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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
462.
Врз основа на член 9 од Законот за основање на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија бр.3/1998 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 6.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА 2018 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
1. Со ова одлука се потврдува Финансискиот план за 2018 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, бр. 02-216/6, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот
на земјоделството, на седницата одржана на 26.12.2017 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-78/1
6 февруари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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463.
Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјалната заштита (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15,
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16 и 163/17),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.2.2018 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА
1. Владата на Република Македонија дава одобрение за основање на приватна установа за социјална
заштита на стари лица на ул.29 бр.12 во с. СопиштеСкопје, на КП бр. 850/3 и КП бр. 850/5 КО Сопиште Општина Сопиште, на Тимка Иванова, со адреса на
живеење во Кочани на ул. Илинденска бр. 17а и Наташа Јовановиќ со адреса на живеење во Скопје-Гази Баба на ул. 14 бр. 40 Трубарево.
2. Установата од точка 1 од оваа одлука обезбедува
опрема, простор, средства и кадри за социјална заштита и згрижување на 10 корисници, согласно со Правилникот за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и
започнување со работа на установа за социјална заштита за стари лица (,,Службен весник на Република Македонија“ 125/15).
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-171/1
Заменик на претседателот
6 февруари 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
464.
Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15,
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16 и 163/17),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА
ЛИЦА КОИ УПОТРЕБУВААТ, ОДНОСНО ЗЛОУПОТРЕБУВААТ ДРОГА И ДРУГИ ПСИХОТРОПНИ
СУПСТАНЦИИ И ПРЕКУРЗОРИ
1. Со оваа одлука Владата на Република Македонија дава одобрение за основање на Центар за социјална
рехабилитација на лица кои употребуваат, односно
злоупотребуваат дрога и други психотропни супстанции и прекурзори во с. Баница-Струмица, КП бр.
786/1 и КП бр. 800 на Здружението за советување, ле-

Бр. 28 - Стр. 3

кување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни сустанци-Избор Струмица со
седиште на ул. „Херој Карпош“ 16 - Струмица со ЕМБС 5196248.
2. Установата од точка 1 од оваа одлука обезбедува
опрема, простор, средства и кадри за социјална заштита и згрижување на 32 корисници, согласно со Правилникот за нормативи и стандарди за простор, опрема,
стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на центар за социјална рехабилитација на лица кои употребуваат дрога и други психотропни супстанции и прекурзори и поблиски услови за
начинот на остварување и спроведување на програмата
за социјална ресоцијализација во терапевтската заедница (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.
117/13).
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-174/1
Заменик на претседателот
6 февруари 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
465.
Врз основа на член 63-б став (6) од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/06, 57/10, 170/13, 43/14, 166/14,
33/15, 98/15 и 11/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ЗАТВОРСКАТА
ПОЛИЦИЈА ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на
затворската полиција за 2018 година изнесува 76,8 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2018 година.
Бр. 44-450/1
Заменик на претседателот
6 февруари 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
466.
Врз основа на член 44 став (2) 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 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 6.2.2018 година, донесе

Стр. 4 - Бр. 28

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГЕНЕРАЛНИОТ
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
следните движни ствари:
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ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ЈАВНИ ФИНАНСИИ
Член 1
Со оваа одлука се формира Совет за управување со
јавни финансии (во натамошниот текст: Советот), како
координативно тело на Владата на Република Македонија
за следење на спроведувањето на реформите на управувањето со јавни финансии предвидени со Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии 2018 - 2021 година (во натамошниот текст: Програмата).
Член 2
Советот го сочинуваат претседател и десет члена, и
тоа:
- министерот за финансии - претседател;
- заменикот на претседателот на Владата, задолжен
за европски прашања - член;
- заменикот на претседателот на Владата, задолжен
за економски прашања и за координација со економските ресори - член;
- министерот за економија - член;
- министерот за информатичко општество и администрација - член;
- директорот на Царинската управа - член;
- директорот на Управата за јавни приходи - член;
- директорот на Бирото за јавни набавки - член;
- директорот на Државниот завод за статистика член;
- претседателот на Државната комисија за жалби по
јавни набавки - член и
- главниот државен ревизор - член.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење, без надоместок на Генералниот
секретаријат на Владата на Република Македонија.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со генералниот секретар на Владата на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-638/1
Заменик на претседателот
6 февруари 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
467.
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, 169/15
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.2.2018 година, донесе

