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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2352. 
Врз основа на член 128- б од Законот за градење 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 
144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 
28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 
129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 
39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018 и 64/2018), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 26 
јуни 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВ-
НИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И 

УРБАНИЗАМ 
 
1. За вршител на должноста директор на Државниот 

инспекторат за градежништво и урбанизам, орган во 
состав на Министерството за транспорт и врски се име-
нува Димитар Гакев. 

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

 
Бр. 24-6420/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2353. 
Врз основа на член 34 од Законот за научно - истра-

жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 
24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 
и 53/2016), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА 

СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА - ПРИЛЕП 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на ЈНУ Институт за ста-
рословенска култура - Прилеп бр.02 – 201/3 од 19 јуни 
2018 година, со која за директор на Институтот е из-
бран д-р Бранислав Ристески - научен советник во Ин-
ститутот. 

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

 
Бр. 24-6474/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2354. 
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 
180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 
173/2015, 192/2015 и 30/2016, 163/2017 и 51/2018), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 26 јуни 2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА 

НАДЗОР НА ЈУ MEЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУМИЦА 

 
1. Ружица Насковска се разрешува од должноста 

член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Струмица, поради судир на ин-
тереси. 

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

 
Бр. 24-6475/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2355. 
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 
51/2018), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА  
ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРАТОВО 

 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Крато-
во се именуваат: 

- Билјана Симоновска и 
- Катерина Трајковска. 
2.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-6476/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2356. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) 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), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 26 јуни 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА  ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - КРУШЕВО 

 
1. Кики Цветкоска се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом Крушево, на нејзино барање. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24-6477/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2357. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) 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 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 26 јуни  2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ 
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – 
ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ДЕБАР 
 
1. Се утврдува престанок на мандатот на членовите 

на Управниот одбор - претставници на основачот на 
ЈЗУ Здравствен дом – Дебар, поради спојување на ЈЗУ 
Здравствен дом Дебар и ЈЗУ Општа болница Дебар во 
ЈЗУ Општа болница со проширена дејност – Дебар и 
тоа на: 

- Фасет Моратоски,  
- Бајрам Лата и  
- Рамадан Имери.  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-6478/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2358. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) 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 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 26 јуни  2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ 
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – 
ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА 

БОЛНИЦА - ДЕБАР 
 
1. Се утврдува престанок на мандатот на членовите 

на Управниот одбор - претставници на основачот ЈЗУ 
Општа болница - Дебар, поради спојување на ЈЗУ 
Здравствен дом Дебар и ЈЗУ Општа болница Дебар во 
ЈЗУ Општа болница со проширена дејност – Дебар и 
тоа на: 

- Армин Незироски,  
- Баки Османи и  
- Авни Дураку. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-6479/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2359. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 26 јуни 
2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ 

- ДЕБАР 
 
1. За членови на Управниот одбор - претставници 

на основачот на ЈЗУ Општа болница со проширена деј-
ност – Дебар се именуваат: 

- Армин Незировски 
- Бајрам Лата 
- Рамадан Имери. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-6480/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2360. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија “ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014 и 196/2015), член 1 и член 3 од Одлу-
ката за формирање на Совет за соработка со и развој на 
граѓанскиот сектор (,,Службен весник на Република 
Македонија “ бр. 98/2016 и 164/2017), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 26 јуни 
2018 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА СОРА-
БОТКА СО И РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР 

 
1. За член на Советот за соработка со и развој на 

граѓанскиот сектор, се назначува Дарко Каевски, прет-
ставник од Агенцијата за млади и спорт. 

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

 
Бр. 24-6481/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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2361. 
Врз основа на член 57 и член 58 од Законот за ме-

дијација („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 188/2013, 148/2015, 192/2015 и 55/2016), 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 и 
196/2015) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИ-
ТЕТОТ НА РАБОТИТЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА 

 
1. За член на Одборот за обезбедување, следење и 

оценување на квалитетот на работите на медијацијата 
од Комора на психолози на Република Македонија се 
именува Елисавета Секуловска. 

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

 
Бр. 24-6482/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2362. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) 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), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 26 јуни 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 

– ТЕТОВО 
 
1. Бесмал Шефити се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Центар за јавно здравје – Тетово. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Тетово се 
именува Невзат Елези. 

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

 
Бр. 24-6483/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2363. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 26 јуни 
2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА  

И АКУШЕРСТВО „ЧАИР“ - СКОПЈЕ 
 
1. Арта Бина се именува за член на Управниот од-

бор - претставник на основачот ЈЗУ Специјална болни-
ца за гинекологија и акушерство „Чаир“ – Скопје. 

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

 
Бр. 24-6484/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2364. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 26 јуни 
2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА - СТРУГА 
 
1. Арменд Арслани се именува за член на Управни-

от одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за 
нефрологија – Струга. 

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

 
Бр. 24-6485/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2365. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) 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), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 26 јуни 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ГОСТИВАР 

 
1. Кујтим Незири се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор -    претставник на основачот на 
ЈЗУ Здравствен дом - Гостивар. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом -  Гостивар, се именува 
Дритон Зенку. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24-6486/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2366. 
Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015, 
30/2016, 178/2016 и 64/2018) и член 36 став 6 од Зако-
нот 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 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 26 јуни 
2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ  

„СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста член на Управниот одбор – прет-

ставник на основачот на Државниот студентски дом 
„Скопје“ - Скопје, се разрешува Дафинка Димитриев-
ска. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на Државниот студентски дом „Скопје“ - 
Скопје, се именува Орхан Рамадани. 

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

 
Бр. 24-6487/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2367. 
Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015, 
30/2016, 178/2016 и 64/2018) и член 36 став 6 од Зако-
нот 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 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 26 јуни 
2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ  

„ПЕЛАГОНИЈА“ - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста член на Управниот одбор – прет-

ставник на основачот на Државниот студентски дом 
„Пелагонија“ - Скопје, се разрешува Сашка Петровски. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - 
Скопје, се именува Дритон Кадрија. 

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

 
Бр. 24-6488/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2368. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) 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), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 26 јуни 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИО-
НА МЕДИЦИНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Менсур Ибрахими се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор - претставник на основачот 
на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Репуб-
лика Македонија. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на 
Република Македонија се именува Ирфан Хоџа. 

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

 
Бр. 24-6489/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2369. 
Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015, 
30/2016, 178/2016 и 64/2018) и член 36 став 6 од Зако-
нот 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 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 26 јуни 
2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ  

„ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ – СЕНИЌ“ - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста член на Управниот одбор – прет-

ставник на основачот на Државниот студентски дом 
„Томе Стефановски – Сениќ“ - Скопје, се разрешува 
Елена Велковска. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на Државниот студентски дом „Томе Стефа-
новски – Сениќ“ - Скопје, се именува Џенета Асанов-
ска. 



4 јули 2018  Бр. 123 - Стр. 7 

 
 

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

 
Бр. 24-6490/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2370. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 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 и 64/2018), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018  
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР 
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИС-
КОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  

ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 
  
1. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-

теријално-финансиското работење на Јавното претпри-
јатие за државни патишта, се именува Осман Мислими. 

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

 
Бр. 24-6491/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2371. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 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 и 64/2018), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018  
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР 
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИС-
КОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ  

ХС „ЗЛЕТОВИЦА'' – ПРОБИШТИП 
 
1. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-

теријално-финансиското работење на Јавното претпри-
јатие за извршување на водостопански дејности ХС 
„ЗЛЕТОВИЦА'' – Пробиштип, се именува Емилија Га-
лабовска Биљарска. 

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

 
Бр. 24-6492/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2372. 
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 20 јуни 2018 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на Дета-

лен урбанистички план за Градска четврт „3 06“, опфат 
помеѓу бул. „Партизански одреди“, ул.„Московска“, 
бул.„Македонија“ и бул. „8-ми Септември“, Општина 
Карпош-Скопје, бр. 09-89/3 од 05.01.2016 година 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2016). 

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 поднесена од Татјана Чакулев и Неве-
на Георгиевска од Скопје, со Решение У. бр. 95/2017 од 
20 декември 2017 година, поведе постапка за оценува-
ње на уставноста и законитоста на Одлуката означена 
во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се пос-
тави прашањето за нејзината согласност со Уставот и 
со Закон. 

4. Судот на седницата утврди дека Советот на Оп-
штина Карпош, врз основа на член 22 став 1 точка 1 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 26 став 4 
алинеја 1 од Законот за просторно и урбанистичко пла-
нирање („Службен весник на Република Македонија“ 
број 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 
53/2011, 144/2012, 55/2013, 163/2013 и 42/2014), на че-
тириесет и четвртата седница одржана на 5 јануари 
2016 година, има донесено Одлука број:09-89/3, за до-
несување на Детален урбанистички план за Градска 
четврт „3 06“, опфат помеѓу бул. „Партизански од-
реди“, ул.„Московска“, бул.„Македонија“ и бул. „8-ми 
Септември“, Општина Карпош-Скопје. 

Според член 1 од Одлуката, со оваа одлука се доне-
сува Детален урбанистички план за Градска четврт „3 
06“, опфат помеѓу бул. „Партизански одреди“, 
ул.„Московска“, бул.„Македонија“ и бул. „8-ми Сеп-
тември“, Општина Карпош-Скопје. Деталниот урба-
нистички план е изработен според одредбите за спро-
ведување на Генералниот урбанистички план на Град 
Скопје, Законот за просторно и урбанистичко плани-
рање, Правилникот за стандарди и нормативи за урба-
нистичко планирање и Правилникот за поблиска сод-
ржина и начинот на графичка обработка на плановите 
и за начинот и постапката за донесување на урбанис-
тички планови. 

Согласно член 7 од Одлуката, оваа одлука влегува 
во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Карпош“. 

5. Согласно член 8 став 1 алинеите 3 и 10  од Уста-
вот, владеењето на правото и уредувањето и хуманиза-
цијата на просторот и заштитата и унапредувањето на 
животната средина и природата, се темелни вредности 
на уставниот поредок на Република Македонија. 

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите. 
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Со Законот за просторно и урбанистичко планира-

ње („Службен весник на Република Македонија“ број 

51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011, 

144/2012, 55/2013, 163/2013 и 42/2014), според кој е до-

несена оспорената одлука, се уредуваат условите и на-

чинот на системот на просторното и урбанистичкото 

планирање, видовите и содржината на плановите, изра-

ботувањето и постапката за донесување на плановите, 

спроведувањето на плановите и следењето на реализа-

цијата на плановите, надзорот и други прашања од об-

ласта на просторното и урбанистичкото планирање. 

(член 1).  

Според член 7 став 1 од овој закон, во зависност од 

просторот кој е предмет на планирањето, се донесуваат 

следниве планови:  

1) Просторен план на Република Македонија и  

2) урбанистички планови:  

- генерален урбанистички план,  

- детален урбанистички план,  

- урбанистички план за село и  

- урбанистички план вон населено место. 

Според членот 15-в од овој закон:  

(1) Донесувачот на урбанистичките планови од чле-

нот 7 точка 2 од овој закон, државната урбанистичка 

планска документација, локалната урбанистичка план-

ска документација, урбанистичко-планската докумен-

тација за туристичка развојна зона и урбанистичко-

планската докумен-тација за автокамп е должен во рок 

од три работни дена од денот на одобрувањето на 

планската програма од членот 15-а од овој закон, да до-

несе одлука за спроведување или одлука за неспрове-

дување на стратегиска оцена за влијание врз животната 

средина и врз здравјето на луѓето, во која се образло-

жени причините за спроведувањето, односно неспрове-

дувањето на оцената на начин и постапка пропишани 

со Законот за животната средина.  

(2) Доколку органот на државната управа надлежен 

за работите од областа на животната средина во рок од 

15 дена од приемот на одлуката со која е одлучено да 

не се спроведува стратегиска оцена за влијание врз жи-

вотната средина и врз здравјето на луѓето, формулари-

те и другите придружни документи утврдени со Зако-

нот за животната средина, не донесе решение со кое го 

задолжува донесувачот на урбанистичкиот план, од-

носно урбанистичко-планската документација да спро-

веде стратегиска оцена за влијание врз животната сре-

дина и врз здравјето на луѓето, не се спроведува стра-

тегиска оцена. 

Со членот 7 од Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за животната средина („Службен весник 

на Република Македонија“ број 51/2011), членот 65 на 

овој закон се менува и гласи: 

(1) На предлог на органот на државната управа над-

лежен за работите од областа на животната средина, 

Владата на Република Македонија ги прoпишува стра-

тегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и 

промените на тие стратегии, планови и програми (во 

натамошниот текст: плански документи), за кои задол-

жително се спроведува постапка за оцена на нивното 

влијание врз животната средина и врз здравјето на лу-

ѓето (во натамошниот текст: стратегиска оцена).  

(2) Стратегиска оцена се спроведува на плански до-

кументи кои се подготвуваат во областа на земјодел-

ството, шумарството, рибарството, енергетиката, ин-

дустријата,рударството, транспортот, регионалниот 

развој, телекомуникациите, управувањето со отпадот, 

управувањето со водите, туризмот, просторното и ур-

банистичкото планирање и користењето на земјиштето 

и со кои се создава основа за изведување на проекти за 

кои се врши оцена на влијанието врз животната среди-

на или на сите плански документи со кои се уредува 

управувањето со заштитените подрачја прогласени сог-

ласно со закон или пак можат да влијаат врз тие под-

рачја.  

(3) По исклучок за плански документи од ставот (2) 

на овој член, со кои се одредува користење на мали об-

ласти од локално значење и со кои се предвидуваат ма-

ли измени на планските документи од ставот (2) на 

овој член, стратегиска оцена ќе се врши само кога орга-

нот кој го подготвува планскиот документ ќе утврди 

дека има значајни влијанија врз животната средина и 

врз здравјето на луѓето согласно со прописот од став 

(4) на овој член.  

(4) Владата на Република Македонија на предлог на 

министерот кој раководи со органот на државната уп-

рава надлежен за работите од областа на животната 

средина ги пропишува критериумите врз основа на кои 

се определува дали еден плански документ би можел 

да има значително влијание врз животната средина и 

врз здравјето на луѓето.  

(5) За планските документи кои не се определени со 

прописот од ставот (1) на овој член, а со кои се создава 

основа за изведување на проекти за кои се врши оцена 

на влијанието врз животната средина, стратегиска оце-

на се врши само тогаш кога е веројатно дека тие би мо-

желе да имаат значително влијание врз животната сре-

дина и врз здравјето на луѓето согласно со прописот од 

ставот (4) на овој член.  

(6) Органот кој го подготвува планскиот документ е 

должен да донесе одлука за спроведување или одлука 

за неспроведување на стратегиска оцена во која се об-

разложени причините за спроведувањето, односно нес-

проведувањето согласно со критериумите утврдени во 

прописот од ставот (4) на овој член.  

(7) Во случаите од ставот (6) на овој член кога е 

потребно спроведување на стратешка оцена на влија-

нието врз животната средина, со одлуката од ставот (6) 

на овој член се определува и обемот на стратегиската 

оцена.  

(8) Одлуката од ставот (6) на овој член ја донесува 

лицето кое раководи со органот што го подготвува 

планскиот документ, односно градоначалникот на оп-

штината, општината во Градот Скопје или градоначал-

никот на Градот Скопје, тогаш кога планскиот доку-

мент го подготвува општината, општината во Градот 

Скопје или Градот Скопје. 

 (9) Органот кој го подготвува планскиот документ 

е должен да ги определи органите засегнати од импле-

ментацијата на планскиот документ на начин пропи-

шан со актот донесен согласно со членот 61 став (8) од 

овој закон, како и да ги консултира истите при донесу-
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вањето на одлуката за спроведување, односно неспро-

ведување на стратегиската оцена, како и во текот на 

спроведувањето на стратегиската оцена.  

(10) Органот што го подготвува планскиот доку-

мент во рок од пет дена од денот на донесувањето на 

одлуката од ставот (6) на овој член, заедно со формула-

рите од ставот (20) на овој член е должен да ги објави 

на својата веб-страница на начин пропишан со актот 

донесен согласно со членот 61 став (8) од овој закон.  

(11) Против одлуката од ставот (6) на овој член, јав-

носта има право на жалба во рок од 15 дена од денот на 

нејзиното објавување на веб-страницата на органот кој 

го подготвува планскиот документ, до министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на животната средина кога одлука-

та ја носи градоначалникот на општината, општината 

во Градот Скопје или градоначалникот на Градот 

Скопје, односно до Државната комисија за одлучување 

во управна постапка и постапка од работен однос во 

втор степен кога одлуката ја носи орган на државната 

управа.  

(12) Органот што го подготвува планскиот доку-

мент во рок од пет дена од денот на донесувањето на 

одлуката од ставот (6) на овој член, заедно со формула-

рите од ставот (20) на овој член, како и другите прид-

ружни документи е должен да ги достави до органот на 

државната управа надлежен за работите од областа на 

животната средина.  

(13) Органот на државната управа надлежен за ра-

ботите од областа на животната средина во рок од 15 

дена од денот на приемот на одлуката, формуларите и 

другите придружни документи од ставот (12) на овој 

член, со која е одлучено да не се спроведува стратегис-

ка оцена, доколку оцени дека се исполнети условите за 

спроведување на стратегиската оцена на планскиот до-

кумент или истиот има значителни влијанија врз жи-

вотната средина и здравјето на луѓето ќе донесе реше-

ние со кое го задолжува органот што го подготвува 

планскиот документ да спроведе стратегиска оцена на 

истиот.  

(14) Со решението од ставот (13) на овој член ќе се 

определи и обемот на стратегиската оцена.  

(15) Органот на државната управа надлежен за ра-

ботите од областа на животната средина е должен во 

рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката, фор-

муларите и другите придружни документи од ставот 

(12) на овој член, со која е одлучено да се спроведува 

стратегиска оцена ќе издаде решение со кое го опреде-

лува обемот на стратегиската оцена доколку утврди де-

ка истиот не е целосно определен од страна на органот 

што го подготвува планскиот документ.  

(16) Решението од ставовите (13) и (15) на овој член 

органот на државната управа надлежен за работите од 

областа на животната средина е должен да ги објави на 

својата веб-страница.  

