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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3232.
Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ број
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15),
Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 7 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА „АЛТЕА“ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
1. За учество во мировната операција на Европската
Унија „АЛТЕА“ во Босна и Херцеговина се испраќа 1
(еден) припадник на Армијата на Република Северна
Македонија (во натамошниот текст: Армијата), на позиција на штабен офицер во Команда на ЕУФОР „АЛТЕА“, за период од 6 (шест) месеци, сметано од декември 2019 година до јуни 2020 година.
2. Финансиските трошоци за транспорт, плати и надоместоци на плати и логистичките трошоци на припадникот на Армијата за учество во мировната операција, ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадникот
на Армијата за учество во мировната операција, ги
врши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Северна Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Северна Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08 – 5371/1
7 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
__________

3233.
Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ број
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15),
Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 7 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА
УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА „ОДЛУЧНА ПОДДРШКА“ ВО ИСЛАМСКАТА РЕПУБЛИКА
АВГАНИСТАН
1. За учество во мировната операција „Одлучна
поддршка“ во Исламската Република Авганистан се испраќаат 2 (два) штабни старешини припадници на Армијата на Република Северна Македонија (во натамош-

ниот текст: Армијата), во Главната Команда на мисијата во Кабул, за период од 6 (шест) месеци, сметано од
декември 2019 година до јуни 2020 година.
2. Финансиските трошоци за плати и надоместоци
на плати на припадниците на Армијата за време на извршувањето на мировната операција, ги обезбедува
Министерството за одбрана, а трошоците за транспорт,
сместување и исхрана ги обезбедуваат партнерските
земји.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата за учество во мировната операција, ги
врши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Северна Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Северна Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08 – 5372/1
7 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
__________

3234.
Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 118 ставови (1) и (4)
од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 7 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ПОСТОЈАНИ РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за основање на постојани работни тела
на Собранието на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ број 64/17, 73/17 и
33/19), во насловот и во целиот текст на Одлуката зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Член 2
Во член 2 став 1 во точката 9. зборовите: „Комисија
за надзор над работата на Управата за безбедност и
контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање“ се
заменуваат со зборовите: „Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на
Агенцијата за разузнавање“.
Во став 2 точката 9. се менува и гласи:
„9. Комисија за надзор над работата на Агенцијата
за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање
Комисијата има претседател, осум члена и нивни
заменици.
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Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:
- почитување на правата и слободите утврдени со
Уставот и закони од страна на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање на граѓаните и други правни лица,
- законитоста во спроведување на овластувањата на
Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за
разузнавање од аспект на пречекорување на овластувањата, преземање неовластени постапки, злоупотреба и
други негативности во работењето, спротивно на нивните права утврдени со закон,
- методите и средствата што ги користат Агенцијата
за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање
од аспект на законитоста и почитувањето на правата на
граѓанинот и други субјекти,
- материјалната, кадровската и техничката опременост на Агенцијата за национална безбедност и
Агенцијата за разузнавање,
- воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на ваквиот надзор и
- други прашања што се однесуваат на Агенцијата за
национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08 – 5373/1
7 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3235.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13,
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15,
215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 2 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2 –
ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО
СМОЈМИРОВО, ОПШТИНА БЕРОВО
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска докумен-

тација за изградба на објект со намена Г2 – лесна и
незагадувачка индустрија КО Смојмирово, Општина
Берово.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5278/1
2 октомври 2019 година
Скопје

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

3236.
Врз основа на член 33 став (2) од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15,
23/16 и 178/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ
ПАТИШТА
Член 1
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни
патишта – како предлагач на експропријацијата, да му
се предаде во владение недвижност која претставува:
1. Градежно земјиште дел од КП бр.190/1 КО Чичево, со површина од 3523 м2, запишана во Имотен
лист бр.718, согласно Решение за експропријација
Убр.25-17/15 од 2.4.2019 година на Министерството за
финансии, Управа за имотно-правни работи – Одделение за првостепена управна постапка во Велес;
2. Земјоделско земјиште дел од КП бр.2929 КО
Чичево, со површина од 1455 м2, запишана во Имотен лист бр.284, согласно Решение за експропријација Убр.25-102/15 од 2.4.2019 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи – Одделение за првостепена управна постапка во
Велес;
3. Градежно земјиште дел од КП бр.2899/1 КО
Страцин, со површина од 367 м2, запишана во Имотен лист бр. 519, согласно Решение за експропријација У.бр.26-9/9 од 27.3.2019 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи – Одделение за првостепена управна постапка во
Кратово;
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4. Земјоделско земјиште дел од КП бр.2226 КО Тркање, со површина од 12 м2, запишана во Имотен лист
бр. 1525, согласно Решение за експропријација
УП1.бр.26-459 од 28.6.2019 година на Министерството
за финансии, Управа за имотно-правни работи – Одделение за првостепена управна постапка во Кочани;
5. Земјоделско земјиште дел од КП бр.2230 КО Тркање, со површина од 367 м2, запишана во Имотен
лист бр.1525, согласно Решение за експропријација
УП1.бр.26-665 од 1.7.2019 година на Министерството
за финансии, Управа за имотно-правни работи – Одделение за првостепена управна постапка во Кочани;
6. Земјоделско земјиште дел од КП бр.2228 КО Тркање, со површина од 265 м2, запишана во Имотен
лист бр.1525, согласно Решение за експропријација
УП1.бр.26-458 од 6.2.2019 година на Министерството
за финансии, Управа за имотно-правни работи – Одделение за првостепена управна постапка во Кочани;
7. Земјоделско земјиште дел од КП бр.2227 КО Тркање, со површина од 209 м2, запишана во Имотен
лист бр. 1525, согласно Решение за експропријација
УП1.бр.26-664 од 4.3.2019 година на Министерството
за финансии, Управа за имотно-правни работи – Одделение за првостепена управна постапка во Кочани и
8. Земјоделско земјиште дел од КП бр.889 КО Тркање, со површина од 168 м2, запишана во Имотен
лист бр.615, согласно Решение за експропријација
УП1.бр.26-449 од 15.1.2019 година на Министерството
за финансии, Управа за имотно-правни работи – Одделение за првостепена управна постапка во Кочани.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5950/1
20 август 2019 година
Скопје