Член 3
На покана од Советот, во неговата работа може да
учествуваат и други стручни лица од областa на управување со јавни финансии и други области, заради давање мислења по прашањата што се на дневен ред на
седницата.
Член 4
(1) Советот ги врши следните работи:
- ги презема потребните активности при остварување на реформските цели на Програмата;
- го разгледува и одобрува предлог-годишниот Акциски план за спроведување на Програмата, пред негово усвојување од страна на Владата на Република Македонија;
- го следи спроведувањето на Програмата и годишниот Акциски план за спроведување на Програмата во
однос на утврдените резултати, показатели и таргети;
- ги разгледува, дава мислења и препораки за полугодишниот и годишниот извештај за напредок во спроведувањето на Програмата и на годишниот Акциски
план за спроведување на Програмата, кои се доставуваат на усвојување до Владата на Република Македонија;
- предлага координатори по приоритети од Програмата;
- предлага носители на мерки од Програмата;
- предлага членови на работната група за управување со јавни финансии;
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- предлага мерки што влијаат врз временската рамка за спроведување на активностите;
- предлага мерки поврзани со финансирање на активностите во рамките на Програмата;
- обезбедува тесна соработка помеѓу релевантните
институции вклучени во реализација на активностите;
- решава кои било прашања поврзани со координација помеѓу засегнатите страни;
- води дијалог за политиките на високо ниво со донаторите и другите засегнати страни за спроведување,
финансирање и опфат на реформата на управување со
јавни финансии;
- следи и дава насоки за обезбедување на широка
општествена поддршка за планираните реформи на управувањето со јавните финансии;
- го води процесот на среднорочна и конечна процена на целите и резултатите на Програмата и предлага
промени на мерките и активностите утврдени во Програмата и
- заеднички ги разгледува критичните точки или
тесни грла во понатамошното спроведување на Програмата, и предлага и презема корективни активности за
решавање на идентификуваните проблеми (во поглед
на процесот на управување со ризици).
(2) Советот се состанува на шест месеци, а по потреба и почесто.
Член 5
Советот годишно поднесува извештај за својата работа до Владата на Република Македонија.
Член 6
Стручно - административните работи на Советот ќе
ги врши Министерството за финансии.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-1172/1
Заменик на претседателот
6 февруари 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
468.
Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба
на становите во општествена сопственост („Службен
весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр.
36/90 и „Службен весник на Република Македонија“
бр. 62/92, 7/98, 24/03, 24/11 и 144/14), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 6.2.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ
НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА
СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Во Одлуката за намалување на цената на становите
во општествена сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93,
27/93, 57/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94,
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18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 72/96, 16/97, 30/97,
68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 24/99, 40/99, 65/99, 1/00,
51/00, 112/00, 51/01, 1/02, 50/02, 1/03, 42/03, 84/03, 5/05,
112/05, 7/07, 19/08 , 11/09, 8/10, 15/11, 12/12, 4/13,
183/13, 15/15, 227/15 и 30/17) во член 4 зборовите „31
декември 2017 година“ се заменуваат со зборовите „31
декември 2018 година“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2018 година.
Бр. 44-7868/1-17
Заменик на претседателот
6 февруари 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
469.
Врз основа на член 45 став (2) 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), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА
ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД
Член 1
Со оваа oдлука на досегашниот корисник Министерство за транспорт и врски му престанува користењето на движната ствар - теренско патничко моторно возило со следните карактеристики:
Марка: MITSUBISHI тип L 200 MMC 2,5 TD GL, со
регистарски број SK-939-KF, број на шасија:
MMBJNK740XDO46280, број на мотор: 4D56AJ7830, година на производство: 1999, сила на мотор 55 KW, работна зафатнина:2477 cm3, боја на каросеријата: 01 бела.
Член 2
Правото на сопственост на движната ствар од член
1 на оваа одлука се пренесува, без надомест, на општина Македонски Брод.
Член 3
Министерот за транспорт и врски склучува договор
со Градоначалникот на општина Македонски Брод со
кој се уредуваат правата и обврските за предметната
движна 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
Македонија“.
Бр. 44-8251/1-17
Заменик на претседателот
6 февруари 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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470.
Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита
на децата („Службен весник на Република Македонија“
бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15,
27/16 и 163/17), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 6.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА
„АЛЈА“ - ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на приватна установа за деца - детска градинка „Алја“ во Тетово, со седиште во населено место Табачница во Тетово.
Член 2
Одобрението од член 1 од оваа одлука, се дава врз основа на поднесеното барање од основачот Саиди Мераљ
со живеалиште на ул. „Боро Вулиќ“ бр.70 во Тетово.
Член 3
Во приватната установа за деца од член 1 од оваа
одлука, ќе се организира и остварува згрижување и
воспитание на деца од предучилишна возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој,
нега, исхрана, воспитно-образовани, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за
поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот,
физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето
на возраст од три до шест години живот, односно до
вклучување во основното образование, согласно Законот за заштита на децата.
Член 4
Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитание на деца во приватната установа за деца од член 1
од оваа одлука, ќе се обезбедат согласно пропишаните
стандарди и нормативи за вршење на дејноста.
Член 5
Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.
Член 6
Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука, ќе биде сместена во објект во населено место Табачница во Тетово, со површина од 306 м2, како и отворен дел кој ќе се користи како површина за игра на
деца на отворено од 110 м2.
Член 7
Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитание е 25 деца, организирани во една
згрижувачко - воспитна група, согласно Законот за
заштита на децата.
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Член 8
Програмата за вршење на дејноста е според Програмата за рано учење и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/14).
Член 9
Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во
приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука, е
македонски јазик и неговото кирилско писмо. За децата на припадниците на другите заедници воспитно - образовните активности ќе се изведуваат на јазикот на соодветната заедница, согласно Законот за заштита на
децата.
Член 10
Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решението за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на
Република Македонија.
Член 11
Средствата за основање и работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука, ги обезбедува
основачот.
Член 12
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8837/1-17
Заменик на претседателот
6 февруари 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
471.
Врз основа на член 12 од Законот за основање на
Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010, 59/2012, 187/2013
и 41/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ
1. За вршител на должноста директор на Агенцијата
за промоција и поддршка на туризмот, се именува
Љупчо Јаневски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1636/1
Заменик на претседателот
6 февруари 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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472.
Врз основа на член 55 од Законот за здравственото
осигурување („Сл. весник на Република Македонија” бр.
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003,
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008,
6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012,
16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014,
112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015,
98/2015,129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015,
27/2016, 37/2016; 120/2016, 142/2016 и 171/2017), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на 6 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ
ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
1. Бистра Ангеловска се разрешува од должноста
вршител на должноста член на Управниот одбор на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија.
2. За член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија се именува д-р Илбер Бесими.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-1658/1
6 февруари 2018 година
Скопје