(17) Против решението од ставовите (13) и (15) на 

овој член засегнатата јавност, како и органот што го 

подготвува документот имаат право на жалба до 

Државната комисија за одлучување во управна поста-

пка и постапка од работен однос во втор степен.  

(18) Во случај кога органот на државната управа 

надлежен за работите од областа на животната средина 

ќе утврди дека одлуката, формуларите, како и другата 

доставена документација од ставот (12) на овој член, не 

ги содржат потребните информации за оцена на потре-

бата, односно непостоење потреба од спроведување на 

стратегиска оцена е должен во рок од 15 дена од денот 

на приемот на истите да побара од органот што го под-

готвува планскиот документ да ги достави бараните 

информации. 

 (19) Доколку органот на државната управа надле-

жен за работите од областа на животната средина не 

донесе решение од ставовите (13) и (15) на овој член во 

рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката од ста-

вот (6) на овој член, ќе се смета дека нема забелешки 

по истата.  

(20) Министерот кој раководи со органот на држав-

ната управа надлежен за работите од областа на живот-

ната средина ги пропишува формата, содржината и об-

разецот на одлуката од ставот (6) на овој член и на 

формуларите за потребата од спроведување, односно 

неспроведување на стратешка оцена од ставот (12) на 

овој член. 

Од анализата на наведените уставни и законски од-

редби произлегува дека владеењето на правото и уре-

дувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и 

унапредувањето на животната средина и на природата 

се темелни вредности на уставниот поредок на Репуб-

ликата, во која смисла законодавецот со Законот за 

просторно и урбанистичко планирање пропишал пре-

цизна регулатива во врска со планирањето на просто-

рот, точно определувајќи ги плановите за просторно и 

урбанистичко планирање, нивната содржина и поста-

пката за нивно донесување.  

Изработка на стратегиска оцена за влијание врз жи-

вотната средина и врз здравјето на луѓето е дел од по-

стапката за донесување на плановите за просторно и 

урбанистичко планирање. Така,  законодавецот пропи-

шал дека во постапката за донесување на урбанистич-

ките планови од членот 7 точка 2 од овој закон, држав-

ната урбанистичка планска докумен-тација, локалната 

урбанистичка планска документација, урбанистичко-

ланската документација за туристичка развојна зона и 

урбанистичко-планската документација за автокамп 

постои обврска за изработка на стратегиска оцена за 

влијание врз животната средина и врз здравјето на лу-

ѓето, во која смисла донесувачот на урбанистичкиот 

план  е должен во рок од три работни дена од денот на 

одобрувањето на планската програма со која се утврду-

ва границата и содржината на планскиот опфат, да до-

несе одлука за спроведување или одлука за неспрове-

дување на стратегиска оцена за влијание врз животната 

средина и врз здравјето на луѓето, во која се образло-

жени причините за спроведувањето, односно неспрове-

дувањето на оцената на начин и постапка пропишани 

со Законот за животната средина.  

Според Законот за животната средина (член 65 став 

6), органот кој го подготвува планскиот документ е 

должен да донесе одлука за спроведување или одлука 

за неспроведување на стратегиска оцена во која се об-

разложени причините за спроведувањето, односно нес-
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проведувањето согласно со критериумите утврдени во 

прописот од ставот (4) на овој член.  Според ставот 10 

на истиот член, органот што го подготвува планскиот 

документ во рок од пет дена од денот на донесувањето 

на одлуката од ставот (6) на овој член, заедно со фор-

муларите од ставот (20) на овој член е должен да ги об-

јави на својата веб-страница на начин пропишан со ак-

тот донесен согласно со членот 61 став (8) од овој за-

кон Согласно став 11 на истиот член, против одлуката 

од ставот (6) на овој член, јавноста има право на жалба 

во рок од 15 дена од денот на нејзиното објавување на 

веб-страницата на органот кој го подготвува планскиот 

документ до министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за работите од областа на 

животната средина кога одлуката ја носи градоначал-

никот на општината, општината во Градот Скопје или 

градоначалникот на Градот Скопје, односно до Држав-

ната комисија за одлучување во управна постапка и по-

стапка од работен однос во втор степен кога одлуката 

ја носи орган на државната управа.  Според став 12 на 

овој член, органот што го подготвува планскиот доку-

мент во рок од пет дена од денот на донесувањето на 

одлуката од ставот (6) на овој член, заедно со формула-

рите од ставот (20) на овој член, како и другите прид-

ружни документи е должен да ги достави до органот на 

државната управа надлежен за работите од областа на 

животната средина.  

Имајќи го предвид наведеното, произлегува дека 

постои законска обврска општината, во постапката за 

донесување на ДУП, да донесе одлука за спроведување 

или одлука за неспроведување на стратегиска оцена за 

влијание на животната средина во која се образложени 

причините за спроведувањето, односно неспроведува-

њето на стратегиската оцена, но притоа, органот што 

го подготвува планскиот документ е должен, согласно 

член 65 од Законот за животната средина, на што упа-

тува Законот за просторно и урбанистичко планирање, 

на својата веб-страница да ја објави наведената одлука, 

заедно со соодветните формулари, од кој датум тече 

рокот за запознавање на јавноста со одлуката и мож-

носта за поднесување на жалба на истата.   

Во конкретниот случај, градоначалникот на Општи-

на Карпош, на 04.06.2015 година, донел Одлука за нес-

проведување на стратегиска оцена, заведена под бр. 34-

3079/17 од 06.07.2015 година. во која во точката 1 ут-

врдил дека за планскиот документ Детален урбанис-

тички план за Градска четврт „3 06“, опфат помеѓу бул. 

„Партизански одреди“, ул.„Московска“, бул.„Македо-

нија“ и бул. „8-ми Септември“, Општина Карпош-

Скопје, кој се носи согласно Законот за просторно и 

урбанистичко планирање, не е потребно да се спроведе 

стратегиска оцена за влијанието врз животната средина 

согласно член 65 од Законот за животната средина. Во 

точка 2 од Одлуката е наведено дека Одлуката, заедно 

со формуларите за определување на потребата од спро-

ведување односно неспроведување на стратегиска оце-

на се објавува на веб-страната на Општина Карпош 

www.karpos.gov.mk. Во точката 3 од Одлуката,  е наве-

дено дека согласно критериумите за определување на 

тоа дали еден плански документ има влијание врз жи-

вотната средина од член 65 став 4 од Законот за живот-

ната средина и врз основа на податоците од Прилог 2 

на Правилникот за формата, содржината и образецот 

на одлуката за спроведување односно неспроведување 

на стратегиска оцена и на формуларите за потребата од 

спроведување односно неспроведување на стратегиска 

оцена, донесувањето на наведениот плански документ 

нема да има влијание врз животната средина од след-

ните причини: бидејќи со планскиот документ кој се 

донесува ги потврдува намените на важечките ДУП-

ови и усогласување со намените на ГУП на Град Скоп-

је (2012-2022 година), има за цел рационално користе-

ње на земјиштето, се дефинираат и оформуваат урба-

нистички парцели, со што се решаваат имотно правни-

те работи. Според точката 4 од истата одлука, против 

оваа одлука може да се поднесе жалба до Градоначал-

никот на Општина Карпош во рок од 15 дена од денот 

на објавување на одлуката на веб-страната. 

Наведената одлука на 08.07.2015 година е доставе-

на на мислење до Министерството за животна средина 

и просторно планирање, кое доставило мислење до Оп-

штина Карпош, бр. 15/5963/2 од 27.07.2015 година, во 

кое наведува дека согласно Законот за животната сре-

дина, Одлуката за неспроведување на стратегиска оце-

на за влијание на животната средина во постапката за 

носење на планска документација на наведениот ДУП, 

Министерството ја прифаќа. Се укажува дека Одлуката 

заедно со формуларите задолжително се објавуваат на 

веб-страната на органот кој го подготвува и носи план-

скиот документ. 

Општина Карпош – Сектор за урбанизам, во одго-

ворот на наводите во иницијативата доставен до Устав-

ниот суд ( акт.бр.45-7351/2 од 12.10.2017 година), наве-

дува дека наведениот ДУП бил изработен врз основа на 

Законот за просторно и урбанистичко планирање 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011, 

144/2012, 55/2013, 163/2014 и 37/2014). Во постапката 

за донесување на ГУП на Град Скопје 2012-2022 годи-

на (согласно кој бил изработен оспорениот ДУП) била 

спроведена Стратегиска оцена за влијание на животна-

та средина и добиени биле сите позитивни мислења од 

надлежните институции. Понатаму, се наведува дека 

Одлуката за неспроведување на стратегиска оцена (бр. 

34-3079/17 од 06.07.2015 година) била истакната на ог-

ласната табла јавно и транспарентно на увид на сите 

граѓани, во период од 15 дена, со што била запазена по-

стапката за донесување на Деталниот урбанистички 

план. 

При вака утврдена правна и фактичка состојба, про-

излегува дека Одлуката за неспроведување на страте-

гиска оцена (бр. 34-3079/17 од 06.07.2015 година) не 

била истакната на веб-страната на Општина Карпош, 

како што пропишува Законот за животната средина, а 

како што  стои и во самата одлука (точка 4). Ова од 

причини што во иницијативата се наведува дека ваква 

јавна објава подносителите на иницијативата не успеа-

ле да утврдат на веб-страната на Општината, а во одго-

ворот на Општината стои дека Одлуката била истакна-

та на огласна табла во период од 15 дена, но Општина-

та до Уставниот суд не достави доказ за објавување на 
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Одлуката на веб-страната на Општината, како нејзина 

законска обврска, од кој датум тече законскиот рок за 

запознавање на јавноста и за поднесување на жалба на 

истата.  

Тргнувајќи од фактот дека објавувањето на одлука-

та за спроведување или за неспроведување на страте-

гиска процена на веб- страната на општината е закон-

ски пропишана обврска при донесување на детален ур-

банистички план и дека против ваквата одлука јавноста 

има право на жалба во рок од 15 дена од денот на неј-

зиното објавување на веб- страната на органот кој го 

подготвува планскиот документ, произлегува дека об-

јавувањето на одлуката за спроведување, односно нес-

проведување на стратегиска процена на веб-страната 

на општината е дел од законски пропишаната постапка 

за донесување на детален урбанистички план, од кој за-

виси информирањето на јавноста и остварувањето на 

правото на правна заштита во областа на заштитата и 

унапредувањето на животната средина.  

Оттука, необјавувањето на Одлуката за неспроведу-

вање на стратегиска оцена (бр.34-3079/17 од 06.07.2015 

година) на начин и постапка пропишани со Законот за 

животната средина, значи дека не е во целост запазена 

постапката за донесување на деталниот урбанистички 

план предвидена со Законот за просторно и урбанис-

тичко планирање, што води кон повреда на начелото на 

владеењето на правото, како темелна вредност на ус-

тавниот поредок на Република Македонија, поради што 

Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласнос-

та со член 8 став 1 алинеи 3 и 10 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, со членот 15-в од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање и со членот 65 Зако-

нот за животната средина. 

6. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во 

точката 1  од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-

сови, во состав од претседателот на Судот, Никола 

Ивановски и судиите: Елена Гошева, Јован Јосифовски, 

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

на Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.  

 

У. бр. 95/2017 Претседател 

20 јуни 2018 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 

__________ 

2373. 

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” број 70/1992), на седницата одржана 

на 20 јуни 2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за распишување на 

референдум на локално ниво, донесена од Советот на 

Општина Аеродром, број 09-337/2 од 07.09.2017 го-

дина, објавена во „Службен гласник на Општина Ае-

родром” брoj 15/2017.   

2. Оваа одлука ќе се објави во “Службен весник на 

Република Македонија”. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-

вод поднесената иницијатива од Државниот инспекто-

рат за локална самоуправа од Скопје, со Решение 

У.бр.120/2017 од 28 март 2018 година, поведе постапка 

за оценување на законитоста на оспорениот акт, озна-

чен во точката 1 од Одлуката. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 

основано се постави прашањето за согласноста на ос-

порениот акт со Уставот, Законот за локалната самоуп-

рава и Законот за азил и привремена заштита. 

4. Судот на седницата утврди дека Советот на Оп-

штина Аеродром врз основа на член 25 став 1 и член 28 

став 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија” број 5/2002), член 6 

став 2 и член 36 став 1 од Законот за референдум и 

други облици на непосредно изјаснување на граѓаните 

(„Службен весник на Република Македонија” број 

81/2005) и член 24 став 1 точка 38 од Статутот на Оп-

штина Аеродром („Службен гласник на Општина Ае-

родром” брoj 20/2012, 21/2014 и 23/2014), на 73-тата 

седница, одржана на 06.09.2017 година, донел Одлука 

за распишување на референдум на локално ниво. 

Во членот 1 на Одлуката, се наведува дека Советот 

на Општина Аеродром, по сопствена иницијатива рас-

пишува референдум за подрачјето на Општината зара-

ди изјаснување на граѓаните за населување и интегра-

ција на мигранти на територијата на Општина Аерод-

ром. 

Во членот 2 на Одлуката е наведена содржината на 

референдумското прашање со текст: „Дали сте за насе-

лување и интеграција на мигранти на територијата на 

Општина Аеродром?”, како и дека граѓанинот на рефе-

рендумот се изјаснува со заокружување на зборовите 

„ЗА” или „ПРОТИВ”.  

Во членот 3 на Одлуката се наведува дека изјасну-

вањето по референдумското прашање било со цел гра-

ѓаните на подрачјето на Општината да одлучат дали ќе 

дозволат на територијата на нивната Општина да се на-

селуваат и интегрираат мигранти. 

Во членот 4 на Одлуката се наведува дека Одлуката 

на референдумот ќе се сметала за донесена доколку за 

неа гласале мнозинството од вкупниот број коишто 

гласале, доколку гласале повеќе од половината од 

вкупниот број граѓани запишани во Избирачкиот спи-

сок на Општина Аеродром, како и дека Одлуката доне-

сена на референдумот е задолжителна. 

Во членот 5 на Одлуката се наведува дека доколку 

на референдумот се донесе негативно изјаснување за 

поставеното референдумско прашање, Советот на Оп-

штина Аеродром за тоа ќе ги извести надлежните 

државни органи за донесената одлука и дека нема да 

дозволи планирање и изградба на објекти за населува-

ње на мигранти, ниту користење на постоечките капа-

цитети во сопственост на Општина Аеродром за такви 

цели. 
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Во членот 6 на Одлуката се наведува дека референ-

думот на локално ниво ќе се одржи на 15 октомври 

2017 година, во периодот од 07:00 часот до 19:00 часот. 

Во членот 7 на Одлуката се наведува дека референ-

думот на локално ниво ќе го спроведе Општинската из-

борна комисија на Општина Аеородром за 2017 го-

дина. 

Во членот 8 на Одлуката се наведува дека средства-

та за спроведување на референдум ќе се обезбеделе со 

буџетот на Општината за 2017 година. 

Во членот 9 на Одлуката, се наведува дека оваа од-

лука влегува во сила со денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Аеродром”, како и дека 

ќе била објавена во средствата за јавно информирање, 

на огласната табла во Општина Аеродром, како и на 

веб- страницата на Општина Аеродром. 

5. Според член 8 став 1 алинеи 1, 3 и 9 од Уставот 

на Република Македонија, основните слободи и права 

на човекот и граѓанинот признати во меѓународното 

право и утврдени со Уставот, владеењето на правото и 

локалната самоуправа се темелни вредности на устав-

ниот поредок на Република Македонија. 

Според член 51 од Уставот во Република Македо-

нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-

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

е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Според член 114 став 1 од Уставот, на граѓаните им 

се гарантира правото на локална самоуправа, а според 

став 2 од наведениот член, единици на локалната само-

управа се општините. 

Според точката 1 од Амандманот XVII со која се 

заменува ставот 1 на членот 115 од Уставот, во едини-

ците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и 

преку претставници учествуваат во одлучувањето за 

прашања од локално значење, а особено во областите 

на јавните служби, урбанизмот и руралното плани-

рање, заштитата на околината, локалниот економски 

развој, локалното финансирање, комуналните дејности, 

културата, спортот, социјалната и детската заштита, 

образованието, здравствената заштита и во други об-

ласти утврдени со закон.  

Според ставот 2 на членот 115 од Уставот, општи-

ната е самостојна во вршењето на надлежностите ут-

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

тоста на нејзината работа го врши Републиката, а сог-

ласно ставот 3 од наведениот член од Уставот, Репуб-

ликата со закон може да и довери вршење на определе-

ни работи на општината. 

Според член 20 (општа надлежност) од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на Република 

Македонија” број 5/2002), општините во рамките на за-

конот, во согласност со начелото на супсидијарност, 

имаат право на своето подрачје да ги вршат работите 

од јавен интерес од локално значење, што не се исклу-

чени од нивна надлежност или не се во надлежност на 

органите на државната власт. 

Со член 21 став 1 од Законот за локалната самоуп-

рава е определено дека општините самостојно, во рам-

ките на законот, ги уредуваат и вршат работите од ја-

вен интерес од локално значење, утврдени со овој или 

друг закон и се одговорни за нивното вршење, а според 

ставот 3 од членот 21 од Законот, надлежностите од 

ставот 1 на овој член по правило се целосни и исклучи-

ви и не смеат да бидат одземени или ограничени, освен 

во случаите утврдени со закон. 