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

3237.
Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 2 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПЛАНИНСКА
ВОДА ДОО ЛАЗАРОПОЛЕ МАВРОВО-РОСТУША
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ГАРИ“, ОПШТИНА ДЕБАР
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
ПЛАНИНСКА ВОДА ДОО Лазарополе Маврово-Ростуша се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на локалитетот
„с.Гари“, Општина Дебар, со површина на простор на

концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани
со координати како е дадено во табелата и тоа:
Точка

Координата Y

Координата X

Т-1
Т-2

7 473 771
7 473 079

4 594 516
4 594 499

Т-3

7 473 091

4 593 978

Т-4

7 473 775

4 593 981

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
0,363344 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 45-6217/1
2 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3238.
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 2 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ
НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА, ЗАСТАПУВАЊЕ, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО ЦАННОБИ
УВОЗ - ИЗВОЗ ДООЕЛ СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението
за давање на одобрение за одгледување на канабис за
медицински цели на Трговско друштво за одгледување
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на лековити растенија, застапување, услуги и трговија
на големо и мало ЦАННОБИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје со број 19-212/8 од 26.8.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-6589/1
2 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3239.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 2 октомври 2019
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО - ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР КУМАНОВО СО ОТВОРЕНО
ОДДЕЛЕНИЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на недвижната ствар –
Зграда 6, намена на зграда Е13, влез 1, кат приземје,
внатрешна површина на посебниот дел од зградата од
26м2, која се наоѓа во село К'шање бб, Куманово, КП
1545, КО К'шање, запишана во Имотен лист број 356,
сопственост на Република Северна Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење без надомест на Казнено-поправната установа Затвор Куманово со отворено одделение
во Крива Паланка.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерство за
правда-Управата за извршување на санкциите и Казнено-поправната установа Затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка, во рок од 30 дена од
денот на влегување во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6593/1
2 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3240.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16, 172/16 и 64/18 и ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 2 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Северна Македонија, и тоа премер на објект- Пречистителна станица за отпадни води, која се
наоѓа во село К'шање бб, Куманово на КП бр. 1545, КО
К'шање.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6595/1
2 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3241.
Врз основа на член 50 став 3 од Законот за минерални суровини (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 2 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕКСПРЕСЕН ПАТ А3, ДЕЛНИЦА
ШТИП - КОЧАНИ, ДЕЛ 1 ОД 0+000-КМ 14+300 НА
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - БАЗАЛТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЕЖЕВО БРДО“, ОПШТИНА КАРБИНЦИ
Член 1
Со оваа одлука концесијата за експлоатација за изградба на експресен пат А3, Делница Штип - Кочани,
Дел 1 од 0+000-км 14+300 на минерална суровина - базалт на локалитетот „Ежево Брдо“, Општина Карбинци, доделена со Договор за концесија за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат А3,
Делница Штип - Кочани, Дел 1 од 0+000-км 14+300 на
минерална суровина - базалт на локалитетот „Ежево
Брдо“, Општина Карбинци бр. 24-2776/1 од 19.4.2018
година, на Јавното претпријатие за државни патишта
престанува да важи заради истек на рокот за периодот
на кој е доделена концесијата.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6878/1
2 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3242.
Врз основа на член 50 став 3 од Законот за минерални суровини (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 2 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ЕКСПРЕСЕН ПАТ А3, ДЕЛНИЦА ШТИП-КОЧАНИ,
ДЕЛ 1 ОД 0+000-КМ 14+300 НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„КРУПИШТЕ“, ОПШТИНА КАРБИНЦИ
Член 1
Со оваа одлука концесијата за експлоатација за изградба на експресен пат А3, Делница Штип - Кочани,
Дел 1 од 0+000-км 14+300 на минерална суровина- песок и чакал на локалитетот „Крупиште“, Општина Карбинци, доделена со Договор за концесија за експлоатација за изградба на експресен пат А3, Делница Штип Кочани, Дел 1 од 0+000-км 14+300 на минерална суровина - песок и чакал на локалитетот „Крупиште“, Општина Карбинци бр. 24-2777/1 од 19.4.2018 година, на
Јавното претпријатие за државни патишта престанува
да важи заради истек на рокот за периодот на кој е доделена концесијата.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6881/1
2 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3243.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 2 октомври 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО
ТЕТОВО-ВОН Г.Р., ОПШТИНА ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и
незагадувачка индустрија КО Тетово-вон г.р., Општина Тетово.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6886/1
2 октомври 2019 година
Скопје