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

473.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („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 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ
ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ
„ЈАСЕН” - СКОПЈЕ
1. За членови на Надзорниот одбор за контрола на
материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” - Скопје, се именуваат:
- Паула Гилевска
- Јордан Крцковски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1659/1
6 февруари 2018 година
Скопје

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

474.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („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 и 39/2016), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 6 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО
ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ – СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“ – Скопје се именуваат:
- Татјана Укајдари
- Калина Кусакатска Горановска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1660/1
6 февруари 2018 година
Скопје

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

475.
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 Република Македонија на
седницата одржана на 6 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „Д-Р ХАИМ АБРАВАНЕЛ“
– БИТОЛА
1. За членови на Управниот одбор - претставници
на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Хаим Абраванел“ – Битола, се именуваат:
- Елизабета Божиновска
- Весна Грамосли.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-1665/1
6 февруари 2018 година
Скопје

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

476.
Врз основа на член 102, став 2 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 и 61/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6 февруари
2018 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА
И АЛЕРГОЛОГИЈА-СКОПЈЕ
1. Славчо Тодоровски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор – претставник на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-1666/1
Заменик на претседателот
6 февруари 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________
477.
Врз основа на член 50 од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.
82/2013, 18/2014, 44/2014, 129/2015, 152/2015 и
39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ
ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРАВО НА ПОВРАТ
НА СРЕДСТВАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛМ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Роберт Насков се разрешува од должноста вршител на должноста член на Комисијата за право на поврат на средствата на Агенцијата за филм на Република
Македонија, на негово барање.
2. За член на Комисијата за право на поврат на
средствата на Агенцијата за филм на Република Македонија, се именува Дејан Крајчевски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1668/1
Заменик на претседателот
6 февруари 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________
478.
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
и 178/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА
ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ДОНЕ БОЖИНОВ“
- ПРОБИШТИП
1. Јулијана Маркова се разрешува од должноста
член на Управниот одбор – претставник на основачот
на Државниот студентски дом „Доне Божинов “- Пробиштип, на нејзино барање.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1670/1
Заменик на претседателот
6 февруари 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________
479.
Врз основа на член 102, став 2 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 Република Македонија на седницата одржана на 6 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДOЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА
„8-МИ СЕПТЕМВРИ“ – СКОПЈЕ
1. Илами Исени се разрешува од должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Градска општа болница „8-ми Септември“ – Скопје, на
негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-1672/1
Заменик на претседателот
6 февруари 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________
480.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 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 Република Македонија на седницата одржана на
6 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - ТЕТОВО
1. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово, се именува
Јулијана Пенева.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-1675/1
6 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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481.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („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 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА
1. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие „СТРЕЖЕВО“ – Битола, се именува Ерика Пешкоска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1676/1
6 февруари 2018 година
Скопје

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

482.
Врз основа на член 14 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010,
104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и
148/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ОДЗЕМЕН ИМОТ
1. За член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот, се именува Николче Велјановски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1679/1
6 февруари 2018 година
Скопје

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

483.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („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 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6 февруари 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ ,,МАКЕДОНСКИ
ШУМИ“-П.О. СКОПЈЕ
1. Марјан Костадинов се разрешува од должноста
член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за
стопанисување со државните шуми ,,Македонски
шуми“- П.О. Скопје, на негово барање.
2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми“- П.О. Скопје, се именува Горан Алексов.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1680/1
6 февруари 2018 година
Скопје

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

484.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („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 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ''СТРЕЖЕВО'' – БИТОЛА
1. Панде Богоевски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор на Јавното претпријатие
''Стрежево'' – Битола.
2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие ''Стрежево'' – Битола, се именува Раде Христовски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1682/1
Заменик на претседателот
6 февруари 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________
485.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („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 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6 февруари 2018 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА
– СКОПЈЕ
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта – Скопје, се именува Живка Ѓуфтева.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1683/1
Заменик на претседателот
6 февруари 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________
486.
Врз основа на член 9 од Законот за државниот испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/2008, 148/2009, 41/2014, 55/2016 и
142/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА
ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН ЦЕНТАР
1.За вршител на должноста заменик директор на
Државниот испитен центар се именува Елвин Хасан.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1685/1
Заменик на претседателот
6 февруари 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________
487.
Врз основа на член 57 од Законот за здравственото
осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008,
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011,
26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014,
97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015,
98/2015,129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015,
27/2016, 37/2016; 120/2016, 142/2016 и 171/2017), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на 6
февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
1. За вршител на должноста директор на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија се именува
Данаил Дончев.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1686/1
Заменик на претседателот
6 февруари 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