Со член 22 став 1 точки 1 до 13 од Законот за ло-

калната самоуправа, се уредени работите за кои општи-

ните се надлежни и тоа: 

„1. Урбанистичкото (урбано и рурално) планирање, 

издавањето на одобрение за градење на објекти од ло-

кално значење утврдени со закон, уредувањето на 

просторот и уредувањето на градежното земјиште; 

2. Заштитата на животната средина и природата - 

мерки за заштита и спречување од загадување на во-

дата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заш-

тита од бучавата и нејонизирачкото зрачење; 

3. Локалниот економски развој - планирање на ло-

калниот економски развој; утврдување на развојните и 

структурните приоритети; водење на локална економ-

ска политика; поддршка на развојот на малите и сред-

ните претпријатија и на претприемништвото на локал-

но ниво и во тој контекст, учество во воспоставувањето 

и развојот на локалната мрежа на институции и 

агенции и промовирање на партнерство; 

4. Комуналните дејности - снабдувањето со вода за 

пиење; испораката на технолошката вода; одведување-

то и пречистувањето на отпадните води; јавното освет-

лување; одведувањето и третманот на атмосферските 

води; одржувањето на јавна чистота; собирање, тран-

спортирање и постапување со комуналниот цврст и 

технолошки отпад; уредувањето и организирањето на 

јавниот локален превоз на патници; снабдувањето со 

природен гас и топлинска енергија; одржувањето на 

гробовите, гробиштата, крематориумите и давањето 

погребални услуги; изградбата, одржувањето, рекон-

струкцијата и заштитата на локалните патишта, улици 

и други инфраструктурни објекти; регулирање на ре-

жимот на сообраќајот; изградбата и одржувањето на 

уличната сообраќајна сигнализација; изградбата и од-

ржувањето на јавниот простор за паркирање; отстрану-

вањето на непрописно паркираните возила; отстрану-

вање на хаварисаните возила од јавните површини; из-

градбата и одржувањето на пазарите; чистењето на 

оџаците; одржувањето и користењето на парковите, зе-

ленилото, парк-шумите и рекреативните површини; ре-

гулацијата, одржувањето и користењето на речните ко-

рита во урбанизираните делови; определувањето на 

имиња на улици, плоштади, мостови и други инфрас-

труктурни објекти; 

5. Културата - институционалната и финансиската 

поддршка на културните установи и проекти; негува-

њето на фолклорот, обичаите, старите занаети и слич-

ни културни вредности; организирањето културни ма-

нифестации; поттикнувањето на разновидни специфич-

ни форми на творештво; 

6. Спортот и рекреацијата - развојот на масовниот 

спорт и рекреативните активности; организирањето на 

спортски приредби и манифестации; одржувањето и 

изградбата на објекти за спорт; поддршка на спортски 

сојузи; 



4 јули 2018  Бр. 123 - Стр. 13 

 
 

7. Социјалната заштита и заштита на децата - дет-

ски градинки и домови за стари (сопственост, финанси-

рање, инвестиции и одржување); остварување на соци-

јална грижа за инвалидните лица; децата без родители 

и родителска грижа; деца со воспитно- социјални проб-

леми; деца со посебни потреби; децата од еднородител-

ски семејства; децата на улица; лицата изложени на со-

цијален ризик; лицата засегнати со злоупотреба на дро-

га и алкохол; подигање на свеста на населението; дому-

вање на лица со социјален ризик; остварување на право 

и воспитување на децата од предучилишна возраст. 

Вршењето на овие надлежности се во согласност со 

Националната програма за развој на социјалната заш-

тита; 

8. Образование - основање, финансирање и адми-

нистрирање на основни и средни училишта, во сора-

ботка со централната власт, во согласност со закон, ор-

ганизирање на превоз и исхрана на ученици и нивно 

сместување во ученички домови; 

9. Здравствената заштита - управување со мрежата 

на јавни здравствени организации и објекти од примар-

на здравствена заштита кои треба да вклучат застапе-

ност на локалната самоуправа во сите одбори на сите 

здравствени организации во јавна сопственост, здрав-

ственото воспитување; унапредување на здравјето; 

превентивни активности; заштита на здравјето на ра-

ботниците и заштита при работа; здравствен надзор 

над животната средина; надзор над заразните болести; 

помош на пациенти со специјални потреби (на пример, 

ментално здравје, злоупотреба на деца итн.) и други 

области кои ќе бидат утврдени со закон; 

10. Спроведување на подготовки и преземање мер-

ки за заштита и спасување на граѓаните и материјални-

те добра од воени разурнувања, природни непогоди и 

други несреќи и од последиците предизвикани од нив;  

11. Противпожарна заштита што ја вршат територи-

јалните противпожарни единици; 

12. Надзор над вршењето на работите од нејзина 

надлежност и 

13. Други работи определени со закон.” 

Според член 25 став 1 од Законот за локалната са-

моуправа, граѓаните непосредно учествуваат во одлу-

чувањето за прашања од локално значење преку гра-

ѓанска иницијатива, собири на граѓаните и референ-

дум, на начин и постапка утврдени со закон. 

Со членот 28 од Законот за локалната самоуправа, е 

определено дека граѓаните преку референдум можат да 

одлучуваат за прашањата од надлежност на општината, 

како и за други прашања од локално значење (став 1). 

Советот е должен да распише референдум на барање 

од најмалку 20% од избирачите на општината (став 2). 

Советот може да распише референдум за прашања од 

негова надлежност, по сопствена иницијатива (став 3). 

Одлуката донесена на референдумот е задолжителна за 

советот (став 4). 

Според член 2 од Законот за референдум и други 

облици на непосредно изјаснување на граѓаните 

(„Службен весник на Република Македонија” број 

81/2005), референдумот е облик на непосредно изјасну-

вање на граѓаните во одлучувањето за одделни праша-

ња од надлежност на Собранието на Република Маке-

донија, за прашања од надлежност на општините, на 

Градот Скопје и на општините во Градот Скопје, како 

и за други прашања од локално значење. 

Согласно член 8 од Законот за референдум и други 

облици на непосредно изјаснување на граѓаните, рефе-

рендумот се распишува заради одлучување на граѓани-

те или за консултирање на граѓаните (став 1). Одлуката 

донесена на референдумот за одлучување е задолжи-

телна (став 2). Одлуката донесена на референдум за 

консултирање не е задолжителна (став 3).  

Според член 36 став 1 од погоре наведениот закон, 

референдум на локално ниво распишува советот на оп-

штината, на Градот Скопје и на општините во Градот 

Скопје (во натамошниот текст: советот), по сопствена 

иницијатива и на предлог од најмалку 20% од граѓани-

те од општината, Градот Скопје и општините во Градот 

Скопје. Советот може да распише референдум на ло-

кално ниво за прашања од негова надлежност за кои со 

закон е овластен да одлучува (став 2). 

Од погоре наведените законски одредби произлегу-

ва дека граѓаните преку референдум можат да одлучу-

ваат за прашањата од надлежност на општината, како и 

за други прашања од локално значење. 

Имајќи ги предвид погоре цитираните уставни и за-

конски одредби, во конкретниот случај Судот утврди 

дека прашањето за кое граѓаните на Општина Аерод-

ром требало да се изјаснат на референдумот, распишан 

со оспорениот акт, донесен од Советот на Општината, 

не е прашање кое произлегува од делокругот на над-

лежностите на општините и нивните совети, утврдени 

со Законот за локалната самоуправа, туку прашање во 

надлежност на органите на државната власт. 

Ова од причини што со Законот за азил и привреме-

на заштита („Службен весник на Република Македо-

нија” број 49/2003, 66/2007, 142/2008, 146/2009, 166/12, 

101/15, 152/15, 55/16 и 71/2016), се уредуваат условите 

и постапката според кои Република Македонија може 

да даде привремена заштита, на лица со признат статус 

на бегалец (по Конвенцијата за статусот на бегалците 

од 1951 година и Протоколот за статусот на бегалците 

од 1967 година) и лице под супсидијарна заштита (чле-

нови 1 и 2 од Законот), а орган за признавање на право-

то на азил (член 12), е Министерството за внатрешни 

работи (преку Секторот за азил) кој ја спроведува по-

стапката за признавање право на азил во прв степен и 

донесува одлука. 

Со членот 11 од Законот за азил и привремена заш-

тита, е утврден принципот на локално учество според 

кој принцип, единиците на локалната самоуправа се во 

обврска да ја прифатат одговорноста за сместување на 

признаените бегалци и лица под супсидијарна заштита 

во зависност на економската развиеност и бројот на 

жителите на единиците на локалната самоуправа, за 

што одлучува Владата на Република Македонија.  

Од погоре цитираните одредби од Законот за азил и 

привремена заштита, произлегува дека Република Ма-

кедонија, односно Владата на Република Македонија и 

нејзините министерства, имаат законски надлежности 

поврзани со приемот и интеграцијата на мигранти на 

територијата на Република Македонија, а во оваа насо-
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ка според принципот на локално учество од членот 11 

од Законот, Владата одлучува  за нивното сместување 

во единиците на локалната самоуправа за што треба да 

ја има во предвид економската развиеност и бројот на 

жителите на единиците на локалната самоуправа.  

Во конкретниот случај Советот на Општина Аерод-

ром го донел оспорениот акт и распишал референдум 

на локално ниво, поставувајќи им прашање на граѓа-

ните, со одговор „за” и „против” поврзано со населува-

ње и интеграција на мигранти на територијата на Оп-

штина Аеродром, посочувајќи во ставот 5 од оспорени-

от акт, дека во случај на негативно произнесување на 

граѓаните од Општина Аеродром за планирање и из-

градба на објекти за населување на мигранти и корис-

тење на постоечките капацитети во сопственост на Оп-

штината, за тоа ќе ги извести надлежните органи.  

Во меѓувреме, можноста за изјаснување на граѓани-

те во однос на поставеното прашање, била запрена, би-

дејќи Државниот инспекторат за локална самоуправа, 

донел решение со кое ја запрел примената на Одлуката 

за распишување на референдум на локално ниво, со об-

разложение дека согласно утврдените надлежности од 

членот 22 од Законот за локалната самоуправа, совети-

те на општините и општините во Градот Скопје, нема-

ле надлежности да носат одлуки кои не им биле дадени 

како надлежност, односно дека за населувањето и ин-

теграцијата на мигранти на територија на општина, 

надлежни биле органите на централната власт.  

Во конкретниот случај, Судот оцени дека основани 

се наводите од подносителот на иницијативата за неза-

конитост на Одлуката за распишување на референдум 

на локално ниво, чија примена е запрена, а со тоа и од-

ржувањето на референдумот, бидејќи Советот на Оп-

штина Аеродром надвор од своите законски инге-

ренции, презел дејствија за распишување на референ-

дум, со цел граѓаните од конкретната општина, да се 

вклучат, преку изјаснување „за” или „против” во одлу-

чувањето за прашањето за прием и интеграција на миг-

ранти на подрачјето на нивната Општина, иако тоа пра-

шање не спаѓа во делокругот на надлежностите на оп-

штината и во делокругот на надлежностите на советот 

на општините, туку во делокругот на надлежностите на 

органите на државната власт, за кое прашање, согласно 

член 11 од Законот за азил и привремена заштита, од-

лука донесува Владата на Република Македонија, а не 

органите на локалната власт. 

Оттука, според Судот, Одлуката за распишување на 

референдум на локално ниво, донесена од Советот на 

Општина Аеродром, нема законска основа од аспект на 

можноста граѓаните од конкретната општина, да се ин-

волвираат во одлучувањето по прашањето за прием и 

сместување на мигранти, бидејќи единиците на локал-

ната самоуправа според принципот на локално учество 

од членот 11 од Законот за азил и привремена заштита, 

се обврзани да ја прифатат одговорноста за сместување 

на признаените бегалци и лица под супсидијарна заш-

тита. Иако законската обврска за прифаќање одговор-

ност за сместување на лица со статус на бегалци и лица 

под супсидијарна заштита, е условена со економската 

развиеност и бројот на жителите на единиците на ло-

калната самоуправа, за тоа прашање одлучува Владата 

на Република Македонија, а не органите на локалната 

власт врз основа на изјаснување на граѓаните од едини-

ците на локалната самоуправа, на што впрочем и се од-

несува оспорената Одлука за распишување на референ-

дум на локално ниво, донесена од Советот на Општина 

Аеродром. 

Имајќи предвид дека локален референдум може да 

се распише само за прашања од локално значење и за 

прашања од надлежност на Советот на Општината, Су-

дот оцени дека со оспорената одлука Општина Аерод-

ром навлегла во ингеренциите на Република Македо-

нија, односно Владата на Република Македонија, заед-

но со нејзините министерства, кои имаат законски над-

лежности поврзани со приемот и интеграцијата на миг-

рантите. 

6. Тргнувајќи од наведеното, Судот оцени дека ос-

порената одлука не е во согласност со член 8 став 1 

алинеи 1, 3 и 9, точката 1 од Амандманот XVII со која 

се заменува ставот 1 на членот 115 од Уставот, член 22, 

член 25 став 1 и член 28 ставови 1 и 3 од Законот за ло-

калната самоуправа и член 11 од Законот за азил и 

привремена заштита.  

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точката 1 од оваа одлука.  

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-

сови во состав од претседателот на Судот, Никола Ива-

новски и судиите: Елена Гошева, Јован Јосифовски, д-р 

Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина 

Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски. 

  

У. бр. 120/2017 Претседател 

20 јуни 2018 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 

__________     

2374. 

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  

20 јуни  2018 година, донесе  

  

О Д Л У К А 

 

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за распишување на 

референдум на локално ниво бр.09-2725/7 од 

31.08.2017 година донесена од Советот на Општина Га-

зи Баба („Службен гласник на Општина Гази Баба 

бр.08/2017). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по под-

несената иницијатива од Министерството за локална 

самоуправа, Државен инспекторат за локална самоуп-

рава – Скопје, со Решение У.бр.128/2017 од 8 мај 2018 

година, поведе постапка за оценување на уставноста и 

законитоста на Одлуката за распишување на референ-

дум на локално ниво бр.09-2725/7 од 31.08.2017 година 

донесена од Советот на Општина Гази Баба („Службен 
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гласник на Општина Гази Баба бр.08/2017). Постапката 

беше поведена затоа што пред Судот основано се пос-

тави прашањето за согласноста на оспорената одлука 

со Уставот на Република Македонија и со одредби од 

Законот за локалната самоуправа и Законот за референ-

дум и други облици на непосредно изјаснување на гра-

ѓаните. 

4. Судот на седницата утврди дека  во членот 1 од 

Одлуката за распишување на референдум на локално 

ниво се предвидува дека со оваа одлука Советот на Оп-

штина Гази Баба по сопствена иницијатива распишува 

референдум на локално ниво на територијата на Оп-

штина Гази Баба, заради изјаснување на граѓаните око-

лу овозможување на услови за населување и интегра-

ција на мигранти на територијата на Општина Гази 

Баба. 

Во членот  2 од Одлуката е наведено дека на рефе-

рендумот на локално ниво, граѓаните на Општина Гази 

Баба ќе се произнесат по однос на следното утврдено 

референдумско прашање: 

 

Дали сте за населување и интеграција на мигранти, 

на територија на Општина Гази Баба? 

 

"ЗА"    "ПРОТИВ" 

 

На референдумот на локално ниво, граѓаните на 

Општина Гази Баба по однос на утврденото референ-

думско прашање можат да се изјаснат со "ЗА" или 

"ПРОТИВ". 

Според член 3 од истата одлука изјаснувањето по 

однос на утврденото референдумско прашање од чле-

нот 2 на оваа одлука, се спроведувало со цел граѓаните 

на територијата на Општина Гази Баба да одлучат дали 

Општина Гази Баба треба или не треба да овозможи не-

опходни услови за населување, домување и локална 

интеграција на мигранти кои би се затекнале на терито-

ријата на Општината по најразлични законски основи. 

Во членот 4 од Одлуката се предвидува дека рефе-

рендумот се смета за успешен доколку по однос на 

референдумското прашање гласале и се изјасниле по-

веќе од половината од вкупниот број на граѓани запи-

шани во избирачкиот список за Општина Гази Баба. 

Согласно членот 5 од Одлуката доколку референду-

мот е успешен, а по однос на референдумското праша-

ње мнозинството на граѓани со право на глас кои гласа-

ле се изјасниле со "ЗА", одлуката на референдумот ќе 

се смета за донесена и Општината е должна да овозмо-

жи услови за населување, домување и локална интегра-

ција на мигранти на територија на Општина Гази Баба. 

Според член 6 од истата одлука доколку референ-

думот е успешен, а по однос на референдумското пра-

шање мнозинството на граѓани со право на глас кои 

гласале се изјаснат со "ПРОТИВ", одлуката на рефе-

рендумот ќе се смета за донесена и Општината е долж-

на да го почитува референдумското изјаснување на 

граѓаните и да ги извести надлежните државни органи. 

Согласно член 7 од Одлуката, Одлуката донесена 

на референдум е задолжителна и Советот на Општина 

Гази Баба е должен да постапи по истата. 

Според член 8 од оспорената одлука референдумот 

на локално ниво ќе се одржи на 15 октомври 2017 го-

дина, а гласањето ќе се спроведе во периодот од 07 - 19 

часот. 

Во членот  9 од Одлуката се предвидува дека рефе-

рендумот на локално ниво ќе го спроведат општинска-

та изборна комисија Гази Баба и избирачките одбори 

во надлежност на општинската изборна комисија Гази 

Баба. 

Во членот  10 од Одлуката се предвидува дека сред-

ствата за спроведување на референдумот на локално 

ниво во износ до 3.000.000,00 денари, се обезбедени со 

пренамена на средства во Буџетот на Општина Гази Ба-

ба за 2017 година. 

Согласно член 11 од Одлуката од денот на објаву-

вањето на одлуката за распишување на референдум на 

локално ниво во ''Службен гласник на Општина Гази 

Баба'' до денот на одржувањето на референдумот, не 

можат да поминат помалку од 25 ниту повеќе од 40 

дена. 

Според член 12 од истата одлука примерок од одлу-

ката да се достави до Државната изборна комисија за 

навремено донесување на Упатство за подготовка, ор-

ганизирање и спроведување на референдум на локално 

ниво во Општина Гази Баба. 

Во членот 13 од Одлуката се предвидува дека оваа 

одлука влегува во сила со денот на објавувањето во 

''Службен гласник на Општина Гази Баба'' а ќе се обја-

ви во средствата за јавно информирање, на огласна таб-

ла и на вебстраната на општината.  

5. Според член 2 став 2 од Уставот, граѓаните на Ре-

публика Македонија власта ја остваруваат преку де-

мократски избрани претставници, по пат на референ-

дум и други облици на непосредно изјаснување. 