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

3244.
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15,
39/16, 64/18 и 35/19), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 2 октомври
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за државни патишта,
бр.02-9336/6 од 29.8.2019 година, донесена од
Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта, на седницата, одржана на 29.8.2019 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6960/1
2 октомври 2019 година
Скопје

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

3245.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 2 октомври 2019
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ
ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА
СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА
ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“ Скопје, во државна сопственост да спроведе постапка
за избор на правно лице кое врши дејност или поседува
дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, на движни
ствари – опрема кои се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и неможат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за ставање вон
употреба на основни средства донесена од Управниот
одбор на Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“ – Скопје, во државна сопственост,
под бр.02-259/7 од 27.2.2019 година, на седницата, одржана на 27.2.2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7022/1
Претседател на Владата
2 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3246.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 2 октомври 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ,
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ
НА ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности
Хидросистем Злетовица Пробиштип да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање,
преработка, рециклирање и уништување на отпад, на
движни ствари-опрема, кои се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат
или разменат како такви, согласно Записникот бр.02500/20 од 30.8.2019 година, усвоен од Управниот одбор
на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на
30.8.2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7104/1
2 октомври 2019 година
Скопје

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

3247.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 2 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
ПЕХЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за економија - Државниот пазарен инспекторат
му престанува користењето на движната ствар - патничко моторно возило марка Лада, тип на возило Нива,
со боја на каросерија темно зелен/3F, регистарски ознаки СК-8290-AP, година на производство 2005, зафатнина на мотор 1690, силина на мотор 59,5 КW, број на
мотор 7923121, број на шасија XTA21214051779240.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на
трајно користење, без надомест на Општина Пехчево.
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Член 3
Директорот на Државниот пазарен инспекторат
склучува договор со градоначалникот на Општина
Пехчево со кој ќе се уредат правата и обврските за
движната ствар од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7105/1
2 октомври 2019 година
Скопје

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

3248.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 2 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
ПРОБИШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за економија-Државен пазарен инспекторат
му престанува користењето на движната ствар- патничко моторно возило марка Волксваген, тип Голф Варијант 1,9 TDI, со боја на каросерија жолта, регистарски
ознаки СК-9475-АH, година на производство 1999, работна зафатнина на мотор 1896 cm³, сила на мотор 66
КW, број на мотор АHU526652, број на шасија
WVWZZ1HZXK042512.
Член 2
Движната ствар од член 1 од ова одлука се дава на
трајно користење без надомест на Општина Пробиштип.
Член 3
Директорот на Државниот пазарен инспекторат
склучува договор со градоначалникот на Општина
Пробиштип со кој се уредуваат правата и обврските за
движната ствар од членот 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7112/1
2 октомври 2019 година
Скопје

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

3249.
Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“
бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 2 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНСКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „REGEX 19“
1. Се одобрува влегување и престој на вкупно 42
(четириесет и два) припадници на странски вооружени сили, од кои: два од Исламска Република Авганистан, два од Африканска унија, два од Република
Азербејџан, два од Босна и Херцеговина, два од Република Колумбија, два од Народна Демократска Република Алжир, два од Арапска Република Египет,
два од Република Грузија, два од Хашемитско Кралство Јордан, два од Република Казахстан, пет од
Кралство Мароко, два од Република Молдавија, два
од Исламска Република Мавританија, два од Исламска Република Пакистан, пет од Република Србија,
два од Обединети Арапски Емирати и три од Украина, на територијата на Република Северна Македонија заради учество во вежбовната активност
„REGEX 19“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во касарната „Алекса
Демниевски - Бауман“ во Велес, во периодот од 14 18 октомври 2019 година.
2. Финансиските трошоци за транспорт на припадниците на вооружените сили на земјите учеснички на
вежбовната активност ги обезбедуваат земјите кои ги
упатуваат, а трошоците за исхрана и сместување на
учесниците во вежбовната активност ги обезбедува
Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на изведувањето
на вежбовната активност ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-7192/1
2 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3250.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 44 став 3
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12,
144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 2 октомври 2019 година, донесе

Стр. 10 - Бр. 207
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ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ
РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР. 42-8253/1 ОД
29.9.2014 ГОДИНА НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА
„АКУМУЛАЦИЈА ЦРНИЧАНИ – ЕЗЕРО“
Член 1
Со оваа oдлука еднострано се раскинува Договорот
за концесија на риби за организирање рекреативен риболов со бр.42-8253/1 од 29.9.2014 година на рекреативната зона „акумулација Црничани – Езеро“, склучен
помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и Друштво за производство, трговија и услуги
ИСТАТОВ Благој ДООЕЛ експорт-импорт Нов Дојран,
како концесионер, поради тоа што концесионерот не ја
спроведува обврската од член 4 од Договорот за концесија на риби за организирање рекреативен риболов бр.
42-8253/1 од 29.9.2014 година.
Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа
одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7272/1
2 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3251.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16
и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 2 октомври 2019
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА
САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ
Член 1
Со оваа одлука се формира Национален совет за сајбер безбедност (во натамошниот текст: Советот), заради
координација и следење на спроведените активности согласно Националната стратегија за сајбер безбедност на
Република Македонија 2018-2022 (во натамошниот текст:
Стратегијата), и Акцискиот план на Националната стратегија за сајбер безбедност на Република Македонија
2018-2022 (во натамошниот текст: Акцискиот план), како
и дефинирање на нови стратешки насоки и препораки
поврзани со сегментот на сајбер безбедност.
Член 2
Советот го сочинуваат тројца членови и заменици
на членовите на Советот.
Член 3
Советот е составен од:

1.членови на Советот:
- министерот за информатичко општество и администрација;
- министерот за одбрана;
- министерот за внатрешни работи.
2. заменици на членовите на Советот:
- заменик на министерот за информатичко општество и администрација;
- заменик на министерот за одбрана;
- заменик на министерот за внатрешни работи.
Во случај на спреченост или отсуство на членовите
на Советот, истите ги заменуваат нивните заменици.
Членовите на Советот избираат претседавач од своите редови.
Член 4
За вршење на стручно-административните работи,
Советот назначува секретар, кој е од редот на вработените од Министерството за информатичко општество
и администрација.
Член 5
По потреба на состаноците на Советот може да
присуствуваат и други министри, заменици на министрите и административни службеници на предлог на
министерствата, како и други стручни лица по одделни
прашања, на предлог на Советот.
Член 6
Делокруг на работа на Советот е:
-следење и координација на имплементација на
Стратегијата и разгледување на сите предизвици во областа на сајбер безбедноста и Акцискиот план;
-предлагање конкретни мерки за подобрување на
имплементацијата на Стратегијата и Акцискиот план,
до Владата на Република Северна Македонија;
-предлагање изменување и дополнување на Стратегијата и Акцискиот план со цел поефикасно справување со новите предизвици во областа на сајбер безбедноста, до Владата на Република Северна Македонија;
-идентификување на предизвиците за управување
со сајбер кризи и предлагање соодветни мерки за поголема ефикасност, до Владата на Република Северна
Македонија;
-предлагање на планот со мерки и активности за реакција во случај на сајбер криза, до Владата на Република Северна Македонија;
-соработка и координирање на активности во областа на сајбер безбедноста со Советот за безбедност на
Република Северна Македонија;
-анализирање на моменталната состојба во областа
на сајбер безбедноста во врска со активностите кои
произлегуваат од Акцискиот план.
Член 7
Стручно-оперативна и логистичка поддршка на Советот дава меѓуресорска работна група формирана при
Министерството за информатичко општество и администрација.
Меѓуресорската работна група за својата работа изготвува годишен извештај кој го доставува до Советот.
Член 8
Советот се состанува најмалку еднаш месечно, а по
потреба и почесто.
Член 9
За својата работа Советот донесува деловник за работа.
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Член 10
Советот доставува годишен извештај за својата работа до Владата на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година за претходната година, заради нејзино информирање.
Член 11
Оваa одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7326/1

Претседател на Владата

2 октомври 2019 година
Скопје

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

3252.
Врз основа на член 18 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.238/18), a во врска со член 49, став (1) од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/10, 135/11 и 55/16), член 2 од Одлуката
за критериумите и постапката за распределба на средствата за финансирање на програмските активности на
здруженија на граѓани и фондации од Буџетот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/09) и точка 2 од Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и
фондациите за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2019 ГОДИНА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА
ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ
Член 1
Со оваа одлука се врши распределба на 11.690.842,00 денари од планираните средства во Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година, раздел 040.01-Влада на Република Северна Македонија, Потпрограма 10-Администрација, ставка 463-Трансфери до невладини организации, наменети за финансирање на
програмските активности на здруженијата и фондациите, како учество на Републиката во финансирањето на
следните здруженија и фондации:
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Член 2
За извршување на оваа одлука се грижи Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7399/1
3 октомври 2019 година
Скопје

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

3253.
Врз основа на член 58 став (1) од Законот за енергетика (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.
96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 2 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТ ВЕТЕРНА ЕЛЕКТРАНА ДРЕН НА
ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ КАЛТУН
ЕНЕРЖИ ДОО СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа oдлука на Друштвото за трговија и услуги
КАЛТУН ЕНЕРЖИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар „Маркс и Енгелс“ бр. 1-5/2 Скопје - Центар со матичен бр. 6881467 и даночен бр. 4080013538040 му се
дава овластување за изградба на Ветерна Електрана
Дрен.
Член 2
Енергетскиот објект - Ветерна Електрана Дрен (во
понатамошниот текст: енергетски објект) ќе биде наменет за производство на електрична енергија. Планирана
вкупна инсталирана моќност е 34 МW и очекувано годишно производство од 108.000.000 киловат часови. За
потенцијалот на ветерот се извршени мерења во периодот од 24 месеци, при што просечен ветер измерен на
поставениот столб од 80 метри е 6,4 метри во секунда
за овој период.
Локацијата предвидена за проектот опфаќа дел од
подрачјето на Општина Демир Капија и Општина Гевгелија. Енергетскиот објект ќе се гради во КО Дрен,
КО Петрово, КО Миравци вонград и КО Демир Капија,
согласно податоците од Проектoт за инфраструктура за
изградба на Ветерен парк Дрен изработено од БИЛД
УРБАН ДООЕЛ Скопје, со тех. број 336/17 од ноември
2018 година и Потврда за заверка со бр. 71-2974/9 од
28.11.2018 година издадена од Министерството за
транспорт и врски.
Член 3
По престанување со работа, турбините на енергетскиот објект треба да се ревитализираат за да се продолжи оперативниот животен век на енергетскиот објект.