12 февруари 2018

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
488.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на
31 јануари 2018 година, донесе
ОДЛУКА
1.СЕ УКИНУВААТ:
- делот: „министерот за трговија“ од член 6 став 2,
член 7 став 2, член 9 став 2, член 10 став 1, член 11 став
1, член 12 став 5, член 13 став 2, член 14 ставови 2 и 3,
член 16 став 1, член 18 ставови 1 и 2 и член 25 став 2;
- делот: „Министерство за трговија“ од член 8 став
3, член 11 став 2, член 12 став 7 и член 17 и
- делот: „Законот за стандардизација“ од член 12
став 3 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет („Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/1998 и 13/1999).
2.Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
3.Уставниот суд на Република Македонија по повод
иницијативата на Игорчо Точев од Кочани со Решение
У.бр.66/207 од 29 ноември 2017 година поведе постапка за оценување на уставноста на повеќе делови од
одредби од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет, означени во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се постави прашањето за нивната согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот
на Република Македонија.
4.Судот на седницата, утврди дека според член 6
став 2 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет, по исклучок од одредбата од став 1
на овој член, на барање на извозникот, контролата на
квалитетот на одделни производи што се наменети за
извоз може да се изврши и на друго место, врз основа
на претходна согласност од министерот за трговија.
Одредбата се оспорува во делот: „министерот за трговија“.
Според член 7 став 2 од истиот закон, по исклучок од
одредбата на став 1 на овој член, на барање на увозникот,
контрола на квалитетот на одделни производи што се увезуваат може да се врши на друго место, врз основа на
претходна согласност од министерот за трговија.
Одредбата се оспорува во делот: „министерот за трговија“.
Согласно член 8 став 3 од истиот закон, Владата, на
предлог на Министерството за трговија ги определува
производите од став 2 на овој член за кои контрола можат да вршат правните лица од став 2 на овој член.
Одредбата се оспорува во делот: „Министерството
за трговија“.
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Во членот 9 став 2 од Законот е предвидено дека,
министерот за трговија во согласност со министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство поблиску
ги пропишува условите од став 1 алинеја 2 на овој
член.
Одредбата се оспорува во делот: „министерот за трговија“.
Во член 10 став 1 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во
надворешно-трговскиот промет е предвидено дека, министерот за трговија може со решение да овласти правно лице да врши контрола на квалитетот на одделни
производи, доколку ги исполнува условите од членот 9
на овој закон.
Одредбата се оспорува во делот: „министерот за трговија“.
Според член 11 став 1 од истиот закон, овластените
правни лица (во натамошниот текст: правните лица) на
кои им е доверено вршење на контрола на квалитетот
на одделни производи, во вршењето на контролата се
должни да се придржуваат на упатствата донесени од
министерот за трговија.
Одредбата се оспорува во делот: „министерот за трговија“.
Во член 11 став 2 од Законот е предвидено дека,
правните лица од став 1 на овој член се должни на барање на Министерството за трговија да му доставуваат
извештаи за извршените контроли на квалитетот.
Одредбата се оспорува во делот: „Министерството
за трговија“.
Во член 12 став 3 од Законот е предвидено дека,
цертификатот се издава и за производите кои се извезуваат што отстапуваат од пропишаниот квалитетот во
земјата, согласно член 34 од Законот за стандардизација.
Одредбата се оспорува во делот: „Законот за стандардизација“.
Според член 12 став 5 од Законот, содржината на
барањето за издавање на цертификат и образец на кој
се поднесува го пропишува министерот за трговија.
Одредбата се оспорува во делот: „министерот за трговија“.
Во член 12 став 7 од Законот е предвидено дека,
правното лице што го издало цертификатот е должно
примерок од цертифкикатот да достави на Министерството за трговија.
Одредбата се оспорува во делот: „Министерството
за трговија“.
Согласно член 13 став 2 од Законот, доколку цертификатот се издава само врз основа на претходно извршено лабораториско испитување, а резултатот на извршената анализа покажува дека производот не одговара на квалитетот од членот 4, односно од членот 5 на
овој закон, пред да издаде решение со кое ќе се одбие
барањето за издавање на цертификат, републичкиот пазарен инспектор, односно правното лице ќе го извести
извозникот, односно увозникот дека има право да бара
да се изврши повторна анализа на производот (суперанализа), кај институција овластена од министерот за
трговија.
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Одредбата се оспорува во делот: „министерот за трговија“.
Согласно член 14 став 1 од Законот за контрола на
квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешно-трговскиот промет, трошоците за
контрола на квалитетот ги поднесува извозникот, односно увозникот.
Според член 14 став 2 од Законот, висината и начинот на плаќање на надоместокот за покривање на трошоците на Републичкиот пазарен инспекторат за контрола на квалитетот од став 1 на овој член ги пропишува министерот за трговија.
Одредбата се оспорува во делот: „министерот за трговија“.
Според член 14 став 3 од Законот, висината и начинот на плаќање на надоместокот за покривање на трошоците за контрола на квалитетот што ја извршува
правното лице ги утврдува правното лице по претходна
согласност на министерот за трговија.
Одредбата се оспорува во делот: „министерот за трговија“.
Во член 16 став 1 од Законот е предвидено дека,
министерот за трговија во согласност со министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе ги пропише начинот и постапката за вршење контрола на квалитетот, условите кои треба да ги обезбеди извозникот,
односно увозникот во врска со вршењето на таа контрола, како и податоците што мора да ги содржи цертификатот.
Одредбата се оспорува во делот: „министерот за трговија“.
Според член 17 од Законот, надзор над работата на
правните лица кои се овластени за вршење на контрола
на квалитетот врши Министерството за трговија.
Одредбата се оспорува во делот: „Министерството
за трговија“.
Според член 18 став 1 од Законот за контрола на
квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешно-трговскиот промет, ако во вршењето
на инспекцискиот надзор Републичкиот пазарен
инспекторат утврди дека правното лице не ги исполнува пропишаните услови ќе му нареди во определен рок
да ги отстрани утврдените неправилности. Доколку
правното лице не ги отстрани недостатоците во определениот рок, Републичкиот пазарен инспекторат ќе
донесе решение со кое ќе му забрани натамошно вршење на контрола на квалитетот и ќе му предложи на министерот за трговија да му го одземе овластувањето за
вршење контрола на квалитет.
Одредбата се оспорува во делот: „министерот за трговија“.
Според член 18 став 2 од истиот закон, Републичкиот пазарен инспекторат ќе донесе решение со кое ќе
му забрани натамошно вршење на контрола на квалитетот и ќе му предложи на министерот за трговија да
му го одземе овластувањето за вршење контрола на
квалитетот на правното лице и во случај кога при
вршењето на инспекцискиот надзор ќе утврди дека
правното лице при вршењето на контролата и издавањето на цертификати не се придржува кон важечките
прописи.
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Одредбата се оспорува во делот: „министерот за трговија“.
Согласно член 25 став 2 од Законот за контрола на
квалитетот на земјоделските и прехранбените производи
во надворешно-трговскиот промет, прописите од член 9
став 2, член 12 став 5, член 14 став 2 и член 16 став 1 министерот за трговија ќе ги донесе во рок од шест месеци
од денот на влегување во сила на овој закон.
5.Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на
Република Македонија владеењето на правото е една
од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.
Од анализата на наводите во иницијативата произлегува дека предмет на оспорување се одредби од Законот кои содржат овластувања за министерот за трговија, односно Министерството за трговија или пак упатување на примената на членот 34 од Законот за стандардизација.
Притоа, во уводот на иницијативата, меѓу другите,
како оспорен е наведен делот: „министерот за трговија“ од член 14 ставови 2 и 3 од Законот, а во образложението на иницијативата како оспорен е означен истиот дел од член 14 ставови 1 (не содржи овластување
за министерот за трговија) и 2 од Законот. Ставовите 1
и 2 од членот 14 од Законот се цитирани во целост.
Според интенцијата на подносителот на иницијативата
Судот утврди дека предмет на уставно-судска оцена е
член 14 ставови 2 и 3, а не член 14 ставови 1 и 2 како
што погрешно е означено и цитирано во образложението на иницијативата. Оттаму, предмет на анализа пред
Уставниот суд, меѓу другите, е и член 14 ставови 2 и 3
од Законот.
Законот за контрола на квалитетот на земјоделските
и прехранбените производи во надворешно-трговскиот
промет („Службен весник на Република Македонија“
бр.5/1998) влегол во сила на 7 февруари 1998 година.
Измената на Законот, објавена во „Службен весник на
Република Македонија“ бр.13/1999 година влегла во
сила на 4 март 1999 година. По овој датум во наведениот закон не се правени измени и дополнувања.
Законот за организација и работа на органите на
државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2000) во член 62 алинеја 1 предвидел
дека со денот на влегување во сила на овој закон (член
73-со денот на објавувањето), односно 21 јули 2000 година, Министерството за стопанство и Министерството
за трговија се обединуваат во Министерство за економија и продолжуваат со работа како Министерство за
економија со надлежности утврдени со овој закон.
Оттаму, Министерството за трговија и министерот
за трговија после 21 јули 2000 година, како правно
непостоечки органи, ги изгубиле и своите надлежности
и овластувања предвидени во Законот за контрола на
квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешно-трговскиот промет. Нивните ингеренции преминале во надлежност на Министерството
за економија, односно министерот за економија. Меѓутоа, иако изминале 17 години измени и усогласувања
на Законот за контрола на квалитетот на земјоделските
и прехранбените производи во надворешно-трговскиот
промет во оваа насока не се направени.
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Според тоа оспорените одредби содржат надлежности и овластувања за непостоечко министерство,
односно непостоечки министер, поради што, според
Судот, во правниот поредок на Република Македонија може да дојде до правна несигурност, нејаснотии и забуни во практикувањето на правото за субјектите кои се засегнати со конкретната правна
проблематика, како и за органите кои го применуваат овој закон.
Анализата, пак на член 12 став 3 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените
производи во надворешно-трговскиот промет покажа
дека оваа одредба упатува на примената на членот 34
од Законот за стандардизација. Според времето кога е
креирана оваа одредба и кога влегол во сила основниот
текст на Законот (7 февруари 1998 година), ваквото
упатување може единствено да се однесува на Законот
за стандардизација објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.23/1995 од 27 април 1995 година. Ваквото упатување не било правно проблематично се до 23 јули 2002 година кога влегол во сила Законот за стандардизација („Службен весник на Република
Македонија“ бр.54/2002) кој сега е во примена и кој нема ни содржински, ни нумерички 34 одредби, туку има
само 30.
Во доставениот одговор, односно мислење наведените факти не се оспоруваат од страна на Собранието
на Република Македонија и Владата на Република Македонија. Според нивните дописи оспорените одредби
преставуваат правна целина, иако постои терминолошка неусогласеност која би се надминала со соодветни
измени на Законот.
Од наведеното произлегува дека оспорените делови од одребите од Законот, упатуваат на надлежности на непостоечки органи или пак на примена на
пропис кој воопшто не постои во правниот поредок,
што доведува до правна несигурност и правна забуна во неговата примена од каде Судот оцени дека оспорените делови од одредбите не се во согласност со
член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија.
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-телот на Судот, Никола Ивановски и судиите:
Елена Гошева, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, др Дарко Костадиновски, Вангелина Маркудова, Сали
Мурати и Владимир Стојаноски.
У. бр. 66/2017
31 јануари 2018 година
Скопје