Според член 8 став 1 алинеи 1, 3 и 9 од Уставот, ос-

новните слободи и права на човекот и граѓанинот приз-

нати во меѓународното право и утврдени со Уставот, 

владеењето на правото и локалната самоуправа се те-

мелни вредности на уставниот поредок на Република 

Македонија. 

Согласно член 9 од Уставот, граѓаните на Републи-

ка Македонија се еднакви во слободите и правата неза-

висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 

и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-

вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 

пред Уставот и законите се еднакви. 

Според член 29 од Уставот, странците во Републи-

ка Македонија уживаат слободи и права гарантирани 

со Уставот, под услови утврдени со закон и меѓународ-

ни договори. Републиката им гарантира право на азил 

на странците и на лицата без државјанство, прогонети 

заради демократско политичко уверување и дејству-

вање. 

Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-

донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-

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

е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Според член 88 од Уставот, Владата на Република 

Македонија е носител на извршната власт. Своите пра-

ва и должности Владата ги врши врз основа и во рам-

ките на Уставот и законите. 
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Според Амандман XVII на Уставот, во единиците 

на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку 

претставници учествуваат во одлучувањето за праша-

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

ните служби, урбанизмот и руралното планирање, заш-

титата на околината, локалниот економски развој, ло-

калното финансирање, комуналните дејности, култу-

рата, спортот, социјалната и детската заштита, образо-

ванието, здравствената заштита и во други области ут-

врдени со закон. 

Надлежноста на општините е уредена со Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 5/2002, кој во членот 20 определува 

дека општините, во рамките на законот, во согласност 

со начелото на супсидијарност, имаат право на своето 

подрачје да ги вршат работите од јавен интерес од ло-

кално значење, што не се исклучени од нивна надлеж-

ност или не се во надлежност на органите на државната 

власт. 

Во членот 22 од Законот за локална самоуправа е 

утврдена листата на надлежностите на општината и тие 

опфаќаат: 

 1. Урбанистичкото (урбано и рурално) планирање, 

издавањето на одобрение за градење на објекти од ло-

кално значење утврдени со закон, уредувањето на 

просторот и уредувањето на градежното земјиште; 

2. Заштитата на животната средина и природата - 

мерки за заштита и спречување од загадување на во-

дата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заш-

тита од бучавата и нејонизирачкото зрачење; 

3. Локалниот економски развој - планирање на ло-

калниот економски развој; утврдување на развојните и 

структурните приоритети; водење на локална економ-

ска политика; поддршка на развојот на малите и сред-

ните претпријатија и на претприемништвото на локал-

но ниво и во тој контекст, учество во воспоставувањето 

и развојот на локалната мрежа на институции и 

агенции и промовирање на партнерство; 

4. Комуналните дејности - снабдувањето со вода за 

пиење; испораката на технолошката вода; одведување-

то и пречистувањето на отпадните води; јавното освет-

лување; одведувањето и третманот на атмосферските 

води; одржувањето на јавна чистота; собирање, тран-

спортирање и постапување со комуналниот цврст и 

технолошки отпад; уредувањето и организирањето на 

јавниот локален превоз на патници; снабдувањето со 

природен гас и топлинска енергија; одржувањето на 

гробовите, гробиштата, крематориумите и давањето 

погребални услуги; изградбата, одржувањето, рекон-

струкцијата и заштитата на локалните патишта, улици 

и други инфраструктурни објекти; регулирање на ре-

жимот на сообраќајот; изградбата и одржувањето на 

уличната сообраќајна сигнализација; изградбата и од-

ржувањето на јавниот простор за паркирање; отстрану-

вањето на непрописно паркираните возила; отстрану-

вање на хаварисаните возила од јавните површини; из-

градбата и одржувањето на пазарите; чистењето на 

оџаците; одржувањето и користењето на парковите, зе-

ленилото, парк-шумите и рекреативните површини; ре-

гулацијата, одржувањето и користењето на речните ко-

рита во урбанизираните делови; определувањето на 

имиња на улици, плоштади, мостови и други инфрас-

труктурни објекти; 

5. Културата - институционалната и финансиската 

поддршка на културните установи и проекти; негува-

њето на фолклорот, обичаите, старите занаети и слич-

ни културни вредности; организирањето културни ма-

нифестации; поттикнувањето на разновидни специфич-

ни форми на творештво; 

6. Спортот и рекреацијата - развојот на масовниот 

спорт и рекреативните активности; организирањето на 

спортски приредби и манифестации; одржувањето и 

изградбата на објекти за спорт; поддршка на спортски 

сојузи; 

7. Социјалната заштита и заштита на децата - дет-

ски градинки и домови за стари (сопственост, финанси-

рање, инвестиции и одржување); остварување на соци-

јална грижа за инвалидните лица; децата без родители 

и родителска грижа; деца со воспитно-социјални проб-

леми; деца со посебни потреби; децата од еднородител-

ски семејства; децата на улица; лицата изложени на со-

цијален ризик; лицата засегнати со злоупотреба на дро-

га и алкохол; подигање на свеста на населението; дому-

вање на лица со социјален ризик; остварување на право 

и воспитување на децата од предучилишна возраст. 

Вршењето на овие надлежности се во согласност со 

Националната програма за развој на социјалната заш-

тита; 

8. Образование - основање, финансирање и адми-

нистрирање на основни и средни училишта, во сора-

ботка со централната власт, во согласност со закон, ор-

ганизирање на превоз и исхрана на ученици и нивно 

сместување во ученички домови; 

9. Здравствената заштита - управување со мрежата 

на јавни здравствени организации и објекти од примар-

на здравствена заштита кои треба да вклучат застапе-

ност на локалната самоуправа во сите одбори на сите 

здравствени организации во јавна сопственост, здрав-

ственото воспитување; унапредување на здравјето; 

превентивни активности; заштита на здравјето на ра-

ботниците и заштита при работа; здравствен надзор 

над животната средина; надзор над заразните болести; 

помош на пациенти со специјални потреби (на пример, 

ментално здравје, злоупотреба на деца итн.) и други 

области кои ќе бидат утврдени со закон; 

10. Спроведување на подготовки и преземање мер-

ки за заштита и спасување на граѓаните и материјални-

те добра од воени разурнувања, природни непогоди и 

други несреќи и од последиците предизвикани од нив; 

11. Противпожарна заштита што ја вршат територи-

јалните противпожарни единици; 

12. Надзор над вршењето на работите од нејзина 

надлежност и 

13. Други работи определени со закон. 

Непосредното учество на граѓаните во одлучување-

то во општините е уредено со повеќе одредби од Зако-

нот за локалната самоуправа во кои се уредени облици-

те на учество на граѓаните. 
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Според член 25 од Законот, граѓаните непосредно 

учествуваат во одлучувањето за прашања од локално 

значење преку граѓанска иницијатива, собири на граѓа-

ните и референдум, на начин и постапка утврдени со 

закон. 

Според член 28 од Законот, граѓаните преку рефе-

рендум можат да одлучуваат за прашањата од надлеж-

ност на општината, како и за други прашања од локал-

но значење.  

Според ставот 3 на овој член од Законот, советот 

може да распише референдум за прашања од негова 

надлежност, по сопствена иницијатива. Одлуката доне-

сена на референдумот е задолжителна за советот  (став 

4). 

Надлежностите на Советот се утврдени во членот 

36 од Законот, според кој советот: 1. Го донесува ста-

тутот на општината и други прописи; 2. Донесува бу-

џет на општината и годишна сметка на општината; 3. 

Ја утврдува висината на сопствените извори на прихо-

ди за финансирање на општината, во рамките утврдени 

со закон; 4. Основа јавни служби во рамките на над-

лежноста на општината и врши надзор над нивната ра-

бота; 5. Именува членови во управните одбори на јав-

ните служби, кои ги основа; 6. Усвојува програми за 

работа и финансиски планови за финансирање на јав-

ните служби, кои ги основала општината; 7. Ги усвоју-

ва извештаите за извршување на буџетот и годишната 

сметка на општината; 8. Одлучува за давање дозвола за 

вршење дејност од јавен интерес од локално значење, 

во согласност со закон; 9. Ги усвојува извештаите за 

работата и годишните сметки на јавните служби, кои 

ги основала општината; 10. Одлучува за начинот на 

располагање со сопственоста на општината; 11. Одлу-

чува за начинот на вршење на финансиска контрола на 

буџетот на општината, во согласност со закон; 12. Го 

избира лицето кое раководи со подрачната единица на 

Министерството за внатрешни работи во општината, 

во согласност со закон; 13. Го разгледува и усвојува го-

дишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето 

на општината, кој го доставува до министерот за внат-

решни работи и народниот правобранител; 14. Може да 

дава препораки на раководното лице на подрачната 

единица на Министерството за внатрешни работи од 

областа на јавната безбедност и безбедноста во сообра-

ќајот и 15. Врши и други работи утврдени со закон.  

Референдумот како облик на учество на граѓаните 

во одлучувањето е уреден и со посебен закон – Закон 

за референдум и други облици на непосредно изјасну-

вање на граѓаните („Службен весник на РМ” бр. 81/05). 

Според членот 2 од наведениот закон референду-

мот е облик на непосредно изјаснување на граѓаните во 

одлучувањето за одделни прашања од надлежност на 

Собранието на Република Македонија, за прашања од 

надлежност на општините, на Градот Скопје и на оп-

штините во Градот Скопје, како и за други прашања од 

локално значење. 

Референдумот на локално ниво е уреден со посебни 

одредби од Законот (членови  36 - 44):  

Според член 36 од Законот, референдум на локално 

ниво распишува советот на општината, на Градот 

Скопје и на општините во Градот Скопје (во натамош-

ниот текст: советот), по сопствена иницијатива и на 

предлог од најмалку 20% од граѓаните од општината, 

Градот Скопје и општините во Градот Скопје. 

Според ставот 2 на овој член,  Советот може да рас-

пише референдум на локално ниво за прашања од него-

ва надлежност за кои со закон е овластен да одлучува. 

Согласно член 37, одлуката за распишување на ре-

ферендум на локално ниво се објавува во службеното 

гласило на општината, Градот Скопје и општините во 

Градот Скопје и преку средствата за јавно информира-

ње на начин утврден со статутот. Од денот на објавува-

њето на одлуката за распишување на референдум во 

службеното гласило на општината, Градот Скопје и оп-

штините во Градот Скопје до денот на одржувањето на 

референдумот на локално ниво не можат да поминат 

помалку од 25 ниту повеќе од 40 дена. 

Во член 38 од Законот е определено дека референ-

дум на локално ниво може да се распише за донесува-

ње пропис, за прашања што треба да се уредат во оп-

штината, Градот Скопје и општините во Градот Скопје 

(претходен референдум) или за преоценување на про-

пис што претходно е донесен (дополнителен референ-

дум). 

Во членот 40 од Законот се определени прашањата 

за кои не може да се распише референдум. Така според 

ставот 1 на овој член од Законот, референдум на локал-

но ниво не може да се распише за прашања што се од-

несуваат на буџетот и завршната сметка на буџетот на 

општината, Градот Скопје и општините во Градот 

Скопје и за организацијата на општинската админис-

трација. Согласно ставот 2 на истиот член од Законот, 

референдум на локално ниво не може да се распише за 

прашања за кои советот одлучува со мнозинство гласо-

ви од присутните членови на советот при што мора да 

има мнозинство гласови од присутните членови на со-

ветот кои припаѓаат на заедниците што не се мнозин-

ско население во општината, Градот Скопје и општи-

ните во Градот Скопје. 

Според член 1 од Законот за азил и привремена 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.49/2003, 66/2007, 142/2008, 146/2009, 166/2012, 

101/2015, 152/2015, 55/2016 и 71/2016), кој бил во важ-

ност во време на донесување на Одлуката за распишу-

вање на референдум, со овој закон се уредуваат усло-

вите и постапката за добивање и престанок на право на 

азил на странец или лице без државјанство (во ната-

мошниот текст: странец) кој бара признавање право на 

азил во Република Македонија, како и правата и долж-

ностите на барателите и лицата на кои им е признаено 

право на азил во Република Македонија. Со овој закон 

се уредуваат и условите според кои Република Македо-

нија може да даде привремена заштита, како и правата 

и должностите на лицата под привремена заштита. 
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Во членот 11 од Законот е утврден принципот на 

локално учество, кој значи обврска на единиците на ло-

калната самоуправа да ја прифатат одговорноста за 

сместување на признаените бегалци и лица под супси-

дијарна заштита во зависност од  економската развие-

ност и бројот на жителите на единиците на локалната 

самоуправа, за што одлучува Владата на Република 

Македонија (во натамошниот текст: Владата). 

Согласно членот 12 од Законот, постапката за приз-

навање право на азил во прв степен ја спроведува и до-

несува одлука Министерството за внатрешни работи 

преку организациона единица надлежна за азил (во на-

тамошниот текст: Секторот за азил). Против одлуката 

од ставот 1 на овој член може да се поведе управен 

спор пред надлежниот суд. 

Според член 47 став 2 од Законот, Министерството 

за труд и социјална политика со цел да ја олесни интег-

рацијата на барателите на право на азил или на лицата 

на кои им е признаено право на азил во Република Ма-

кедонија ќе изготвува соодветни програми за интегра-

ција. 

Според членот 48 од Законот, барателите на право 

на азил до донесување на конечна одлука во поста-

пката за признавање право на азил имаат право на: 

- престој; 

- бесплатна правна помош; 

- сместување и згрижување во прифатен центар или 

друго место за сместување определено од Министер-

ството за труд и социјална политика, доколку искаже 

потреба за истото; 

- основни здравствени услуги согласно со прописи-

те за здравственото осигурување; 

- право на социјална заштита согласно со прописи-

те за социјалната заштита; 

- право на образование согласно со прописите за ос-

новно и средно образование; 

- работа само во рамките на прифатниот центар или 

друго место за сместување определено од Министер-

ството за труд и социјална политика и како и право на 

слободен пристап на пазарот на труд за барател на пра-

во на азил на кој барањето за признавање на право на 

азил не му е решено во период од една година, по исте-

кот на периодот од една година и 

- контакти со Високиот комесаријат за бегалци, ка-

ко и невладини хуманитарни организации заради дава-

ње на правна помош во постапката за признавање пра-

во на азил. 

Министерството за труд и социјална политика за 

правата наведени во ставот 1 на овој член ги известува 

барателите на право на азил во писмена форма на јазик 

за кој разумно може да се претпостави дека го разбира-

ат или во усна форма со помош на преведувач. 

Министерството за труд и социјална политика се 

грижи за обезбедување на средства за издржување и 

здравствена заштита на барателите на право на азил, 

додека се наоѓаат во прифатниот центар или друго мес-

то за сместување определено од ова министерство. 

Во однос на признаените бегалци, во членот 52 од 

Законот е определено дека на признаениот бегалец му 

се обезбедува сместување, согласно со принципот на 

локално учество, преку давање соодветен стан на ко-

ристење или на парична помош потребна за обезбеду-

вање простории за сместување, до обезбедување на 

средства за својата егзистенција, но најдолго две годи-

ни од денот на доставувањето на решението за призна-

вање на статус на признаен бегалец. Министерот за 

труд и социјална политика ги пропишува критериуми-

те и начинот за користење на соодветен стан за сместу-

вање или на парична помош потребна за обезбедување 

простории за сместување на признаениот бегалец. 

Според членот 55 од Законот за азил и привремена 

заштита, средствата за сместување, социјална заштита 

и здравствена заштита од членовите 23-а, 52, 53, 54 и 

60 на овој закон се обезбедуваат во Буџетот на Репуб-

лика Македонија, а за  сместување, остварување на 

правата од социјална заштита и здравствена заштита од 

членовите 23-а, 52, 53, 54 и 60 на овој закон се грижи 

Министерството за труд и социјална политика. 

Во однос на т.н. привремена заштита, во членот 62 

од Законот за азил и привремена заштита е утврдено 

дека во случај на масовен прилив на лица кои непосре-

дно доаѓаат од држава во која нивните животи, безбед-

ност или слобода се загрозени со војна, граѓанска 

војна, окупација, внатрешен конфликт пропратен со 

насилство или масовно кршење на човековите права, 

Владата може да им даде привремена заштита. Владата 

периодично го преиспитува постоењето на околности-

те од став 1 на овој член и одлучува за продолжување 

на привремената заштита. Привремената заштита во 

Република Македонија не може да трае подолго од две 

години. 

Согласно членот 23 од Законот, за пропис за кој 

инспекторот смета дека постојат услови за запирање на 

неговата примена поради неусогласеност со Уставот 

или закон, подготвува решение за запирање на приме-

ната на прописот. За пропис за кој е донесено решение 

за запирање на неговата примена поради неусогласе-

ност со Уставот или закон, инспекторот подготвува 

иницијатива за поведување постапка за оцена на устав-

носта и законитоста на прописот пред Уставниот суд 

на Република Македонија. 

Во членот 4 од Повелбата кој се однесува на над-

лежноста на локалната самоуправа е утврдено дека ло-

калните власти во рамките на законот, имаат целосна 

слобода да ја остваруваат својата иницијатива во пог-

лед на работите кои не се исклучени од нивната над-

лежност и кои не се дадени во надлежност на некоја 

друга власт. 

Според Конвенцијата  на ООН за статусот на бегал-

ците од 1951 година  и нејзиниот Протокол од 1967 го-

дина  бегалците се дефинирани и заштитени според ме-

ѓународното право. Конвенцијата за бегалци од 1951 

година  и нејзиниот протокол од 1967 година  како и 

други правни текстови, остануваат темелот на модер-

ната заштита на бегалците. Правните принципи кои тие 

ги втемелуваат се проткаени низ безброј други меѓуна-
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родни, регионални и национални закони и практики. 

Конвенцијата за статусот на бегалците на ООН прет-

ставува основен документ со кој се утврдува дали не-

кое лице ги исполнува условите за стекнување статус 

на бегалец и следствено на тоа за обезбедување соод-

ветна помош и заштита.  