Старите ветро турбини (кулата на секој ветро агрегат плус перките) може да бидат искористени со новата
технологија и истите да бидат обновени за да даваат
поефикасно производство, или може по животниот век
од 25 години старите ветро турбини да бидат транспортирани во предели од светот каде што технологијата со
ветро паркови сеуште не е развиена, или може старите
ветро турбини да бидат дислоцирани од самиот ветро
парк и да завршат во отпад за старо железо и истите да
бидат рециклирани.
При отстранување на старата опрема заштитата на
животната средина ќе биде од прв приоритет.
Член 4
При употребата на енергетскиот објект истиот треба да ја употребува јавната инфраструктура на следниот начин:
Местото на приклучок на енергетскиот објект, е утврдено со Решение за согласност за приклучување на
преносна мрежа бр. 02-4752 од 19.7.2018 година издадено од АД МЕПСО.
Член 5
Енергетскиот објект при работењето треба да ги исполнува условите за заштита на животната средина
согласно Решение бр. 115070/2 од 27.9.2018 година со
кое се дава Согласност на барањето за спроведување на
проектот Ветерен парк Дрен, на територијата на Општина Демир Капија и Општина Гевгелија, за потребите на инвеститорот Друштвото за трговија и услуги
КАЛТУН ЕНЕРЖИ ДОО Скопје, издадено од Министерство за животна средина и просторно планирање.
Член 6
Енергетскиот објект при употребата треба да има
висок степен на флексибилност во поглед на различни
работни режими, како и координација со АД МЕПСО
како регулатор на напонската мрежа.
Член 7
Овластувањето за изградба на енергетскиот објект е
со важност од три години од денот на влегувањето во
сила на оваа одлука.
Член 8
Оваа одлука престанува да важи доколку носителот
на овластувањето:
- не обезбеди одобрение за градење на објектот во
рокот определен во членот 7 од оваа одлука и
- го пренесе овластувањето на друго лице без согласност на Владата на Република Северна Македонија.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7400/1
2 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3254.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седница одржана на година 2
октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на АД Аеродроми на Република Северна Македонија му престанува користењето на недвижна ствар – деловна просторија која се наоѓа на ул.
„Војни објект“, зграда број 22, влез 1, кат приземје, намена на зграда ДП, со внатрешна површина од 978 м2 ,
на КП бр.1/11, КО Мралино, запишана во Имотен лист
бр.1090, сопственост на АД Аеродроми на Република
Северна Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење без надомест на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу АД Аеродроми на
Република Северна Македонија и Службата за општи и
заеднички работи на Владата на Република Северна
Македонија, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-7436/1
2 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
_________

3255.
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 2 октомври 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА
КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
АГРОПРОЛИФЕ ДОО СТРУМИЦА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението
за давање на одобрение за одгледување на канабис за
медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги АГРОПРОЛИФЕ ДОО Струмица со број
19-640/5 од 30.9.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-7440/1
2 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3256.
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, 64/2018, 20/2019) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/2019),
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007,
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014,
196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. бр.98/2019) и член 97 од Законот за општата управна постапка („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 124/2015), Владата на
Република Северна Македонија, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА
ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „СКОПЈЕ“ СКОПЈЕ
1. Во Решението за за разрешување и именување
член на Управниот одбор – претставник на основачот на
Државниот студентски дом „Скопје“- Скопје бр. 24 –
6854/1 од 3 септември 2019 година („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.187/2019), се врши
исправка, така што во точка 2 од решението наместо:„
Бајрам Махмути “ треба да стои: „Бајрам Мамути “.
2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој
има правно дејство актот на кој се врши исправката.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 24-6854/2
2 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

8 октомври 2019

3257.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и
140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), а во врска со член 3 став 1 од Одлуката за формирање на Национален совет за информациски
и комуникациски технологии („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 200/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 2 октомври 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК
- ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ИНФОРМАЦИСКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ
Член 1
За претседател на Национален совет за информациски и комуникациски технологии (во натамошниот
текст: Советот), се именува Владимир Цветковиќ, советник на претседателот на Владата на Република Северна Македонија за информациски и комуникациски
технологии.
За заменик - претседател на Советот се именува
Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и администрација.
Член 2
За членови на Советот се именуваат:
- д-р Бујар Османи, заменик на претседателот на
Владата на Република Северна Македонија задолжен за
европски прашања,
- Оливер Спасовски, заменик на претседателот на
Владата на Република Северна Македонија и министер
за внатрешни работи,
- м-р Радмила Шекеринска Јанковска, заменик на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија и министер за одбрана,
- Мила Царовска, министер за труд и социјална политика,
- д-р Венко Филипче, министер за здравство,
- д-р Нина Ангеловска, министер за финансии,
- д-р Рената Дескоска, министер за правда,
- д-р Арбер Адеми, министер за образование и наука,
- Горан Милевски, министер за локална самоуправа,
- Трајан Димковски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- д-р Драги Рашковски, генерален секретар на Владата на Република Северна Македонија,
- Петре Шилегов, претседател на Заедницата на
единиците на локалната самоуправа и
- Сашо Димитријоски, директор на Агенцијата за
електронски комуникации.
За заменици - членови на Советот се именуваат:
- Мемет Жаку, овластено лице од заменикот на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за европски прашања,
- д-р Агим Нухиу, заменик на министерот за внатрешни работи,
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- д-р Беким Максути, заменик на министерот за одбрана,
- Ѓонул Бајрактар, заменик на министерот за труд и
социјална политика,
- д-р Асим Муса, заменик на министерот за здравство,
- д-р Ширет Елези, заменик на министерот за финансии,
- Оливер Ристовски, заменик на министерот за
правда,
- Елизабета Наумовска, заменик на министерот за
образование и наука,
- Дејан Павлески, заменик на министерот за локална самоуправа,
- Благе Цветковиќ, заменик на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- Тахир Хани, заменик на генералниот секретар на
Владата на Република Северна Македонија,
- Душица Перишиќ, извршен директор на Заедницата на единиците на локалната самоуправа, овластено
лице од претседателот на Заедницата на единиците на
локалната самоуправа и
- Игор Бојаџиев, советник на директорот за радиокомуникации и контрола и мониторинг на радиофреквенции, овластено лице од директорот на Агенцијата за
електронски комуникации.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на ова решение,
престанува да важи Решението за именување на претседател, заменик - претседател, членови и нивни заменици на Националниот совет за информациски и комуникациски технологии и сајбер безбедност („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 23/2019).
Член 4
Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7236/2
Претседател на Владата
2 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3258.
Врз основа на член 49 став (3) од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република
Македонија“ бр.52/10, 135/11 и 55/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на
3 октомври 2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА
ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА
1. Во Програмата за финансирање на програмските
активности на здруженијата и фондациите за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“
бр.5/19), точката 5 се менува и гласи:
„5. Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат
доделени средства согласно оваа програма, во рок од
30 дена од завршувањето на своите програмски активности, а најдоцна до 30 јуни 2020 година, ќе достават
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извештај за користењето на средствата до Генералниот
секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.“
2. Во точка 6 зборовите „28 февруари“ се заменуваат со зборовите „31 јули“.
3. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна
Македонија“.
Бр. 45-7503/1
3 октомври 2019 година
Скопје