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

489.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија, член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на
31 јануари 2018 година, донесе
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Бр. 28 - Стр. 13

ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА член 169 став 4 во делот: „за утврдување и наплата на јавните приходи“ од Законот за
животната средина („Службен весник на Република
Македонија“ бр.53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008,
83/2009, 48/2010, 124/ 2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013,
187/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015, 192/2015 и
39/2016).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
3.Уставниот суд на Република Македонија по поднесена иницијатива на Игорчо Точев од Кочани, со Решение У.бр.81/2017 од 16 ноември 2017 година поведе постапка за оценување на уставноста на член 169 став 4 во
делот: „за утврдување и наплата на јавните приходи“ од
Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/2005, 81/2005, 24/2007,
159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/ 2010, 51/2011, 123/2012,
93/2013, 187/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015, 192/2015 и
39/2016). Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на
оспорениот член од Законот со член 8 став 1 алинеја 3
од Уставот на Република Македонија.
4. Судот на седницата утврди дека во член 169 став
4 од Законот за животната средина се предвидува дека:
„Во поглед на наплатата на пристигнатите неплатени
износи на надоместоците, присилната наплата на надоместоците и трошоците за присилна наплата, каматата
и роковите на застареност и враќањето на погрешно
пресметаниот надоместок, соодветно се применуваат
одредбите од Законот за утврдување и наплата на јавните приходи, освен доколку поинаку не е определено
со овој закон“.
5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на
Република Македонија владеењето на правото е една
од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.
Членот 169 од Законот за животна средина предвидува дека:
(1) Наплатата на пристигнатите неплатени износи
на надоместоците, утврдени врз основа на решенијата
од членот 167 на овој закон, заедно со каматите кои им
припаѓаат, ги врши банката кај која обврзникот врши
платен промет.
(2) Наплатата од ставот (1) на овој член се врши со
пренос на средствата од сметката на обврзникот на соодветната уплатна сметка во рамките на трезорската
сметка,согласно со членот 162 став (4) од овој закон,
врз основа на извршното решение на министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од областа на животната средина.
(3) Извршното решение од ставот (2) на овој член
се спроведува со извршен налог на банката, за пренос
на средствата од сметката на обврзникот.
(4) Во поглед на наплатата на пристигнатите неплатени износи на надоместоците, присилната наплата на
надоместоците и трошоците за присилна наплата, каматата, роковите на застареност и враќањето на погрешно пресметаниот надоместок, соодветно се приме-

нуваат одредбите од Законот за утврдување и наплата
на јавните приходи, освен доколку поинаку не е определено со овој закон.
Согласно член 180 од Законот за даночната постапка („Службен весник на Република Македонија“
бр.13/2006) со денот на примената на овој закон престануваат да важат: Законот за утврдување и наплата на
јавните приходи („Службен весник на Република
Македонија“ бр.13/2001, 61/2002, 24/2003, 77/2003 и
19/2004), одредбите од членовите 44, 50, 57 и 58 на Законот за данокот на додадената вредност („Службен
весник на Република Македонија“ бр.44/99, 55/99,
86/99, 11/2000, 8/2001, 21/2003 и 19/2004), членот 42 од
Законот за данок на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр.80/93, 33/95, 43/95, 71/98,
5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002 и 51/2003), одредбите од членовите 56, 91, 92, 93, 94, 136, 142, 143 и
143-а на Законот за пресонален данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ бр.80/93, 3/94,
70/94, 71/96, 28/97 8/2001, 50/2001, 2/2002, 44/2002 и
96/2004), членот 57 од Законот за акцизите („Службен
весник на Република Македонија“ бр.32/2001, 50/2001,
52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003 и 96/2004), одредбата на член 36 став 2 од Законот за концесии („Службен
весник на Република Македонија“ бр.25/2002и 24/2003)
и одредбата на член 26 став 5 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република
Македонија“ бр.13/2005).
Од наведеното произлегува дека Законот за утврдување и наплата на јавните приходи престанал да се применува со денот на примената на Законот за даночната постапка – 1 април 2006 година, што значи дека оспорениот
член 169 став 4 од Законот за животна средина упатува на
пропис кој воопшто не постои во правниот поредок, што
според Судот, не е во согласност со член 8 став 1 алинеја
3 од Уставот на Република Македонија, односно со
принципот на владеењето на правото.
Имено, во конкретниот случај не станува збор за
незначителен технички пропуст на законскиот текст,
кој закон повеќе пати е менуван и дополнуван, но и понатаму оспорената одредба упатува на примена на
непостоечки пропис, односно пропис кој не е дел од
правниот поредок што доведува до правна несигурност, нејаснотии и забуни во практикувањето на правото за субјектите кои се засегнати со конкретната правна проблематика.
Од наведените причини, Судот оцени дека оспорениот дел од член 169 став 4 од Законот за животна средина,
не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот,
односно со принципот на владеењето на правото.
6. Врз основа на изнесеното, 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. 81/2017
31 јануари 2018 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.
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490.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот
суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 31 јануари 2018 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА членот 106 од Одлуката за комунален ред на Општина Битола, бр.07-31/15 од
29.11.2012 година („Службен гласник на Општина Битола“ бр.14 од 3 декември 2012 година), донесена од
Советот на Општина Битола.
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија со Решение У.бр.107/2017 од 13 декември 2017 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста
на членот 106 од Одлуката за комунален ред на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“
бр.14 од 3 декември 2012 година), затоа што основано
се постави прашањето за неговата согласност со Уставот и со закон.
4. Судот на седницата утврди дека во членот 106
од Одлуката е предвидено:
„Во градежниот опфат на град Битола во кругот на
едно домаќинство може да се чуваат до две кучиња под
услов истите да бидат регистрирани во надлежната ветеринарна институција и редовно вакцинирани.
Сопствениците на кучиња се должни своите кучиња
да ги држат во сопствените дворни места.
Кучето може да се изведе надвор од дворното место
само со кошница на устата и врзано со каиш.
Сопственикот на кучињата е должен сместувањето
и чувањето на кучињата да го уреди на начин што нема
да пречи на мирот и спокојството на соседите.
Не е дозволено чување на кучиња кои постојано лаат и завиваат.
Не е дозволено чување на кучиња во згради и во
нивните дворови, освен чување на кучиња со педигре
за кои сопственикот има прибавено писмено одобрение
од управителот или претседателот на куќниот совет на
објектот за колективно домување.
Фармите можат да бидат изградени на оддалеченост не помала од 500 метри од градежниот опфат на
градот.„
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 едни од темелните вредности
на уставниот поредок на Република Македонија.
Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република
Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното
и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните
пред Уставот и законите се еднакви.
Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мора да бидат во согласност со Уставот,
а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е
должен да ги почитува Уставот и законите.

