INS системот и контрола на податоците прибрани со ласерското скенирање кои се вршат непосредно по завршување со ласерското скенирање.
(2) За извршената прелиминарна контрола, од страна на лицата кои ја спроведуваат се изработува извештај од прелиминарната контрола на податоците од ласерското скенирање.
Прелиминарна контрола на податоците од
GNSS/INS системот
Член 32- л
Прелиминарната контрола на податоците од
GNSS/INS системот се врши преку:
- контрола на интервалот на прибирање податоци
за време на снимањето,
- проверка дали настанал прекин за време на снимањето,
- контрола на покриеност на подрачјето на снимање со податоци,
- проверка дали RINEX фајлот содржи податоци за
висината на антената,
- проверка дали RINEX фајлот ги содржи официјалните координати на перманентните GNSS станици и
- проверка на минималниот број на сателити за
време на скенирањето и вредноста на GDOP.
Прелиминарна контрола на податоците од
ласерското скенирање
Член 32- љ
Прелиминарната контрола на податоците прибрани
со ласерското скенирање опфаќа:
- проверка на покриеност на подрачјето на снимање со податоци,
- проверка на комплетноста и исправноста на прибраните податоци и
- проверка на густината на облакот од точки.
Отстранување на недостатоци, пропусти и грешки
утврдени со прелиминарната контрола
Член 32- м
(1) Доколку со прелиминарната контрола се утврдат
одредени недостатоци, пропусти и грешки, истите се
отстрануваат со повторно скенирање на теренот.
(2) Дополнителните и повторени снимања се означуваат на планот на снимање со црвена боја.
Va.2. ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ
Оптимална траекторија на ласерското скенирање
Член 32- н
(1) По извршената прелиминарна контрола на податоците од GNSS/INS системот се пресметува оптималната траекторија на ласерското скенирање и се изработува извештај за нејзиното пресметување.
(2) Заради контрола на пресметувањето, се врши
уште едно независно пресметување на траекторијата од
ставот (1) на овој член со користење на податоци од
друга перманентна GNSS станица на одбраниот дел на
подрачјето кое е предмет на ласерското скенирање.
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Облак од точки
Член 32- њ
Врз основа на пресметаната оптимална траекторија
на ласерското скенирање и други податоци (наклон на
ласерскиот зрак, вредноста на растојанието за секоја
точка и друго) се формира облак од точки прибрани со
скенирањето, за секоја линија.
Отстранување систематски грешки
Член 32- о
Податоците кои се прибрани на подрачјето на преклоп помеѓу линиите на скенирање се користат за релативно израмнување на прибраните податоци заради отстранување на систематските грешки на LiDAR системот.
Кластери на контролни точки со поголема точност
Член 32- п
Доколку при обработката на податоците прибрани
со LiDAR методата се утврди дека не е постигната бараната висинска точност, се користат кластери на контролни точки со поголема точност за повторна обработка на податоците.
Член 32- р
Извештај од обработката на податоците од ласерското скенирање
За извршената обработка на податоците од ласерското скенирање се изготвува извештај чиј составен
дел е и извештајот за извршеното пресметување на оптималната траекторија на ласерското скенирање од
членот 32- н.
Формат на прибраните податоци
Член 32- с
(1) Форматот на прибраниот и обработен облак од
точки е LAS формат.
(2) За секој збир на податоци од ставот (1) на овој
член кои имаат идентични карактеристики се изработува датотека со метаподатоци.
Контрола на квалитет
Член 32- т
(1) Контролата на квалитет на реализираното ласерско скенирање опфаќа контрола на: параметрите со кои
е реализирано ласерското скенирање, податоците на
GNSS/INS системот и прибраните податоци – облакот
од точки.
(2) Контролата на параметрите со кои е реализирано ласерското скенирање опфаќа контрола на:
- условите во кои е извршено ласерското скенирање
(атмосферски услови, ситуација на терен и друго),
- калибрацијата на користениот LiDAR сензор,
- реализираните линии на скенирање,
- реализираната висина на лет и
- реализираниот попречен преклоп на скенирањето.
(3) Контролата на податоците на GNSS/INS системот опфаќа контрола на:
- условите за време на прибирањето на податоците
(вид на опрема, прием на GNSS сигнали во платформата за летање и на перманентните GNSS станици, констелација на сателити и слично),
- калибрацијата на GNSS/INS системот,
- комплетноста и точноста на податоците од
GNSS/INS системот и
- процесот на одредување на оптималната траекторија.

(4) Контролата на квалитетот на прибраните податоци опфаќа:
- контрола на комплетноста на податоците (покриеноста на подрачјето на скенирање со податоци, густината на облакот од точки),
- точноста на податоците (релативната и апсолутната висинска и хоризонтална точност и точноста на класификација на податоците од облакот од точки) и
- конзистентноста на податоците (формат на податоците, начин на организација и именување на датотеките).
(5) За извршената контрола се изработува извештај
за извршена контрола на квалитетот на податоците, кој
посебно содржи податоци за:
- предметот на контрола,
- обемот на контрола (одредени делови или комплет),
- начинот на нејзино спроведување,
- воочени недостатоци и мерки за нивно отстранување,
- исполнетост на критериумот за прифатливост,
- датум на контролата и
- лице кое ја извршило.
Густина на облакот од точки
Член 32- ќ
(1) Густината на облакот од точки се изразува со
бројот на точки на еден метар квадратен.
(2) Средната густина на облакот од точки се
пресметува врз основа на точките од првиот повратен
сигнал од централните делови на подрачјето кое што е
предмет на скенирање, за секоја линија од скенирањето.
(3) Средната густина на облакот од точки треба да
биде во согласност со вредностите дефинирани во проектот за ласерско скенирање.
(4) Средното растојание на точките во правец на
линијата на снимање и средното растојание на точките
во правец нормален на линијата на снимање, треба да
се приближно еднакви.
Контрола на релативната висинска точност
Член 32- у
(1) Контролата на релативната висинска точност на
облакот од точки се врши со споредување на висината
на точките од две линии на скенирање на подрачјето на
преклопување.
(2) Средната квадратна грешка на отстапувањето на
висините треба да биде помала или еднаква од вредноста дефинирана во проектот за ласерско скенирање.
(3) Локациите за вршење контрола на релативната
висинска точност треба да бидат на терен од цврст материјал (бетон, асфалт и слично), со рамномерен наклон не поголем од 5%.
Контрола на апсолутната висинска точност
Член 32- ф
(1) Контрола на апсолутната висинска точност на
обработениот облак од точки се врши со споредување
на интерполираните висини од обработениот облак од
точки со апсолутните висини на контролните точки од
кластерите.
(2) Средната квадратна грешка на отстапувањето на
висините на обработениот облак од точки, не треба да
биде поголема од вредноста дефинирана во проектот за
ласерско скенирање.
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Технички извештај за извршеното ласерско
скенирање
Член 32- х
(1) По извршеното ласерско скенирање на теренот
изведувачот на работите изготвува технички извештај
кој треба да содржи:
- сертификат за калибрација на GNSS/INS системот,
- сертификат за калибрација на LiDAR сензорот,
- извештај за реализација на ласерското скенирање,
- извештај од прелиминарната контрола на податоците од ласерското скенирање,
- извештај од обработката на податоците од ласерското скенирање и
- извештај за извршена контрола на квалитетот на
податоците од ласерското скенирање.
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Архивирање и дострибуција на LiDAR податоци
Член 32- ц
(1) Архивирањето и дистрибуција на податоците од
ласерското скенирање се врши во LAЅ и/или LAZ
формат.“
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 0101-13362/1
2 ноември 2020 година
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