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

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3259.
Уставниот суд на Република Северна Македонија,
врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Северна Македонија и член 70 од Деловникот
на Уставниот суд на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 25 септември 2019 година, донесе
О Д ЛУ К А
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за Градска четврт „С 17“, Блок
1, Општина Гази Баба („Службен гласник на Општина
Гази Баба“ бр.3/2017).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Северна Македонија, по повод иницијативата поднесена од Невена Георгиевска од Скопје, со Решение У. бр. 123/2018 од 27
февруари 2019 година, поведе постапка за оценување
на уставноста и законитоста на Одлуката означена во
точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и
со закон.
4. Судот на седницата утврди дека врз основа на
член 26 став (4) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011,
53/2011, 144/2012, 55/2013, 163/2013 и 42/2014), член
22 став (1) точка 1 и член 62 став (1) од Законот за локалната самоуправа („'Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002) и член 151 став (2) од Деловникот на Советот на Општина Гази Баба („Службен гласник на Општина Гази Баба“ бр.4/2006 и 12/2013), Советот на Општина Гази Баба на педесет и осмата седница
одржана на ден 14.03.2017 година, донел Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Градска
четврт С 17 блок 1, Општина Гази Баба - Скопје.
Според член 2 на Одлуката, просторот за кој се донесува Детален урбанистички план за Градска четврт С
17 Блок 1, Општина Гази Баба - Скопје, е со површина
од 91,08 ха и е во рамките на следните граници:
- Север: осовина на сервисна улица ''С2'';
- Североисток: осовина на новопланирана собирна
улица ''1'';
- Југ: граница на наменска зона Г (производство,
дистрибуција и сервиси) согласно ГУП на Град Скопје
2012-2022;