Според Амандман XVII на Уставот,со кој со точка
1 на овој амандман се заменува ставот 1 на членот 115
од Уставот, во единиците 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 планирање, заштитата на околината, локалниот економски развој, локалното финансирање, комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и
детската заштита, образованието, здравствената заштита и во други области утврдени со закон.
Според член 20 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
5/2002), општините, во рамките на законот, во согласност со начелото на супсидијарност, имаат право на
своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес
од локално значење, што не се исклучени од нивна надлежност или не се во надлежност на органите на
државната власт.
Според член 21 став 2 од овој закон, општините самостојно, во рамките на законот, ги уредуваат и вршат работите од јавен интерес од локално значење, утврдени со
овој или друг закон и се одговорни за нивното вршење.
Листата на надлежности на општината е утврдена
во член 22 став 1, при што во точката 5, како работи
чие вршење е во надлежност на општината, се утврдени и комуналните дејности. Според ставот 2 на овој
член, надлежностите од ставот 1 на овој член се извршуваат согласно со стандардите и постапките утврдени со закон.
Вршењето на комуналните дејности е уредено со
Законот за комунални дејности („Службен весник на
Република Македонија“ 95/2012, 163/2013 , 42/2014,
44/2015, 47/2015 и 31/2016).
Во членот 1 од Законот за комунални дејности е определено дека, со овој закон се уредуваат основните
услови и начинот на вршење на комуналните дејности,
финансирањето на комуналните дејности, финансирањето на изградбата и одржувањето на објектите на комуналната инфраструктура и други прашања од значење за комуналните дејности.
Заради подетално уредување на односите во комуналните дејности, утврдени со овој закон, советот на
општините, односно Советот на градот Скопје донесува одлука за комунален ред и мерки за нејзино спроведување, според членот 12 став 2 од наведениот закон.
Според членот 12 став 3 алинеја 8 од Законот, со
одлуката од ставот 2 на овој член ,меѓу другото, особено се пропишуваат услови за чување на животни и домашни миленици во дворни места на колективни и индивидуални станбени објекти во населени места.
Од анализата на цитираните одредби произлегува
дека законодавецот им пренел на единиците на локалната самоуправа овластувања од областа на спроведувањето на комуналните дејности, меѓу кои и да пропишат посебни услови за чување на домашните миленици
во дворните места на колективните и индивидуалните
станбени објекти во населените места. Законот за локалната самоуправа (член 21 став 2 и член 22 став 1)
определува дека општините самостојно врз основа на
стандарди и постапки утврдени во закон и во рамките
на закон ги уредуваат и вршат работите од јавен интерес од локално значење, утврдени со Законот за локалната самоуправа или друг закон.
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Тргнувајќи од анализата на оспорената одредба од
Одлуката произлегува дека Советот на Општина Битола при пропишувањето на посебните услови не се задржал на рамката дадена во членот 12 став 3 алинеја 8
од Законот за комунални дејности (пропишување на
посебните услови за чување на домашните миленици
во дворните места), туку отишол и понатаму. Во ставот
1 од членот 106 од Одлуката ограничен е бројот на домашните миленици-кучиња до две во едно домаќинство, што значи пропишување на услови кои се однесуваат на чување на кучињата во едно домаќинство,
а не прашањето исклучиво во однос на дворните места
за што бил даден законски основ. За ваквото пропишување кое се однесува на „домаќинство„ , според наша
оцена, нема овластување ниту во наведениот, ниту во
било кој друг закон во Република Македонија, кој го
уредува прашањето по однос на третманот и бројот на
домашни миленици-кучиња кои можат да бидат чувани
во едно домаќинство.
Под кои услови кучето се изведува надвор, односно
кога истото треба да биде надвор со поводник и со
заштитна маска е определено во Законот за заштита и
благосостојба на животните (Службен весник на Република Македонија бр.113/2007) кој бил во важност
во време на донесување на Одлуката за комунален ред
во која се содржани одредбите од оспорениот член.
Според член 23 став 2 од наведениот закон, регистрираните кучиња кога се на јавно место треба да бидат
врзани (не е предвидена заштитна маска), со исклучок
на ловечки кучиња за време на лов и овчарски кучиња
кои придружуваат стадо.
Законот за заштита и благосостојба на животните
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
149/2014 од 13 септември 2014 год, и неговите подоцнежни измени и дополнувања - „Службен. весник на
Република Македонија“ бр.149/15 и 53/16), а кој влегол
во сила по донесување на Одлуката за комунален ред
на Општина Битола, содржи подетално уредување по
однос на движењето на кучињата на јавни места, водејќи сметка и за тоа на кој вид тие им припаѓаат. Во актуелната регулатива не се среќава уредување кое налага постојано и секаде држење на кучињата на поводник