Во регулирањето на заштитата на бегалците, Кон-

венцијата тргнува од принципот на недискриминација, 

т.е. од обврската на државите-потписнички за нејзина 

доследна примена врз бегалците без дискриминација 

во поглед на расата, верата или земјата на потекло. На 

бегалците со Конвенцијата им се гарантирани повеќе 

права како што се правото да стекнуваат имот (член 

13) право на пристап до суд (член 16), право на врабо-

тување и самовработување (член 17 и член 18), право 

на домување (член 21), право на образование (член 22), 

слобода на движење (член 26), право на лични исправи 

и патни документи (членови 27 и 28). Еден од основни-

те принципи на Конвенцијата е и принципот односно 

забраната на протерување и враќање на територија ка-

де што ќе биде загрозен нивниот живот (принцип non-

refoulement).  

Од наведените одредби на Уставот на Република 

Македонија произлегува дека референдумот е еден од 

облиците на остварување на власта на граѓаните и дека 

локалната самоуправа е темелна вредност на уставниот 

поредок. Уставната положба на локалната самоуправа 

понатаму е уредена со Амандманот XVII на Уставот, 

кој ги утврдува областите за кои е надлежна локалната 

самоуправа, дефинирајќи претходно дека станува збор 

за прашања од локално значење за кои граѓаните мо-

жат да одлучуваат непосредно и преку претставници.  

Уставните надлежности на локалната власт поната-

му се разработени во Законот за локалната самоуправа 

кој притоа јасно го утврдува принципот на супсидијар-

ност определувајќи дека општините ги вршат работите 

од јавен интерес од локално значење, што не се исклу-

чени од нивна надлежност или не се во надлежност на 

органите на државната власт. Поаѓајќи од оваа општа 

определба дека општините се надлежни за прашања од 

локално значење, а не и за оние за кои е надлежна цен-

тралната власт, и одредбите од Законот за локална са-

моуправа и Законот за референдум и други облици на 

непосредно изјаснување на граѓаните правото на граѓа-

ните да одлучуваат преку референдум е лимитирано на 

прашања од надлежност на општината, односно праша-

ња од локално значење за кои советот на општината е 

овластен да одлучува.   

Од наведените одредби од Законот за азил и прив-

ремена заштита произлегува дека во сферата на азилот 

и привремената заштита општините односно советите 

на општините немаат со закон утврдено право да одлу-

чуваат, бидејќи сите постапки и дејствија поврзани со 

положбата на барателите на азил се во надлежност на 

Владата на Република Македонија, односно органите 

на централната власт, во прв ред Министерството за 

внатрешни работи и Министерството за труд и соци-

јална политика. 

Согласно законот, Министерството за внатрешни 

работи ја спроведува постапката за признавање на пра-

вото на азил преку Секторот за азил. 

Министерството за труд и социјална политика из-

готвува програми за интеграција на барателите за азил, 

се грижи за нивно сместување и згрижување, за таа цел 

ги определува објектите што претставуваат прифатни 

центри за барателите на азил и раководи со тие при-

фатни центри. Министерството за труд и социјална по-

литика исто така, се грижи за обезбедување на сред-

ства за издржување и здравствена заштита на баратели-

те на право на азил додека се наоѓаат во прифатниот 

центар или друго место за сместување и за остварува-

њето на нивните социјални права. Притоа, сите финан-

сиски средства за овие намени се обезбедуваат од 

државниот Буџет.  

Улогата на локалната власт во сферата на азилот е 

формулирана преку т.н. принцип на локално учество 

кој е дефиниран во членот 11 од Законот, според кој 

општините имаат обврска да ја прифатат одговорноста 

за сместување на признаените бегалци и лица под суп-

сидијарна заштита во зависност на економската развие-

ност и бројот на жителите на единиците на локалната 

самоуправа, за што сепак одлучува Владата на Репуб-

лика Македонија. 

Во конкретниот случај Советот на Општина Гази 

Баба  со оспорената одлука распишал референдум на 

локално ниво заради изјаснување на граѓаните за насе-

лување и интеграција на мигранти на подрачјето на 

Општина Гази Баба (член 1 од Одлуката). Референдум-

ското прашање било формулирано во членот 2 на Од-

луката, на следниов начин: „Дали сте ЗА или ПРОТИВ 

населување и интеграција на мигранти на територијата 

на Општина Гази Баба?  

Иако во оспорената одлука како правен основ за 

нејзиното донесување се наведени одредбите од члено-

вите 25 и 28 од Законот за локалната самоуправа и чле-

новите 6 и 36 од Законот за референдум и други обли-

ци на непосредно одлучување на граѓаните, од анализа-

та на нивната содржина неспорно произлегува дека ло-

кален референдум може да се распише само за праша-

ња од надлежност на општината, односно за прашања 

од локално значење. Притоа, согласно постојната за-

конска регулатива, прашањето за населување и интег-

рација на бегалците не спаѓа во прашања за кои е над-

лежна општината, туку за тоа одлучуваат органите на 

централната власт, односно Владата и надлежните ми-

нистерства за внатрешни работи и труд и социјална по-

литика.  

Од наведеното несомнено произлегува дека со ос-

порената одлука, Советот на Општина Гази Баба, спро-

тивно на наведените закони, распишал локален рефе-

рендум за прашање  што не е во негова надлежност од-

носно за прашање за коешто тој не е овластен со закон 

да одлучува, со што постапил спротивно на Амандман 

XVII од Уставот, како и спротивно на членовите 20, 28 

и 36 од Законот за локалната самоуправа и на членови-
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те  2, 36 и 38 од Законот за референдум и други облици 

на непосредно изјаснување на граѓаните, поради што 

Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност 

со наведените одредби од Уставот и законите. 

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 

точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе, со мнозинство гла-

сови, во состав од претседателот на Судот, Никола 

Ивановски и судиите:  Елена Гошева, д-р Осман Кад-

риу, д-р Дарко Костадиновски, Јован Јосифовски, Ван-

гелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стоја-

носки. 

 

У. бр. 128/2017 Претседател 

20 јуни 2018 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2375. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ број 

95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 43/2014, 

15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), а во 

врска со член 97 од Законот за општата управна поста-

пка („Службен весник на РМ“ бр.124/2015), Претседа-

телот на Комисијата за хартии од вредност на Републи-

ка Македонија на ден 26.06.2018 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕ БРОЈ УП1 10-24 ОД 

22.06.2018 

 

1. Во точка 1 од Решението УП1 број 10-24 од 

22.06.2018 година на Комисијата за хартии од вредност 

се врши исправка, при што текстот „359.991.730 де-

нари“ се заменува со текстот „359.989.388 денари“, а 

по текстот „донесена“ се додава текстот „на ден 

27.03.2018 година“. 

2. Во образложението на Решението УП1 број 10-24 

од 22.06.2018 година на Комисијата за хартии од вред-

ност на страна 3 се врши исправка, при што текстот 

„359.991.730 денари“ се заменува со „359.989.388 де-

нари“ и текстот во фуснотата „01.04.2018 година“ се 

заменува со „26.03.2018 година“, а текстот „61,4950 де-

нари“ се заменува со „61,4946 денари“. 

3. Ова Решение произведува правно дејство од де-

нот од кој произведува правно дејство Решението УП1 

број 10-24 од 22.06.2018 година на Комисијата за хар-

тии од вредност за давање одобрение за издавање на 

долгорочни хартии од вредност по пат на приватна по-

нуда. 

4. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

УП 1 Број 10-24 Комисија за хартии од вредност 

26 јуни 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ 
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

2376. 
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони во име 
на Владата на Република Македонија како основач на 
Технолошки индустриски развојни зони, на ден 
21.06.2018 година, го донесе следниот 

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ НА 
КОРИСНИК НА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА 

РАЗВОЈНА ЗОНА 
 

I 
  

 Опис на услуга 
Цена во 

МКД 

1. 
Годишен паушал за вршење на дејност на 
корисник за вкупната површина под закуп 

3,10 
МКД/м²  

2. Поединечни услуги  

2.1 
Барање Согласност за вршење дејност во 
ТИРЗ  

31.000,00 
МКД 

 
2.2 

Барање за склучување на договор за закуп 
меѓу Основачот и закупец на земјиште кој 
ќе гради објект за потребите на корисник 

31.000,00 
МКД 

2.3 
Барање за издавање Решение за 
отпочнување со работа на корисник 

31.000,00 
МКД 

2.4 
Жалба по Решение за престанок со работа 
на корисник 

31.000,00 
МКД 

2.5 
Барање за даночно ослободување на 
корисник 

31.000,00 
МКД 

2.6 
Обработка на податоци по број на 
изготвени Записи за влез и излез во и од 
ТИРЗ за корисник  

450,00 
МКД/запис 

    
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 
 

II 
1. Наплатата на годишниот паушал од дел I точка 1 

од овој тарифник се врши авансно за календарската го-
дина (1 јануари – 31 декември), на приходната сметка 
на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни 
зони. 

2. Наплатата на услугите од  дел I потточки 2.1 , 2.2 
и 2.3 од овој тарифник се врши авансно пред склучува-
ње на Договор за закуп на земјиште во технолошка ин-
дустриска развојна зона односно Договорот за вршење 
на дејност во технолошка индустриска развојна зона 
односно издавање на Решение за отпочнување со рабо-
та на корисник. Уплатата на средствата се врши на 
приходната сметка на Дирекцијата за технолошки ин-
дустриски развојни зони. 

3. Пресметката и наплатата на услугата од дел I 
потточка 2.6 од овој тарифник се врши збирно за сите 
записи за влез и излез во и од ТИРЗ доставени од oсно-
вачот на ТИРЗ за претходниот календарски месец, во 
рок од 15 дена од денот кога корисникот ја примил 
фактурата во архивата на корисникот. 
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4. Од наплатата на услугата од дел I потточка 2.6 од 
овој тарифник  се ослободуваат Записите за влез/излез 
во и од ТИРЗ за Стока наменета за испитување, анали-
зирање или тестирање согласно со  член 196 точка 8 од 
Царинскиот закон.  

5. Од наплатата на услугата од дел I потточка 2.6 од 
овој тарифник домашна стока која со вкупен износ на 
надоместок за извршен промет, без данок на додадена 
вредност, е еднаков или помал од 60.000,00 денари, ка-
ко и во случаи  при промет на домашна стока наменета 
за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот 
на додадена вредност се  ослободува од Записите за 
влез/излез во и од ТИРЗ согласно член 41 од Законот за 
технолошки индустриски развојни зони. 

6. Овој тарифник се применува и за основач на зо-
ната, кога тој се јавува и во својство на корисник во ис-
тата зона.  

 
III 

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 
престанува да важи Тарифникот за надоместоци за из-
вршени услуги на корисник на технолошка  индустрис-
ка развојна зона („Службен весник на Република Маке-
донија“  бр. 10/16 ). 

            
IV 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
Владата на Република Македонија. 

 
Бр.01-937/2 Дирекција за ТИРЗ 

21 јуни 2018 година Претседател на Управен одбор, 
Скопје Александар Филиповски, с.р. 

__________ 
2377. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16  и 83/18), Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони во име 
на Владата на Република Македонија како основач на 
Технолошката индустриска развојна зона “Скопје 1”, 
на ден 21.06.2018 година го донесе следниот 

 
Т А Р И Ф Н И К 

НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “СКОПЈЕ 1“ НА НА-
ДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН 

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “СКОПЈЕ 1“ 
 

I 
  

 Опис на услуга Цена во МКД 

1. 

Месечен паушал за одржување на 
инфраструктурата во ТИРЗ “Скопје 
1” 
- одржување на инфраструктурата во 
границите на зоната и одржување на 
јавни површини= 1 мкд/ м²; 
- одржување на уличното осветлува-
ње на јавните површини во зоната= 
1 мкд/ м²  
- 24-часовно физичко обезбедување 
на зоната= 1 мкд/ м² 
- 24-часовна контрола при влез и из-
лез во зоната= 1 мкд/ м²  
-обезбедување на услови за работа 
на Царинскиот орган= 1 мкд/ м² 

5,00 МКД/м² за-
купен простор 

2. 

Запис за влез/излез и паркинг тарифа 
за користење терминал при обавува-
ње на увоз, извоз, реекспорт и еви-
денција за влез и излез на стоки во 
ТИРЗ согласно Правилникот за  за-
должителните податоци кои треба да 
ги содржи записот од евиденцијата и 
образецот од записот од евиденци-
јата. 
Наплатата се врши по број на изгот-
вени Записи за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Скопје 1” 

450,00 МКД 
по запис 

 

3. Мерење на вага на возило 450,00 МКД 

4. 
Закупнина за 1м2  затворен магацин-
ски простор 

200,00 МКД 
месечно 

 
5. 

Закупнина за 1м2  отворен магацин-
ски простор 

60,00 МКД 
месечно 

6. 
Поставување на контејнери за оп-
служување на корисници до 5м2 

6.000,00 МКД 
месечно 

7. 
Поставување на контејнери за оп-
служување на корисници до 15м2 

8.500,00 МКД 
месечно 

8. 
Поставување на контејнери за оп-
служување на корисници до 30м2 

12.500,00 
МКД 

месечно 

 
9. 
 
 
 

Долготраен и краткотраен закуп на 
градежно земјиште за инфраструк-
турните објекти во рамките на зона-
та кои ги градат субјектите даватели 
на јавни услуги кои се надлежни за 
изградба на електроенергетска, вово-
водна, канализациона, гасоводна и 
телекомуникациска инфраструктура 

600,00 МКД/ м² 
месечно 

10. Закупнина за поставување банкомат 
6.000,00 МКД 

месечно 

 
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 
 

II 
Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона, обврските 
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 
потребите на корисникот. 

 
III 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-
лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона,  износите 
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тари-
фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 

 
IV 

 Висината на  надоместокот за поставување на 
инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно 
Законот за градежно земјиште, се утврдува според 
Уредбата за висината на цената на градежното земјиш-
те сопственост на Република Македонија и висината на 
посебните трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право 
на стварна службеност. 

 
V 

Надоместоците за услугите од дел I од овој тари-
фник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога 
корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради 
објект за потребите на корисник ја примил фактурата 
во архивата на корисникот односно на закупецот на 
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. 
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно ис-
полнувањето на услугите. Доколку некои од услугите 
предвидени во табелата нема да бидат исполнети, то-
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гаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со 
износите за кои не се обезбедени услуги, за што Управ-
ниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување 
односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбе-
дени од страна на Дирекцијата за технолошки индус-
триски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од 
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиш-
те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-
врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 
започнување со работа од Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони, односно од денот на склу-
чување на договорот за закуп кога е склучен договор за 
закуп на земјиште во технолошката индустриска раз-
војна зона со закупец на земјиште кој ќе гради објект 
за потребите на корисник. 

 
VI 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-
РЗ “Скопје 1” од   дел I точка  2  на овој тарифник се 
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно сред-
ство или по фактура за стока транспортирана со повеќе 
превозни средства со неограничен број на влез/излез на 
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 ча-
сот.  

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Скопје 1” и мерење на вага на возило од дел I 
точки  2 и 3  на овој тарифник.  

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 
од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 
домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-
ласно со Законот за данокот на додадена вредност, е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Скопје 1” од  дел I точки  2 и 3 на овој тарифник 
согласно член 41 од Законот за технолошки индустрис-
ки развојни зони. 

Стока наменета за испитување, анализирање или 
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот 
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез 
во и од ТИРЗ “Скопје 1” од  дел I точки  2 и 3 на овој 
тарифник. 

 
VII 

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 
“Скопје 1” на надоместоци за извршени услуги кон Ко-
рисниците на ТИРЗ “Скопје 1” (“Службен весник на 
Република Македонија”  бр. 54/17). 

 
VIII 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македо-
нија”, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
Владата на Република Македонија. 

 
Бр. 01-951/1 Дирекција на ТИРЗ 

21 јуни 2018 година Претседател на Управен одбор, 
Скопје Александар Филиповски, с.р. 

__________ 
2378. 

Врз основа на член 12став (4) алинеjа 8 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони(“Службен 
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони во име 
на Владата на Република Македонија како основач на 
Технолошката индустриска развојна зона “Скопје 2“, 
на ден 21.06.2018 година го донесе следниот 

Т А Р И Ф Н И К 
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “СКОПЈЕ 2“ НА 
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН  

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “СКОПЈЕ 2“ 
 

I 
  

 Опис на услуга 
Цена 

воМКД 

1. 

Месечен паушал за одржување на 
инфраструктурата во ТИРЗ “Скопје 2“ 
- одржување на инфраструктурата во 
границите на зонатаи одржување на јавни 
површини=1 мкд/ м²; 
- одржување на уличното осветлување на 
јавните површини во зоната=1 мкд/ м² 
- 24-часовно физичко обезбедување на 
зоната=1 мкд/ м² 
- 24-часовна контрола при влез и излез во 
зоната=1 мкд/ м² 
-обезбедување на услови за работа на 
Царинскиот орган=1 мкд/ м² 

5,00МКД/м² 
закупен 
простор 

2. 

Запис за влез/излез  при обавување на увоз, 
извоз, реекспорт и евиденција за влез и 
излез на стоки во ТИРЗ согласно 
Правилникот за  задолжителните податоци 
кои треба да ги содржи евиденцијата и 
записот од евиденцијата за внесување или 
изнесување на стоки/добра во или од 
технолошка индустриска развојна зона и 
образецот од записот од евиденцијата. 
Наплатата се врши по број на изготвени 
Записи за влез/излез во и од ТИРЗ “Скопје 
2“. 

450,00МКД 
по запис 

 

3. Мерење на вага на возило 450,00МКД 

4. 
Закупнина за 1м2  затворен магацински 
простор 

200,00 
МКД 

месечно 
 

5. 
Закупнина за 1м2  отворен магацински 
простор 

60,00 МКД 
месечно 

6. 
Поставување на контејнери за опслужува-
ње на корисници до 5м2 

6.000,00 
МКД 

месечно 

7. 
Поставување на контејнери за опслужува-
ње на корисници до 15м2 

8.500,00 
МКД 

месечно 

8. 
Поставување на контејнери за опслужува-
ње на корисници до 30м2 

12.500,00 
МКД 

месечно 

 
9. 
 