- Југозапад: осовина на градска магистрална улица
''Хрватска'' и
- Запад: осовина на сервисна улица "С1", осовина
на градска магистрална улица "Хрватска".
Согласно член 7 од Одлуката, оваа одлука влегува
во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ''Службен гласник на Општина Гази Баба''.
5. Согласно член 8 став 1 алинеи 3 и 10 од Уставот,
владеењето на правото и уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, се темелни вредности на
уставниот поредок на Република Македонија.
Според членот 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој
е должен да ги почитува Уставот и законите.
Со 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, 163/2013 и 42/2014), кој бил во сила
во време на донесувањето на оспорениот детален урбанистички план, се уредуваат условите и начинот на
системот на просторното и урбанистичкото планирање,
видовите и содржината на плановите, изработувањето
и постапката за донесување на плановите, спроведувањето на плановите и следењето на реализацијата на
плановите, надзорот и други прашања од областа 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
член 7 точка 2 од овој закон, државната урбанистичка
планска документација, локалната урбанистичка планска документација, урбанистичко-планската документација за туристичка развојна зона и урбанистичкопланската документација 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 донесе одлука за спроведување или одлука за неспроведување на стратегиска оцена за влијание врз животната
средина и врз здравјето на луѓето, во која се образложени причините за спроведувањето, односно неспроведувањето 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 животната средина и врз здравјето на луѓето, формуларите и другите придружни документи утврдени со Законот за животната средина, не донесе решение со кое го
задолжува донесувачот на урбанистичкиот план, односно урбанистичко-планската документација да спроведе стратегиска оцена за влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето, не се спроведува стратегиска оцена.
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Со членот 7 од Законот за изменување и дополнување 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 надлежен за работите од областа на животната средина,
Владата на Република Македонија ги прoпишува стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и
промените на тие стратегии, планови и програми (во
натамошниот текст: плански документи), за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното
влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето (во натамошниот текст: стратегиска оцена).
(2)Стратегиска оцена се спроведува на плански документи кои се подготвуваат во областа на земјоделството, шумарството, рибарството, енергетиката, индустријата, рударството, транспортот, регионалниот
развој, телекомуникациите, управувањето со отпадот,
управувањето со водите, туризмот, просторното и урбанистичкото планирање и користењето на земјиштето
и со кои се создава основа за изведување на проекти за
кои се врши оцена на влијанието врз животната средина или на сите плански документи со кои се уредува
управувањето со заштитените подрачја прогласени согласно со закон или пак можат да влијаат врз тие подрачја.
(3) По исклучок за плански документи од ставот (2)
на овој член, со кои се одредува користење на мали области од локално значење и со кои се предвидуваат мали измени на планските документи од ставот (2) на
овој член, стратегиска оцена ќе се врши само кога органот 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 управа 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 оцена се врши само тогаш кога е веројатно дека тие би можеле да имаат значително влијание врз животната средина 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 образложени причините за спроведувањето, односно неспроведувањето 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 влијанието 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 општината, општината во градот Скопје или градоначал-
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никот на градот Скопје, тогаш кога планскиот документ 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 имплементацијата на планскиот документ на начин пропишан со актот донесен согласно со членот 61 став (8) од
овој закон, како и да ги консултира истите при донесувањето на одлуката за спроведување, односно неспроведување на стратегиската оцена, како и во текот на
спроведувањето на стратегиската оцена.
(10) 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 формуларите 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, 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 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 документ во рок од пет дена од денот на донесувањето на
одлуката од ставот (6) на овој член, заедно со формуларите од ставот (20) на овој член, како и другите придружни 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 работите 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 стратегиска оцена, доколку оцени дека се исполнети условите за
спроведување на стратегиската оцена на планскиот документ или истиот има значителни влијанија врз животната средина и здравјето на луѓето ќе донесе решение 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 работите од областа на животната средина е должен 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 се спроведува
стратегиска оцена ќе издаде решение со кое го определува обемот на стратегиската оцена доколку утврди дека 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.
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(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 постапка 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 потребата, 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 подготвува планскиот документ да ги достави бараните
информации.
(19) Доколку органот на државната управа надлежен 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 ставот (6) на овој член, ќе се смета дека нема забелешки
по истата.
(20) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ги пропишува формата, содржината и образецот 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 одредби произлегува дека владеењето на правото и уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и
унапредувањето на животната средина и на природата
се темелни вредности на уставниот поредок на Републиката, во која смисла законодавецот со Законот за
просторно и урбанистичко планирање пропишал прецизна регулатива во врска со планирањето на просторот, точно определувајќи ги плановите за просторно и
урбанистичко планирање, нивната содржина и постапката за нивно донесување.
Изработка на стратегиска оцена за влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето е дел од постапката за донесување на плановите за просторно и
урбанистичко планирање. Така, законодавецот пропишал дека во постапката за донесување на урбанистичките планови од член 7 точка 2 од овој закон, државната урбанистичка планска документација, локалната урбанистичка планска документација, урбанистичкопланската 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 луѓето, 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 утврдува границата и содржината на планскиот опфат, да донесе одлука за спроведување или одлука за неспроведување на стратегиска оцена за влијание врз животната
средина и врз здравјето на луѓето, во која се образложени причините за спроведувањето, односно неспроведувањето на оцената на начин и постапка пропишани
со Законот за животната средина.
Според Законот за животна 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 образложени причините за спроведувањето, односно неспроведувањето согласно со критериумите утврдени во