 
 

Долготраен и краткотраен закуп на градеж-
но земјиште за инфраструктурните објекти 
во рамките на зоната кои ги градат субјек-
тите даватели на јавни услуги кои се над-
лежни за изградба на електроенергетска, 
вововодна, канализациона, гасоводна и те-
лекомуникациска инфраструктура 

600,00 
МКД/ м²ме-

сечно 

    
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 
 

II 
Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона, обврските 
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 
потребите на корисникот. 

 
III 

 
Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона,  износите 
на услугите утврдени воделот I точка 1 од овој тари-
фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 
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IV 
 Висината на надоместокот за поставување на 

инсталации во рамките на опфатот на зонатасогласно 
Законот за градежно земјиште, се утврдува според 
Уредбата за висината на цената на градежното земјиш-
те сопственост на Република Македонија и висината на 
посебните трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување, давање под закуп  и за засновањето на пра-
во на стварна службеност. 

 
V 

Надоместоците за услугите од дел I од овој  тари-
фник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога 
корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради 
објект за потребите на корисник ја примил фактурата 
во архивата на корисникот односнона закупецот на 
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корис-
ник.Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно 
исполнувањето на услугите. Доколку некои од услуги-
те предвидени во табелата нема да бидат исполнети, 
тогаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално 
со износите за кои не се обезбедени услуги, за што 
Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалу-
вање односно за нефактурирање за услуги кои не се 
обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од 
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиш-
те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-
врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 
започнување со работа од Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони, односно од денот на склу-
чување на договорот за закуп кога е склучен договор за 
закуп на земјиште во технолошката индустриска раз-
војна зона со закупец на земјиште кој ќе гради објект 
за потребите на корисник. 

 
VI 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-
РЗ “Скопје 2” од   дел I точка  2  на овој тарифник се 
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно сред-
ство или по фактура за стока транспортирана со повеќе 
превозни средства со неограничен број на влез/излез на 
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 ча-
сот.  

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Скопје 2” и мерење на вага на возило од дел I 
точки  2 и 3  на овој тарифник.  

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 
од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 
домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-
ласно со Законот за данокот на додадена вредност, е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Скопје 2” од  дел I точки  2 и 3 на овој тарифник 
согласно член 41 од Законот за технолошки индустрис-
ки развојни зони. 

Стока наменета за испитување, анализирање или 
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот 
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез 
во и од ТИРЗ “Скопје 2” од  дел I точки  2 и 3 на овој 
тарифник. 

 
VII 

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 
“Скопје 2” на надоместоци за извршени услуги кон Ко-
рисниците на ТИРЗ “Скопје 2” (“Службен весник на 
Република Македонија”  бр. 54/17). 

VIII 
Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во “Службен весник на Република Македо-
нија”,а ќе се објави по добивањето на согласност од 
Владата на Република Македонија. 

 
Бр. 01-951/2 Дирекција на ТИРЗ 

21 јуни 2018 година Претседател на Управен одбор, 
Скопје Александар Филиповски, с.р. 

__________ 
2379. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони во име 
на Владата на Република Македонија како основач на 
Технолошката индустриска развојна зона “Штип”, на 
ден 21.06.2018 година го донесе следниот 

 
Т А Р И Ф Н И К 

НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “ШТИП“ НА НАДО-
МЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КО-

РИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “ШТИП“ 
 

I 

 Опис на услуга 
Цена во 

МКД 

1. 

Месечен паушал за одржување на ин-
фраструктурата во ТИРЗ “Штип” 
- одржување на инфраструктурата во гра-
ниците на зоната и одржување на јавни 
површини=0,62 мкд/м² 
- одржување на уличното осветлување на 
јавните површини во зоната=0,62 мкд/м² 
- 24-часовно физичко обезбедување на зо-
ната =0,62 мкд/м² 
- 24-часовна контрола при влез и излез во 
зоната=0,62 мкд/м² 
-обезбедување на услови за работа на Ца-
ринскиот орган=0,62 мкд/м² 

3,10 
МКД/м² за-

купен 
простор 

2. 

Запис за влез/излез и паркинг тарифа за 
користење терминал при обавување на 
увоз, извоз, реекспорт и евиденција за 
влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно 
Правилникот за  задолжителните подато-
ци кои треба да ги содржи записот од еви-
денцијата и образецот од записот од еви-
денцијата. 
Наплатата се врши по број на изготвени 
Записи за влез/излез во и од ТИРЗ 
“Штип”. 

450,00 
МКД 

по запис 
 

3. Мерење на вага на возило 
450,00 
МКД 

4. 
Закупнина за 1м2  затворен магацински 
простор 

200,00 
МКД 

месечно 
 

5. 
Закупнина за 1м2  отворен магацински 
простор 

60,00 МКД 
месечно 

6. 
Поставување на контејнери за опслужува-
ње на корисници до 5м2 

6.000,00 
МКД 

месечно 

7. 
Поставување на контејнери за опслужува-
ње на корисници до 15м2 

8.500,00 
МКД 

месечно 

8. 
Поставување на контејнери за опслужува-
ње на корисници до 30м2 

12.500,00 
МКД 

месечно 

 
9. 
 
 
 

Долготраен и краткотраен закуп на гра-
дежно земјиште за инфраструктурните 
објекти во рамките на зоната кои ги гра-
дат субјектите даватели на јавни услуги 
кои се надлежни за изградба на електрое-
нергетска, вововодна, канализациона, га-
соводна и телекомуникациска инфрас-
труктура 

600,00 
МКД/ м²  
месечно 

10. Закупнина за поставување банкомат 
6.000,00 

МКД 
месечно 

 
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 
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II 
Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона, обврските 
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 
потребите на корисникот. 

 
III 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-
лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона,  износите 
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тари-
фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 

 
IV 

 Висината на надоместокот за поставување на 
инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно 
Законот за градежно земјиште, се утврдува според 
Уредбата за висината на цената на градежното земјиш-
те сопственост на Република Македонија и висината на 
посебните трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување, давање под закуп  и за засновањето на пра-
во на стварна службеност. 

 
V 

Надоместоците за услугите од дел I од овој  тари-
фник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога 
корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради 
објект за потребите на корисник ја примил фактурата 
во архивата на корисникот односно на закупецот на 
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. 
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно ис-
полнувањето на услугите. Доколку некои од услугите 
предвидени во табелата нема да бидат исполнети, то-
гаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со 
износите за кои не се обезбедени услуги, за што Управ-
ниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување 
односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбе-
дени од страна на Дирекцијата за технолошки индус-
триски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од 
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиш-
те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-
врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 
започнување со работа од Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони, односно од денот на склу-
чување на договорот за закуп кога е склучен договор за 
закуп на земјиште во технолошката индустриска раз-
војна зона со закупец на земјиште кој ќе гради објект 
за потребите на корисник. 

 
VI 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-
РЗ “Штип” од дел I точка 2 на овој тарифник се врши 
по избор на корисникот и тоа: по превозно средство 
или по фактура за стока транспортирана со повеќе пре-
возни средства со неограничен број на влез/излез на 
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 ча-
сот.  

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Штип” и мерење на вага на возило од дел I точ-
ки  2 и 3  на овој тарифник.  

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 
од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 
домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-
ласно со Законот за данокот на  додадена вредност, е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Штип” од  дел I точки  2 и 3 на овој тарифник 
согласно член 41 од Законот за технолошки индустрис-
ки развојни зони. 

Стока наменета за испитување, анализирање или 
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот 
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез 
во и од ТИРЗ “Штип” од  дел I точки  2 и 3 на овој та-
рифник. 

 
VII 

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 
“Штип” на надоместоци за извршени услуги кон Ко-
рисниците на ТИРЗ “Штип” („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 54/17). 

 
VIII 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
Владата на Република Македонија. 

 
Бр.01-951/3 Дирекција за ТИРЗ 

21 јуни 2018 година Претседател на Управен одбор, 
Скопје Александар Филиповски, с.р. 

__________ 
2380. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони во име 
на Владата на Република Македонија како основач на 
Технолошката индустриска развојна зона “Берово”, на 
ден 21.06.2018 година го донесе следниот 

 
Т А Р И Ф Н И К 

НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “БЕРОВО” НА НАДО-
МЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КО-

РИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “БЕРОВО” 
 

I 
 

 Опис на услуга 
Цена во 

МКД 

1. 

Месечен паушал за одржување на инфрас-
труктурата во ТИРЗ “Берово” 
- одржување на инфраструктурата во грани-
ците на зоната и одржување на јавни пов-
ршини=0,20 мкд/м² 
- одржување на уличното осветлување на 
јавните површини во зоната=0,20мкд/м² 
- 24-часовно физичко обезбедување на зо-
ната=0,20 мкд/м² 
- 24-часовна контрола при влез и излез во зо-
ната=0,20 мкд/м² 
-обезбедување на услови за работа на Царин-
скиот орган=0,20 мкд/м² 

1,00 
МКД/м² 
закупен 
простор 

2. 

Запис за влез/излез и паркинг тарифа за ко-
ристење терминал при обавување на увоз, 
извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез 
на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за  
задолжителните податоци кои треба да ги 
содржи записот од евиденцијата и образецот 
од записот од евиденцијата. 
Наплатата се врши по број на изготвени За-
писи за влез/излез во и од ТИРЗ “Берово”. 

450,00 
МКД 
по за-
пис 
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3. Мерење на вага на возило 
450,00 
МКД 

4. 
Закупнина за 1м2  затворен магацински прос-
тор 

200,00 
МКД 

месечно 

 
5. 

Закупнина за 1м2  отворен магацински прос-
тор 

60,00 
МКД 

месечно 

6. 
Поставување на контејнери за опслужување 
на корисници до 5м2 

6.000,00 
МКД 

месечно 

7. 
Поставување на контејнери за опслужување 
на корисници до 15м2 

8.500,00 
МКД 

месечно 

8. 
Поставување на контејнери за опслужување 
на корисници до 30м2 

12.500,0
0 

МКД 
месечно 

 
9. 
 
 
 

Долготраен и краткотраен закуп на градежно 
земјиште за инфраструктурните објекти во 
рамките на зоната кои ги градат субјектите 
даватели на јавни услуги кои се надлежни за 
изградба на електроенергетска, вововодна, 
канализациона, гасоводна и телекомуника-
циска инфраструктура 

600,00 
МКД/ 
м² ме-
сечно 

10. Закупнина за поставување банкомат 
6.000,00 

МКД 
месечно 

 
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 
 
 

II 
Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона, обврските 
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 
потребите на корисникот. 

 
III 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-
лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона,  износите 
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тари-
фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 

 
IV 

 Висината на  надоместокот за поставување на 
инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно 
Законот за градежно земјиште, се утврдува според 
Уредбата за висината на цената на градежното земјиш-
те сопственост на Република Македонија и висината на 
посебните трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување, давање под закуп  и за засновањето на пра-
во на стварна службеност. 

 
V 

Надоместоците за услугите од дел I од овој  тари-
фник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога 
корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради 
објект за потребите на корисник ја примил фактурата 
во архивата на корисникот односно  на закупецот на 
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. 
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно ис-
полнувањето на услугите. Доколку некои од услугите 
предвидени во табелата нема да бидат исполнети, то-
гаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со 
износите за кои не се обезбедени услуги, за што Управ-
ниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување 

односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбе-
дени од страна на Дирекцијата за технолошки индус-
триски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2  од 
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиш-
те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-
врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 
започнување со работа од Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони, односно од денот на склу-
чување на договорот за закуп кога е склучен договор за 
закуп на земјиште во технолошката индустриска раз-
војна зона со закупец на земјиште кој ќе гради објект 
за потребите на корисник. 

 
VI 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-
РЗ “Берово” од   дел I точка  2  на овој тарифник се 
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно сред-
ство или по фактура за стока транспортирана со повеќе 
превозни средства со неограничен број на влез/излез на 
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 ча-
сот.  

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Берово” и мерење на вага на возило од дел I 
точки  2 и 3  на овој тарифник.  

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 
од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 
домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-
ласно со Законот за данокот на додадена вредност, е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Берово” од  дел I точки  2 и 3 на овој тарифник 
согласно член 41 од Законот за технолошки индустрис-
ки развојни зони. 

Стока наменета за испитување, анализирање или 
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот 
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез 
во и од ТИРЗ “Берово” од  дел I точки  2 и 3 на овој та-
рифник. 

 
VII 

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 
“Берово” на надоместоци за извршени услуги кон Ко-
рисниците на ТИРЗ “Берово” („Службен весник на Ре-
публика Македонија“  бр. 54/17). 

 
VIII 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
Владата на Република Македонија. 

 
Бр.01-951/4 Дирекција за ТИРЗ 

21 јуни 2018 година Претседател на Управен одбор, 
Скопје Александар Филиповски, с.р. 

__________ 
2381. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15,30/16 и 83/18), Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони во име 
на Владата на Република Македонија како основач на 
Технолошката индустриска развојна зона “Кичево”, на 
ден  21.06.2018 година го донесе следниот 
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Т А Р И Ф Н И К 
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “КИЧЕВО“ НА НА-
ДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН  

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “КИЧЕВО“ 
 

I 
 Опис на услуга Цена во МКД 

1. 

Месечен паушал за одржување на 
инфраструктурата во ТИРЗ “Кичево” 
- одржување на инфраструктурата во 
границите на зоната и одржување на јавни 
површини=0,40 мкд/м² 
- одржување на уличното осветлување на 
јавните површини во зоната=0,40 мкд/м² 
- 24-часовно физичко обезбедување на 
зоната =0,40 мкд/м² 
- 24-часовна контрола при влез и излез во 
зоната=0,40 мкд/м² 
-обезбедување на услови за работа на 
Царинскиот орган=0,40 мкд/м² 

2,00 МКД/м² 
закупен 
простор 

2. 

Запис за влез/излез и паркинг тарифа за 
користење терминал при обавување на 
увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез 
и излез на стоки во ТИРЗ согласно 
Правилникот за  задолжителните податоци 
кои треба да ги содржи записот од 
евиденцијата и образецот од записот од 
евиденцијата. 
Наплатата се врши по број на изготвени 
Записи за влез/излез во и од ТИРЗ 
“Кичево” 

450,00 МКД 
по запис 

 

3. Мерење на вага на возило 450,00 МКД 

4. 
Закупнина за 1м2  затворен магацински 
простор 

200,00 МКД 
месечно 

 
5. 

Закупнина за 1м2  отворен магацински 
простор 

60,00 МКД 
месечно 

6. 
Поставување на контејнери за 
опслужување на корисници до 5м2 

6.000,00 
МКД 

месечно 

7. 
Поставување на контејнери за 
опслужување на корисници до 15м2 

8.500,00 
МКД 

месечно 

8. 
Поставување на контејнери за 
опслужување на корисници до 30м2 

12.500,00 
МКД 

месечно 

 
9. 
 
 
 

Долготраен и краткотраен закуп на 
градежно земјиште за инфраструктурните 
објекти во рамките на зоната кои ги градат 
субјектите даватели на јавни услуги кои се 
надлежни за изградба на 
електроенергетска, вововодна, 
канализациона, гасоводна и 
телекомуникациска инфраструктура 

600,00 МКД/ 
м² месечно 

10. Закупнина за поставување банкомат 
6.000,00 

МКД 
месечно 

 
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 
 

II 
Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона, обврските 
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 
потребите на корисникот. 

 
 

III 
Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона,  износите 
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тари-
фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 

IV 
 Висината на  надоместокот за поставување на 

инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно 
Законот за градежно земјиште, се утврдува според 
Уредбата за висината на цената на градежното земјиш-
те сопственост на Република Македонија и висината на 
посебните трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување, давање под закуп  и за засновањето на пра-
во на стварна службеност. 

 
V 

Надоместоците за услугите од дел I од овој  тари-
фник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога 
корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради 
објект за потребите на корисник ја примил фактурата 
во архивата на корисникот односно на закупецот на 
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. 
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно ис-
полнувањето на услугите. Доколку некои од услугите 
предвидени во табелата нема да бидат исполнети, то-
гаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со 
износите за кои не се обезбедени услуги, за што Управ-
ниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување 
односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбе-
дени од страна на Дирекцијата за технолошки индус-
триски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од 
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиш-
те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-
врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 
започнување со работа од Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони, односно од денот на склу-
чување на договорот за закуп кога е склучен договор за 
закуп на земјиште во технолошката индустриска раз-
војна зона со закупец на земјиште кој ќе гради објект 
за потребите на корисник. 

 
VI 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-
РЗ “Кичево” од   дел I точка  2  на овој тарифник се 
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно сред-
ство или по фактура за стока транспортирана со повеќе 
превозни средства со неограничен број на влез/излез на 
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 ча-
сот.  

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Кичево” и мерење на вага на возило од дел I 
точки  2 и 3  на овој тарифник.  

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 
од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 
домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-
ласно со Законот за данокот на додадена вредност, е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Кичево” од  дел I точки  2 и 3 на овој тарифник 
согласно член 41 од Законот за технолошки индустрис-
ки развојни зони. 

Стока наменета за испитување, анализирање или 
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот 
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез 
во и од ТИРЗ “Кичево” од  дел I точки  2 и 3 на овој та-
рифник. 

 
VII 

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 
“Кичево” на надоместоци за извршени услуги кон Ко-
рисниците на ТИРЗ “Кичево” (“Службен весник на Ре-
публика Македонија”  бр. 54/17). 
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VIII 
Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во “Службен весник на Република Македо-
нија”,а ќе се објави по добивањето на согласност од 
Владата на Република Македонија. 

 
Бр. 01-951/5 Дирекција на ТИРЗ 

21 јуни 2018 година Претседател на Управен одбор, 
Скопје Александар Филиповски, с.р. 

__________ 
2382. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони во име 
на Владата на Република Македонија како основач на 
Технолошката индустриска развојна зона “Виница”, на 
ден 21.06.2018 година го донесе следниот 

 
Т А Р И Ф Н И К 

НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “ВИНИЦА“ НА НА-
ДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КО-

РИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “ВИНИЦА“ 
  

I 

 Опис на услуга 
Цена во 

МКД 

1. 

Месечен паушал за одржување на инфрас-
труктурата во ТИРЗ “Виница” 
- одржување на инфраструктурата во грани-
ците на зоната и одржување на јавни пов-
ршини=0,40 мкд/м² 
- одржување на уличното осветлување на јав-
ните површини во зоната=0,40 мкд/м² 
- 24-часовно физичко обезбедување на зоната 
=0,40 мкд/м² 
- 24-часовна контрола при влез и излез во зо-
ната=0,40 мкд/м² 
-обезбедување на услови за работа на Царин-
скиот орган=0,40 мкд/м² 

2,00 
МКД/м² 
закупен 
простор 

2. 

Запис за влез/излез и паркинг тарифа за ко-
ристење терминал при обавување на увоз, из-
воз, реекспорт и евиденција за влез и излез 
на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за  
задолжителните податоци кои треба да ги 
содржи записот од евиденцијата и образецот 
од записот од евиденцијата. 
Наплатата се врши по број на изготвени За-
писи за влез/излез во и од ТИРЗ “Виница”. 

450,00 
МКД 

по запис 
 

3. Мерење на вага на возило 
450,00 
МКД 

4. 
Закупнина за 1м2  затворен магацински прос-
тор 

200,00 
МКД 

месечно 

 
5. 

Закупнина за 1м2  отворен магацински прос-
тор 

60,00 
МКД 

месечно 

6. 
Поставување на контејнери за опслужување 
на корисници до 5м2 

6.000,00 
МКД 

месечно 

7. 
Поставување на контејнери за опслужување 
на корисници до 15м2 

8.500,00 
МКД 

месечно 

8. 
Поставување на контејнери за опслужување 
на корисници до 30м2 

12.500,00 
МКД 

месечно 

 
9. 
 
 
 

Долготраен и краткотраен закуп на градежно 
земјиште за инфраструктурните објекти во 
рамките на зоната кои ги градат субјектите 
даватели на јавни услуги кои се надлежни за 
изградба на електроенергетска, вововодна, 
канализациона, гасоводна и телекомуника-
циска инфраструктура 

600,00 
МКД/ м² 
месечно 

10. Закупнина за поставување банкомат 
6.000,00 

МКД 
месечно 

 
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 

II 
Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона, обврските 
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 
потребите на корисникот. 

 
III 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-
лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона,  износите 
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тари-
фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 

 
IV 

 Висината на  надоместокот за поставување на 
инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно 
Законот за градежно земјиште, се утврдува според 
Уредбата за висината на цената на градежното земјиш-
те сопственост на Република Македонија и висината на 
посебните трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување, давање под закуп  и за засновањето на пра-
во на стварна службеност. 

 
V 

Надоместоците за услугите од дел I од овој тари-
фник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога 
корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради 
објект за потребите на корисник ја примил фактурата 
во архивата на корисникот односно на закупецот на 
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. 
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно ис-
полнувањето на услугите. Доколку некои од услугите 
предвидени во табелата нема да бидат исполнети, то-
гаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со 
износите за кои не се обезбедени услуги, за што Управ-
ниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување 
односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбе-
дени од страна на Дирекцијата за технолошки индус-
триски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од 
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиш-
те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-
врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 
започнување со работа од Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони, односно од денот на склу-
чување на договорот за закуп кога е склучен договор за 
закуп на земјиште во технолошката индустриска раз-
војна зона со закупец на земјиште кој ќе гради објект 
за потребите на корисник. 

 
VI 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-
РЗ “Виница” од   дел I точка  2  на овој тарифник се 
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно сред-
ство или по фактура за стока транспортирана со повеќе 
превозни средства со неограничен број на влез/излез на 
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 ча-
сот.  
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Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Виница” и мерење на вага на возило од дел I 
точки  2 и 3  на овој тарифник.  

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 
од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 
домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-
ласно со Законот за данокот на додадена вредност, е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Виница” од  дел I точки  2 и 3 на овој тарифник 
согласно член 41 од Законот за технолошки индустрис-
ки развојни зони. 

Стока наменета за испитување, анализирање или 
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот 
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез 
во и од ТИРЗ “Виница” од  дел I точки  2 и 3 на овој та-
рифник. 

 
VII 

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 
“Виница” на надоместоци за извршени услуги кон Ко-
рисниците на ТИРЗ “Виница” („Службен весник на Ре-
публика Македонија“  бр. 54/17). 

 
VIII 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
Владата на Република Македонија. 

 
Бр.01-951/6 Дирекција за ТИРЗ 

21 јуни 2018 година Претседател на Управен одбор, 
Скопје Александар Филиповски, с.р. 

__________ 
2383. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони во име 
на Владата на Република Македонија како основач на 
Технолошката индустриска развојна зона “Гевгeлија”, 
на ден 21.06.2018  година го донесе следниот 
 

Т А Р И Ф Н И К 
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “ГЕВГЕЛИЈА“ НА 
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН  

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “ГЕВГЕЛИЈА“ 
 

I 
 

 Опис на услуга 
Цена во 

МКД 

1. 

Месечен паушал за одржување на инфрас-
труктурата во ТИРЗ “Гевгелија” 
- одржување на инфраструктурата во гра-
ниците на зоната и одржување на јавни 
површини=0,62 мкд/м² 
- одржување на уличното осветлување на 
јавните површини во зоната=0,62 мкд/м² 
- 24-часовно физичко обезбедување на зо-
ната =0,62 мкд/м² 
- 24-часовна контрола при влез и излез во 
зоната=0,62 мкд/м² 
-обезбедување на услови за работа на Ца-
ринскиот орган=0,62 мкд/м² 

3,10 
МКД/м² 
закупен 
простор 

2. 

Запис за влез/излез и паркинг тарифа за ко-
ристење терминал при обавување на увоз, 
извоз, реекспорт и евиденција за влез и из-
лез на стоки во ТИРЗ согласно Правилни-
кот за  задолжителните податоци кои треба 
да ги содржи записот од евиденцијата и об-
разецот од записот од евиденцијата. 
Наплатата се врши по број на изготвени За-
писи за влез/излез во и од ТИРЗ “Гевге-
лија”. 

450,00 
МКД 

по запис 
 

3. Мерење на вага на возило 
450,00 
МКД 

4. 
Закупнина за 1м2  затворен магацински 
простор 

200,00 
МКД 

месечно 

 
5. 

Закупнина за 1м2  отворен магацински 
простор 

60,00 
МКД 

месечно 

6. 
Поставување на контејнери за опслужува-
ње на корисници до 5м2 

6.000,00 
МКД 

месечно 

7. 
Поставување на контејнери за опслужува-
ње на корисници до 15м2 

8.500,00 
МКД 

месечно 

8. 
Поставување на контејнери за опслужува-
ње на корисници до 30м2 

12.500,00 
МКД 

месечно 

 
9. 
 
 
 

Долготраен и краткотраен закуп на градеж-
но земјиште за инфраструктурните објекти 
во рамките на зоната кои ги градат субјек-
тите даватели на јавни услуги кои се над-
лежни за изградба на електроенергетска, 
вововодна, канализациона, гасоводна и те-
лекомуникациска инфраструктура 

600,00 
МКД/ м² 
месечно 

10. Закупнина за поставување банкомат 
6.000,00 

МКД 
месечно 

 
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 

 

II 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 

кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-

нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 

во технолошката индустриска развојна зона, обврските 

од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 

закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 

потребите на корисникот. 

 

III 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 

кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-

нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 

во технолошката индустриска развојна зона,  износите 

на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тари-

фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 

 

IV 

 Висината на  надоместокот за поставување на 

инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно 

Законот за градежно земјиште, се утврдува според 

Уредбата за висината на цената на градежното земјиш-

те сопственост на Република Македонија и висината на 

посебните трошоци за спроведување на постапките за 

отуѓување, давање под закуп  и за засновањето на пра-

во на стварна службеност. 
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V 

Надоместоците за услугите од дел I од овој  тари-

фник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога 

корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради 

објект за потребите на корисник ја примил фактурата 

во архивата на корисникот односно на закупецот на 

земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. 

Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно ис-

полнувањето на услугите. Доколку некои од услугите 

предвидени во табелата нема да бидат исполнети, то-

гаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со 

износите за кои не се обезбедени услуги, за што Управ-

ниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување 

односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбе-

дени од страна на Дирекцијата за технолошки индус-

триски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од 

овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиш-

те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-

врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 

започнување со работа од Дирекцијата за технолошки 

индустриски развојни зони, односно од денот на склу-

чување на договорот за закуп кога е склучен договор за 

закуп на земјиште во технолошката индустриска раз-

војна зона со закупец на земјиште кој ќе гради објект 

за потребите на корисник. 

 

VI 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-

РЗ “Гевгелија” од   дел I точка  2  на овој тарифник се 

врши по избор на корисникот и тоа: по превозно сред-

ство или по фактура за стока транспортирана со повеќе 

превозни средства со неограничен број на влез/излез на 

превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 ча-

сот.  

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 

ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 

ТИРЗ “Гевгелија” и мерење на вага на возило од дел I 

точки  2 и 3  на овој тарифник.  

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 

која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 

без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 

од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 

домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-

ласно со Законот за данокот на додадена вредност, е 

ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 

ТИРЗ “Гевгелија” од  дел I точки  2 и 3 на овој тари-

фник согласно член 41 од Законот за технолошки ин-

дустриски развојни зони. 

Стока наменета за испитување, анализирање или 

тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот 

закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез 

во и од ТИРЗ “Гевгелија” од  дел I точки  2 и 3 на овој 

тарифник. 

 

VII 

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 

престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 

“Гевгелија” на надоместоци за извршени услуги кон 

Корисниците на ТИРЗ “Гевгелија” („Службен весник 

на Република Македонија“  бр. 54/17). 

VIII 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 

Владата на Република Македонија. 

 

Бр.01-951/7 Дирекција за ТИРЗ 

21 јуни 2018 година Претседател на Управен одбор, 

Скопје Александар Филиповски, с.р. 

__________ 

2384. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони (“Службен 

весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 

130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 

129/15, 173/15, 192/15, 217/15,30/16 и 83/18), Дирекци-

јата за технолошки индустриски развојни зони во име 

на Владата на Република Македонија како основач на 

Технолошката индустриска развојна зона “Струга”, на 

ден 21.06.2018 година го донесе следниот 

 

Т А Р И Ф Н И К 

НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “СТРУГА“ НА НА-

ДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН  

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “СТРУГА 

 

I 

  
 Опис на услуга Цена во МКД 

1. 

Месечен паушал за одржување на ин-

фраструктурата во ТИРЗ “Струга” 

- одржување на инфраструктурата во 

границите на зоната и одржување на 

јавни површини=0,62 мкд/м² 

- одржување на уличното осветлување 

на јавните површини во зоната=0,62 

мкд/м² 

- 24-часовно физичко обезбедување на 

зоната =0,62 мкд/м² 

- 24-часовна контрола при влез и излез 

во зоната=0,62 мкд/м² 

-обезбедување на услови за работа на 

Царинскиот орган=0,62 мкд/м² 

3,10 МКД/м² 

закупен  

простор 

2. 

Запис за влез/излез и паркинг тарифа за 

користење терминал при обавување на 

увоз, извоз, реекспорт и евиденција за 

влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно 

Правилникот за  задолжителните пода-

тоци кои треба да ги содржи записот од 

евиденцијата и образецот од записот од 

евиденцијата. 

Наплатата се врши по број на изготве-

ни Записи за влез/излез во и од ТИРЗ 

“Струга” 

450,00 МКД 

по запис 

 

3. Мерење на вага на возило 450,00 МКД 

4. 
Закупнина за 1м2  затворен магацински 

простор 

200,00 МКД 

месечно 

 

5. 

Закупнина за 1м2  отворен магацински 

простор 

60,00 МКД 

месечно 

6. 
Поставување на контејнери за опслу-

жување на корисници до 5м2 

6.000,00 МКД 

месечно 

7. 
Поставување на контејнери за опслу-

жување на корисници до 15м2 

8.500,00 МКД 

месечно 

8. 
Поставување на контејнери за опслу-

жување на корисници до 30м2 

12.500,00 

МКД 

месечно 
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9. 
 
 
 

Долготраен и краткотраен закуп на гра-
дежно земјиште за инфраструктурните 
објекти во рамките на зоната кои ги 
градат субјектите даватели на јавни ус-
луги кои се надлежни за изградба на 
електроенергетска, вововодна, канали-
зациона, гасоводна и телекомуникацис-
ка инфраструктура 

600,00 МКД/ 
м² месечно 

10. Закупнина за поставување банкомат 
6.000,00 МКД 

месечно 

 

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 

 

II 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 

кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-

нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 

во технолошката индустриска развојна зона, обврските 

од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 

закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 

потребите на корисникот. 

 

III 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 

кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-

нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 

во технолошката индустриска развојна зона,  износите 

на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тари-

фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 

IV 

Висината на  надоместокот за поставување на 

инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно 

Законот за градежно земјиште, се утврдува според 

Уредбата за висината на цената на градежното земјиш-

те сопственост на Република Македонија и висината на 

посебните трошоци за спроведување на постапките за 

отуѓување, давање под закуп  и за засновањето на пра-

во на стварна службеност. 

 

V 

Надоместоците за услугите од дел I од овој  тари-

фник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога 

корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради 

објект за потребите на корисник ја примил фактурата 

во архивата на корисникот односно на закупецот на 

земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. 

Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно ис-

полнувањето на услугите. Доколку некои од услугите 

предвидени во табелата нема да бидат исполнети, то-

гаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со 

износите за кои не се обезбедени услуги, за што Управ-

ниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување 

односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбе-

дени од страна на Дирекцијата за технолошки индус-

триски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од 

овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиш-

те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-

врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 

започнување со работа од Дирекцијата за технолошки 

индустриски развојни зони, односно од денот на склу-

чување на договорот за закуп кога е склучен договор за 

закуп на земјиште во технолошката индустриска раз-

војна зона со закупец на земјиште кој ќе гради објект 

за потребите на корисник. 

 

VI 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-

РЗ “Струга” од дел I точка  2  на овој тарифник се врши 

по избор на корисникот и тоа: по превозно средство 

или по фактура за стока транспортирана со повеќе пре-

возни средства со неограничен број на влез/излез на 

превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 ча-

сот.  

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 

ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 

ТИРЗ “Струга” и мерење на вага на возило од дел I 

точки  2 и 3  на овој тарифник.  

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 

која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 

без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 

од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 

домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-

ласно со Законот за данокот на додадена вредност, е 

ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 

ТИРЗ “Струга” од  дел I точки  2 и 3 на овој тарифник 

согласно член 41 од Законот за технолошки индустрис-

ки развојни зони. 

Стока наменета за испитување, анализирање или 

тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот 

закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез 

во и од ТИРЗ “Струга” од  дел I точки  2 и 3 на овој та-

рифник. 

 

VII 

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 

престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 

“Струга” на надоместоци за извршени услуги кон Ко-

рисниците на ТИРЗ “Струга” (“Службен весник на Ре-

публика Македонија”  бр. 54/17). 

 

VIII 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во “Службен весник на Република Македо-

нија”,а ќе се објави по добивањето на согласност од 

Владата на Република Македонија. 

 

Бр. 01-951/8 Дирекција на ТИРЗ 

21 јуни 2018 година Претседател на Управен одбор, 

Скопје Александар Филиповски, с.р. 

__________ 

2385. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони (“Службен 

весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 

130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 

129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекци-

јата за технолошки индустриски развојни зони во име 

на Владата на Република Македонија како основач на 

Технолошката индустриска развојна зона “Прилеп”, на 

ден 21.06.2018 година го донесе следниот 
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Т А Р И Ф Н И К 
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “ПРИЛЕП“ НА НАДО-

МЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН 
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “ПРИЛЕП“ 

 
I 

 

 Опис на услуга 
Цена во 

МКД 

1. 

Месечен паушал за одржување на инфрас-
труктурата во ТИРЗ “Прилеп” 
- одржување на инфраструктурата во грани-
ците на зоната и одржување на јавни пов-
ршини=0,62 мкд/м² 
- одржување на уличното осветлување на 
јавните површини во зоната=0,62 мкд/м² 
- 24-часовно физичко обезбедување на зона-
та =0,62 мкд/м² 
- 24-часовна контрола при влез и излез во 
зоната=0,62 мкд/м² 
-обезбедување на услови за работа на Ца-
ринскиот орган=0,62 мкд/м² 

3,10 
МКД/м² 
закупен 
простор 

2. 

Запис за влез/излез и паркинг тарифа за ко-
ристење терминал при обавување на увоз, 
извоз, реекспорт и евиденција за влез и из-
лез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот 
за  задолжителните податоци кои треба да 
ги содржи записот од евиденцијата и обра-
зецот од записот од евиденцијата. 
Наплатата се врши по број на изготвени За-
писи за влез/излез во и од ТИРЗ “Прилеп”. 

450,00 
МКД 

по запис 
 

3. Мерење на вага на возило 
450,00 
МКД 

4. 
Закупнина за 1м2  затворен магацински 
простор 

200,00 
МКД 

месечно 

 
5. 

Закупнина за 1м2  отворен магацински прос-
тор 

60,00 
МКД 

месечно 

6. 
Поставување на контејнери за опслужување 
на корисници до 5м2 

6.000,00 
МКД 

месечно 

7. 
Поставување на контејнери за опслужување 
на корисници до 15м2 

8.500,00 
МКД 

месечно 

8. 
Поставување на контејнери за опслужување 
на корисници до 30м2 

12.500,00 
МКД 

месечно 

 
9. 
 
 
 

Долготраен и краткотраен закуп на градеж-
но земјиште за инфраструктурните објекти 
во рамките на зоната кои ги градат субјек-
тите даватели на јавни услуги кои се над-
лежни за изградба на електроенергетска, во-
воводна, канализациона, гасоводна и теле-
комуникациска инфраструктура 

600,00 
МКД/ м² 
месечно 

10. Закупнина за поставување банкомат 
6.000,00 

МКД 
месечно 

 
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 

 
II 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-
лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона, обврските 
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 
потребите на корисникот. 