8 октомври 2019

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 формуларите 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 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 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. Според став 12 на
овој 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 формуларите од ставот (20) на овој член, како и другите придружни 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 неспроведувањето на стратегиската оцена, но притоа, органот што
го подготвува планскиот документ е должен, согласно
член 65 од Законот за животната средина, на што упатува 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 можноста за поднесување на жалба на истата.
Во конкретниот случај, градоначалникот на Општина Гaзи Баба на 5.10.2015 година, донел Одлука за неспроведување на стратегиска оцена, заведена под бр. 083755/1 од 5.10.2015 година, во која во точката 1 утврдил дека за планскиот документ ДУП за градска четврт С 17 Блок 1, Општина Гази Баба-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 животна средина. Во точката 2 од Одлуката е наведено дека Одлуката, заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување
односно неспроведување на стратегиска оцена се објавува на веб-страната на Општина Гази Баба
www.gazibaba.gov.mk. Согласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има влијание врз животната средина од член 65 став 4 од Законот за животната средина и врз основа на податоците
од Прилогот 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 планскиот документ ДУП за градска четврт С 17 Блок 1, Општина
Гази Баба-Скопје, нема да има влијание врз животната
средина од следните причини: бидејќи со планскиот
документ кој се донесува ќе се изврши усогласување со
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ГУП на Град Скопје од 2012-2022 година и усогласување со стандардите и нормативи за урбанистичко планирање. Според точката 3 од истата одлука, против
оваа одлука може да се поднесе жалба до Министерството за животна средина и просторно планирање во
рок од 15 дена од денот на објавување на одлуката на
веб-страната.
Наведената одлука на 8.10.2015 година е доставена
до Министерството за животна средина и просторно
планирање, кое доставило мислење до Општина Гази
Баба, бр. 15-7853/2 од 20.10.2015 година, во кое наведува дека согласно Законот за животна средина, Одлуката за неспроведување на стратегиска оцена 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 којшто го подготвува и носи планскиот
документ.
Општина Гази Баба – Сектор за урбанизам и градежно земјиште, во одговорот на наводите во иницијативата ( акт.бр.28-3/322/2 од 1.2.2019 година), наведува дека наведениот ДУП бил донесен согласно ГУП на
Град Скопје 2012-2022 година, за кој во постапката при
донесувањето била спроведена Стратегиска оцена за
влијание на животната средина и добиени биле сите
позитивни мислења од надлежните институции. Понатаму, се наведува дека Општина Гази Баба, согласно
законската регулатива, во текот на постапката за донесување на ДУП, ја имала запазено целата процедура за
негово донесување.
Истовремено, известуваат дека Одлуката за неспроведување на стратегиска оцена (Бр. 08-3755/1 од
5.10.2015 година) заедно со формуларот, била објавена
на веб-страната на Општина Гази Баба, како што е
предвидено со Законот за животна средина. Во текот
на 2015 година, до 28.11.2015 година, се вршело ажурирање на веб-порталот на Општина Гази Баба, вршени биле доста промени и од таа причина не биле во
можност да обезбедат докази за објавата на предметната одлука.
Исто така, напоменуваат дека за времетраењето на
јавната анкета по ДУП не биле доставени никакви забелешки што се однесуваат по однос на заштита на животната средина и стратешките влијанија, за што на сите граѓани им било овозможено да учествуваат и да
доставуваат забелешки од секаков вид што се однесуваат на ДУП.
Дополнително, на 17.4.2019 година, градоначалникот
на Општина Гази Баба, до Уставниот суд достави писмена информација (акт бр.08-1739/5 од 17.4.2019 година)
дека во текот на месец ноември 2015 година, официјалната веб-страна на Општина Гази Баба била пренесена
од еден на друг сервер, при што во процесот на пренесување на податоците (миграција) одредени фајлови, линкови, објави и сл. не биле пренесени (мигрирани) целосно при што како корумпирани фајлови станале недостапни. Во конкретниот случај, станувало збор за Одлуката за неспроведување на стратегиска оцена, бр. 083755/1 од 5.10.2015 година. Во прилог на информацијата
се доставени докази (приложени слики бр.1, 2 и 3 од веб
страната на Општината). Во информацијата се укажува
дека Општината по потреба стои на располагање за изготвување вешт наод и мислење од страна на вешти лица од Бирото за судски вештачења.
Имајќи го предвид наведеното, со акт на Уставниот
суд, У.бр.123/18 од 2.5.2019 година, побарано е од Советот и градоначалникот на Општина Гази Баба, да
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достават до Уставниот суд вешт наод и мислење од
страна на вешти лица од Бирото за судски вештачења
во врска со спорното објавување на Одлуката, како би
продолжила постапката по предметот пред Уставниот
суд.
Подносителот на иницијативата, на 22.5.2019 година, достави до Уставниот суд поднесок за дополнување по предметот У.бр.123/18, во кое спори дека Одлуката била објавена на веб-страната, како што тврди
градоначалникот на Општината. Поднесокот по мејл е
доставен до претседателот и сите судии.
Со акт бр. 08-1739/5 од 9.7.2019 година, Општина
Гази Баба достави до Уставниот суд вешт наод и мислење изготвено од Бирото за судски вештачења („Сл.
весник на РМ“ 105/19).
Според Наодот и мислењето, спорната одлука за
неспроведување на стратегиска оцена, бр.08-3755/1 од
5.10.2015 година, била објавена на веб-сајтот на Општина Гази Баба на 6.10.2015 година во 13:39 часот и
додека бил објавен, овој веб артикл бил отворен точно
100 пати, што укажувало дека истиот бил достапен релативно долго време.
Тргнувајќи од фактот дека објавувањето на одлуката за спроведување или за неспроведување на
стратегиска процена на веб- страната на општината е
законски пропишана обврска при донесување на детален урбанистички план и дека против ваквата одлука јавноста има право на жалба во рок од 15 дена
од денот на нејзиното објавување на веб- страната на
органот којшто го подготвува планскиот документ,
произлегува дека објавувањето на одлуката за спроведување, односно неспроведување на стратегиска
процена на веб-страната на општината е дел од законски пропишаната постапка за донесување на детален урбанистички план, од кој зависи информирањето на јавноста и остварувањето на правото на
правна заштита во областа на заштитата и унапредувањето на животната средина.
Според Судот, од доставените докази од страна на
Општина Гази Баба, како и од Наодот и мислењето изготвено од страна на Бирото за судски вештачења, не
може со сигурност да се утврди дека оспорената одлука била објавена на начин и постапка пропишани со Законот за животна средина, што значи дека не била во
целост запазена постапката за донесување на Деталниот урбанистички план предвидена со Законот за просторно и урбанистичко планирање, што води кон повреда на начелото на владеењето на правото, како темелна
вредност на уставниот поредок на Република Северна
Македонија. Поради тоа, Судот оцени дека оспорената
одлука не е во согласност со член 8 став 1 алинеи 3 и
10 од Уставот на Република Северна Македонија, со
членот 15-в од Законот за просторно и урбанистичко
планирање и со членот 65 од Законот за животната средина.
6. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Елена
Гошева, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.
У. бр. 123/2018
25 септември 2019 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Никола Ивановски, с.р.
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