 
III 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-
лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 

во технолошката индустриска развојна зона,  износите 
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тари-
фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 

 
IV 

 Висината на  надоместокот за поставување на 
инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно 
Законот за градежно земјиште, се утврдува според 

Уредбата за висината на цената на градежното земјиш-
те сопственост на Република Македонија и висината на 
посебните трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување, давање под закуп  и за засновањето на пра-
во на стварна службеност. 

 
V 

Надоместоците за услугите од дел I од овој  тари-
фник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога 
корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради 
објект за потребите на корисник ја примил фактурата 
во архивата на корисникот односно на закупецот на 
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. 
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно ис-
полнувањето на услугите. Доколку некои од услугите 

предвидени во табелата нема да бидат исполнети, то-
гаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со 
износите за кои не се обезбедени услуги, за што Управ-
ниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување 
односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбе-
дени од страна на Дирекцијата за технолошки индус-
триски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од 
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиш-
те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-
врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 
започнување со работа од Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони, односно од денот на склу-
чување на договорот за закуп кога е склучен договор за 

закуп на земјиште во технолошката индустриска раз-
војна зона со закупец на земјиште кој ќе гради објект 
за потребите на корисник. 

 
VI 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-
РЗ “Прилеп” од дел I точка 2  на овој тарифник се врши 

по избор на корисникот и тоа: по превозно средство 
или по фактура за стока транспортирана со повеќе пре-
возни средства со неограничен број на влез/излез на 
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 ча-
сот.  

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Прилеп” и мерење на вага на возило од дел I 

точки  2 и 3  на овој тарифник.  
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 

која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 
од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 
домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-
ласно со Законот за данокот на додадена вредност, е 

ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Прилеп” од  дел I точки  2 и 3 на овој тарифник 
согласно член 41 од Законот за технолошки индустрис-
ки развојни зони. 
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Стока наменета за испитување, анализирање или 
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот 
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез 
во и од ТИРЗ “Прилеп” од  дел I точки  2 и 3 на овој та-
рифник. 

 
VII 

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 
“Прилеп” на надоместоци за извршени услуги кон Ко-
рисниците на ТИРЗ “Прилеп” („Службен весник на Ре-
публика Македонија“  бр. 54/17). 

 
VIII 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
Владата на Република Македонија. 

 
Бр.01-951/9 Дирекција за ТИРЗ 

21 јуни 2018 година Претседател на Управен одбор, 
Скопје Александар Филиповски, с.р. 

__________ 
2386. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони во име 
на Владата на Република Македонија како основач на 
Технолошката индустриска развојна зона “Струмица”, 
на ден 21.06.2018 година го донесе следниот 

 
Т А Р И Ф Н И К 

НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “СТРУМИЦА“ НА 
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН 

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “СТРУМИЦА“ 
 

I 
  

 Опис на услуга 
Цена во 

МКД 

1. 

Месечен паушал за одржување на инфрас-
труктурата во ТИРЗ “Струмица” 
- одржување на инфраструктурата во гра-
ниците на зоната и одржување на јавни 
површини=0,62 мкд/м² 
- одржување на уличното осветлување на 
јавните површини во зоната=0,62 мкд/м² 
- 24-часовно физичко обезбедување на зо-
ната =0,62 мкд/м² 
- 24-часовна контрола при влез и излез во 
зоната=0,62 мкд/м² 
-обезбедување на услови за работа на Ца-
ринскиот орган=0,62 мкд/м² 

3,10 
МКД/м² 
закупен 
простор 

2. 

Запис за влез/излез и паркинг тарифа за ко-
ристење терминал при обавување на увоз, 
извоз, реекспорт и евиденција за влез и из-
лез на стоки во ТИРЗ согласно Правилни-
кот за  задолжителните податоци кои треба 
да ги содржи записот од евиденцијата и об-
разецот од записот од евиденцијата. 
Наплатата се врши по број на изготвени За-
писи за влез/излез во и од ТИРЗ “Стру-
мица”. 

450,00 
МКД 

по запис 
 

3. Мерење на вага на возило 
450,00 
МКД 

4. 
Закупнина за 1м2  затворен магацински 
простор 

200,00 
МКД 

месечно 

 
5. 

Закупнина за 1м2  отворен магацински 
простор 

60,00 
МКД 

месечно 

6. 
Поставување на контејнери за опслужува-
ње на корисници до 5м2 

6.000,00 
МКД 

месечно 

7. 
Поставување на контејнери за опслужува-
ње на корисници до 15м2 

8.500,00 
МКД 

месечно 

8. 
Поставување на контејнери за опслужува-
ње на корисници до 30м2 

12.500,00 
МКД 

месечно 

 
9. 
 
 
 

Долготраен и краткотраен закуп на градеж-
но земјиште за инфраструктурните објекти 
во рамките на зоната кои ги градат субјек-
тите даватели на јавни услуги кои се над-
лежни за изградба на електроенергетска, 
вововодна, канализациона, гасоводна и те-
лекомуникациска инфраструктура 

600,00 
МКД/ м² 
месечно 

10. Закупнина за поставување банкомат 
6.000,00 

МКД 
месечно 

 
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 

 

II 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 

кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-

нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 

во технолошката индустриска развојна зона, обврските 

од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 

закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 

потребите на корисникот. 

 

III 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 

кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-

нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 

во технолошката индустриска развојна зона,  износите 

на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тари-

фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 

 

IV 

 Висината на надоместокот за поставување на 

инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно 

Законот за градежно земјиште, се утврдува според 

Уредбата за висината на цената на градежното земјиш-

те сопственост на Република Македонија и висината на 

посебните трошоци за спроведување на постапките за 

отуѓување, давање под закуп  и за засновањето на пра-

во на стварна службеност. 

 

V 

Надоместоците за услугите од дел I од овој тари-

фник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога 

корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради 

објект за потребите на корисник ја примил фактурата 

во архивата на корисникот односно  на закупецот на 

земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. 

Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно ис-

полнувањето на услугите. Доколку некои од услугите 
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предвидени во табелата нема да бидат исполнети, то-

гаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со 

износите за кои не се обезбедени услуги, за што Управ-

ниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување 

односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбе-

дени од страна на Дирекцијата за технолошки индус-

триски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од 

овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиш-

те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-

врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 

започнување со работа од Дирекцијата за технолошки 

индустриски развојни зони, односно од денот на склу-

чување на договорот за закуп кога е склучен договор за 

закуп на земјиште во технолошката индустриска раз-

војна зона со закупец на земјиште кој ќе гради објект 

за потребите на корисник. 

 

VI 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-

РЗ “Струмица” од   дел I точка  2  на овој тарифник се 

врши по избор на корисникот и тоа: по превозно сред-

ство или по фактура за стока транспортирана со повеќе 

превозни средства со неограничен број на влез/излез на 

превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 ча-

сот.  

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 

ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 

ТИРЗ “Струмица” и мерење на вага на возило од дел I 

точки  2 и 3  на овој тарифник.  

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 

која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 

без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 

од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 

домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-

ласно со Законот за данокот на  додадена вредност, е 

ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 

ТИРЗ “Струмица” од  дел I точки  2 и 3 на овој тари-

фник согласно член 41 од Законот за технолошки ин-

дустриски развојни зони. 

Стока наменета за испитување, анализирање или 

тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот 

закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез 

во и од ТИРЗ “Струмица” од  дел I точки  2 и 3 на овој 

тарифник. 

 

VII 

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 

престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 

“Струмица” на надоместоци за извршени услуги кон 

Корисниците на ТИРЗ “Струмица” („Службен весник 

на Република Македонија“  бр. 54/17). 

 

VIII 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 

Владата на Република Македонија. 

 

Бр.01-951/10 Дирекција за ТИРЗ 

21 јуни 2018 година Претседател на Управен одбор, 

Скопје Александар Филиповски, с.р. 

2387. 
Врз основа на член 12, став (4) алинеjа 8 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони во име 
на Владата на Република Македонија како основач на 
Технолошката индустриска развојна зона „Радовиш“, 
на ден 21.06.2018 година го донесе следниот 

 
Т А Р И Ф Н И К 

НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “РАДОВИШ“ НА НА-
ДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КО-

РИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “РАДОВИШ“ 
 

I 
 

 Опис на услуга 
Цена во 

МКД 

1. 

- одржување на инфраструктурата во грани-
ците на зоната и одржување на јавни пов-
ршини=0,40 мкд/м² 
- одржување на уличното осветлување на 
јавните површини во зоната=0,40 мкд/м² 
- 24-часовно физичко обезбедување на зо-
ната =0,40 мкд/м² 
- 24-часовна контрола при влез и излез во 
зоната=0,40 мкд/м² 
-обезбедување на услови за работа на Ца-
ринскиот орган=0,40 мкд/м² 

2,00 
МКД/м² 
закупен 
простор 

2. 

Запис за влез/излез и паркинг тарифа за ко-
ристење терминал при обавување на увоз, 
извоз, реекспорт и евиденција за влез и из-
лез на стоки во ТИРЗ согласно Правилни-
кот за  задолжителните податоци кои треба 
да ги содржи записот од евиденцијата и об-
разецот од записот од евиденцијата. 
Наплатата се врши по број на изготвени За-
писи за влез/излез во и од ТИРЗ “Радовиш”. 

450,00 
МКД 

по запис 
 

3. Мерење на вага на возило 
450,00 
МКД 

4. 
Закупнина за 1м2  затворен магацински 
простор 

200,00 
МКД 

месечно 

 
5. 

Закупнина за 1м2  отворен магацински 
простор 

60,00 
МКД 

месечно 

6. 
Поставување на контејнери за опслужување 
на корисници до 5м2 

6.000,00 
МКД 

месечно 

7. 
Поставување на контејнери за опслужување 
на корисници до 15м2 

8.500,00 
МКД 

месечно 

8. 
Поставување на контејнери за опслужување 
на корисници до 30м2 

12.500,00 
МКД 

месечно 

 
9. 
 
 
 

Долготраен и краткотраен закуп на градеж-
но земјиште за инфраструктурните објекти 
во рамките на зоната кои ги градат субјек-
тите даватели на јавни услуги кои се над-
лежни за изградба на електроенергетска, 
вововодна, канализациона, гасоводна и те-
лекомуникациска инфраструктура 

600,00 
МКД/ м² 
месечно 

10. Закупнина за поставување банкомат 
6.000,00 

МКД 
месечно 

 
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 

 
II 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-
лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
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нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона, обврските 
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 
потребите на корисникот. 

 
III 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-
лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона,  износите 
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тари-
фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 

 
IV 

 Висината на надоместокот за поставување на 
инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно 
Законот за градежно земјиште, се утврдува според 
Уредбата за висината на цената на градежното земјиш-
те сопственост на Република Македонија и висината на 
посебните трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување, давање под закуп  и за засновањето на пра-
во на стварна службеност. 

 
V 

Надоместоците за услугите од дел I од овој тари-
фник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога 
корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради 
објект за потребите на корисник ја примил фактурата 
во архивата на корисникот односно на закупецот на 
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. 
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно ис-
полнувањето на услугите. Доколку некои од услугите 
предвидени во табелата нема да бидат исполнети, то-
гаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со 
износите за кои не се обезбедени услуги, за што Управ-
ниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување 
односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбе-
дени од страна на Дирекцијата за технолошки индус-
триски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од 

ово јтарифник, корисникот односно закупец на земјиш-

те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-

врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 

започнување со работа од Дирекцијата за технолошки 

индустриски развојни зони, односно од денот на склу-

чување на договорот за закуп кога е склучен договор за 

закуп на земјиште во технолошката индустриска раз-

војна зона со закупец на земјиште кој ќе гради објект 

за потребите на корисник. 

 

VI 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-

РЗ “Радовиш” од   дел I точка  2  на овој тарифник се 

врши по избор на корисникот и тоа: по превозно сред-

ство или по фактура за стока транспортирана со повеќе 

превозни средства со неограничен број на влез/излез на 

превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 ча-

сот.  

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 

ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 

ТИРЗ “Радовиш” и мерење на вага на возило од дел I 

точки  2 и 3  на овој тарифник.  

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 
од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 
домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-
ласно со Законот за данокот на додадена вредност, е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Радовиш” од  дел I точки  2 и 3 на овој тари-
фник согласно член 41 од Законот за технолошки ин-
дустриски развојни зони. 

Стока наменета за испитување, анализирање или 
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот 
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез 
во и од ТИРЗ “Радовиш” од дел I точки 2 и 3 на овој та-
рифник. 

 
VII 

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 
„Радовиш“ на надоместоци за извршени услуги кон Ко-
рисниците на ТИРЗ „Радовиш“ („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 54/17). 

 
VIII 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
Владата на Република Македонија. 

   
Бр.01-951/11 Дирекција за ТИРЗ 

21 јуни 2018 година Претседател на Управен одбор, 
Скопје Александар Филиповски, с.р. 

__________ 
2388. 

Врз основа на член 12, став (4) алинеjа 8 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони во име 
на Владата на Република Македонија како основач на 
Технолошката индустриска развојна зона “Делчево”, 
на ден 21.06.2018 година го донесе следниот 

 
Т А Р И Ф Н И К 

НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “ДЕЛЧЕВО“ НА НА-
ДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КО-

РИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “ДЕЛЧЕВО 
 

I 
 

 Опис на услуга 
Цена во 

МКД 

1. 

Месечен паушал за одржување на инфрас-
труктурата во ТИРЗ “Делчево” 
- одржување на инфраструктурата во грани-
ците на зоната и одржување на јавни пов-
ршини=0,20 мкд/м² 
- одржување на уличното осветлување на 
јавните површини во зоната=0,20 мкд/м² 
- 24-часовно физичко обезбедување на зона-
та =0,20 мкд/м² 
- 24-часовна контрола при влез и излез во 
зоната=0,20 мкд/м² 
-обезбедување на услови за работа на Ца-
ринскиот орган=0,20 мкд/м² 

1,00 
МКД/м² 
закупен 
простор 
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2. 

Запис за влез/излез и паркинг тарифа за ко-
ристење терминал при обавување на увоз, 
извоз, реекспорт и евиденција за влез и из-
лез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот 
за  задолжителните податоци кои треба да 
ги содржи записот од евиденцијата и обра-
зецот од записот од евиденцијата. 
Наплатата се врши по број на изготвени За-
писи за влез/излез во и од ТИРЗ “Делчево”. 

450,00 
МКД 

по запис 
 

3. Мерење на вага на возило 
450,00 
МКД 

4. 
Закупнина за 1м2  затворен магацински 
простор 

200,00 
МКД 

месечно 

 
5. 

Закупнина за 1м2  отворен магацински прос-
тор 

60,00 
МКД 

месечно 

6. 
Поставување на контејнери за опслужување 
на корисници до 5м2 

6.000,00 
МКД 

месечно 

7. 
Поставување на контејнери за опслужување 
на корисници до 15м2 

8.500,00 
МКД 

месечно 

8. 
Поставување на контејнери за опслужување 
на корисници до 30м2 

12.500,00 
МКД 

месечно 

 
9. 
 
 
 

Долготраен и краткотраен закуп на градеж-
но земјиште за инфраструктурните објекти 
во рамките на зоната кои ги градат субјек-
тите даватели на јавни услуги кои се над-
лежни за изградба на електроенергетска, во-
воводна, канализациона, гасоводна и теле-
комуникациска инфраструктура 

600,00 
МКД/ м² 
месечно 

10. Закупнина за поставување банкомат 
6.000,00 

МКД 
месечно 

 
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 
 

II 
Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона, обврските 
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 
потребите на корисникот. 

 
III 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-
лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона,  износите 
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тари-
фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 

 
IV 

Висината на надоместокот за поставување на инста-
лации во рамките на опфатот на зоната согласно Зако-
нот за градежно земјиште, се утврдува според Уредба-
та за висината на цената на градежното земјиште соп-
ственост на Република Македонија и висината на по-
себните трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување, давање под закуп  и за засновањето на пра-
во на стварна службеност. 

 
V 

Надоместоците за услугите од дел I од овој  тари-
фник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога 
корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради 

објект за потребите на корисник ја примил фактурата 
во архивата на корисникот односно на закупецот на 
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. 
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно ис-
полнувањето на услугите. Доколку некои од услугите 
предвидени во табелата нема да бидат исполнети, то-
гаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со 
износите за кои не се обезбедени услуги, за што Управ-
ниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување 
односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбе-
дени од страна на Дирекцијата за технолошки индус-
триски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од 
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиш-
те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-
врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 
започнување со работа од Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони, односно од денот на склу-
чување на договорот за закуп кога е склучен договор за 
закуп на земјиште во технолошката индустриска раз-
војна зона со закупец на земјиште кој ќе гради објект 
за потребите на корисник. 

 
VI 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-
РЗ “Делчево” од дел I точка 2 на овој тарифник се 
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно сред-
ство или по фактура за стока транспортирана со повеќе 
превозни средства со неограничен број на влез/излез на 
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 ча-
сот.  

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Делчево” и мерење на вага на возило од дел I 
точки  2 и 3  на овој тарифник.  

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 
од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 
домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-
ласно со Законот за данокот на додадена вредност, е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Делчево” од  дел I точки  2 и 3 на овој тарифник 
согласно член 41 од Законот за технолошки индустрис-
ки развојни зони. 

Стока наменета за испитување, анализирање или 
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот 
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез 
во и од ТИРЗ “Делчево” од  дел I точки  2 и 3 на овој 
тарифник. 

 
VII 

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 
“Делчево” на надоместоци за извршени услуги кон Ко-
рисниците на ТИРЗ “Делчево” („Службен весник на 
Република Македонија“  бр. 54/17). 

 
VIII 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
Владата на Република Македонија. 

 
Бр.01-951/12 Дирекција за ТИРЗ 

21 јуни 2018 година Претседател на Управен одбор, 
Скопје Александар Филиповски, с.р. 
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