или пак секое куче да мора задолжително да има заштитна маска кога се наоѓа на јавно место, како што е
предвидено во оспорениот член 106 во ставот 3 од Одлуката.
Согласно член 27 од Законот, сопствениците на кучиња се должни да ги пријават своите кучиња еднаш
годишно во ветеринарните амбуланти, клиники и болници кои се овластени за спроведување на ветеринарно
здравствена заштита од јавен интерес во нивното место
на постојан престој, со цел да ги регистрираат и идентификуваат, како и да ги исполнат одредбите во однос
на здравствената заштита согласно со прописите од областа на ветеринарното здравство, а трошоците за овие
постапки се на товар на сопствениците (став 1); сопствениците на кучиња треба на влезната врата во дворот на видливо место да постават табла со која недвосмислено се укажува на присуство на куче, без разлика
дали кучето или кучињата чиј е сопственик се опасни
или не (став 2); kучињата кога се на јавно место треба
да бидат врзани на поводник освен кога се на јавни
места каде е дозволено кучињата слободно да се движат во придружба на нивните сопствeници (став 3); по
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исклучок од став 3 на овој член ловечки кучиња за време на лов и овчарски кучиња кои придружуваат стадо
не треба да бидат врзани на поводник (став 4); oпштините, општините во Градот Скопје, односно Градот
Скопје треба да определат временски периоди и соодветно означени јавни површини каде домашните миленици во придружба на сопственикот може слободно да
се движат без поводник (став 5).
Врз основа на направената анализа произлегува дека пропишувањето кучето да мора да се изведе и со
кошница на устата (заштитна маска) од членот 106 став
3 од Одлуката нема свој основ во закон.
Во членот 30 од Законот за заштита и благосостојба
на животните е уредено, што се подразбира под опасно
куче и на кој начин се утврдува дека одредено куче е
опасно. Имено, според ставот 1 од овој член од Законот, опасни кучиња се кучиња: кои без причина нападнале човек и му нанеле телесни повреди или смрт; кои
се затекнати во организирана борба на животни; од одредени раси и нивни мелези кои заради нивните расни
карактеристики може да претставуваат опасност за луѓето и животните и кои на тестот на социјализација се
прогласени за опасни кучиња. Кучињата кои може да
претставуваат опасност за луѓето и за животните се
прогласуваат за опасни кучиња и се внесуваат во Регистарот на опасни кучиња кој го води соодветна
Aгенција (став 2). Сопственикот или одговорното лице
за опасно куче треба да обезбеди услови за држење на
животното соодветно за расата, потребите и карактеристичното однесување, при што вклучително треба:
кучето да го чува во заграден простор или врзано и при
движење кучето да го врзе на поводник и да му стави
заштитна маска (став 3). Опасните кучиња при движење треба да бидат придружувани од полнолетно лице
(став 4).
Сопствениците или одговорното лице за опасно куче кои ги прекршиле одредбите на ставовите 3 и 4 од
овој член и одредбите утврдени во прописот од став 7
од овој член треба да поминат соодветна обука во однос на чување и одгледување опасни кучиња организирана и спроведена од страна на Агенцијата. Трошоците
за спроведување на обуката се на товар на сопствениците или одговорното лице (став 5).
Кучињата кои се затекнати во организирана борба
со кучиња се одземаат и привремено сместуваат во
прифатилиште за бездомни кучиња или на друго соодветно место заради нивна изолација, опсервација и
спроведување на потребните мерки предвидени со прописите од областа на ветеринарното здравство. На кучињата им се спроведува тест за социјализација за утврдување на агресивност. Доколку се утврди дека кучето не е агресивно, по спроведување на мерките согласно прописите од областа на ветеринарното здравство,
тоа се нуди за вдомување или се еутаназира во случај
кога се исцрпени сите можности за вдомување но не
подоцна од 30 дена сметано од денот кога е спроведен
тестот за социјализација. Доколку се утврди дека кучето е агресивно, кучето се еутаназира. Трошоците направени за спроведување на овие постапки се на терет
на сопствениците односно лицата кои се затекнати во
организираната борба со кучиња (став 6).
Директорот на Агенцијата ги пропишува расите на
кучиња кои се прогласуваат за опасни кучиња по претходно добиено мислење од Kомисијата за заштита и
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благосостојба на животните, начинот на спроведување
и содржината на обуката за сопствениците на опасни
кучиња, начинот на спроведување на тестот за социјализација, формата и содржината на Регистарот на опасни кучиња, како и висината на трошоците за спроведената обука (став 7).
Во членот 33 од Законот е уредено на кој начин се
спроведува и од кои стручни лица тест за социјализација на кучињата, по што одредено куче може да се
прогласи за опасно.
Имајќи ја предвид цитираната регулатива Судот
оцени дека општата забрана на Советот на Општината
Битола за чување на куче кое постојано лае или завива
од оспорениот член 106 став 5 од Одлуката, исто така
нема законска основа. Ова особено поради околноста
што со Законот за заштита и благосостојба на животните е определена целата постапка за утврдување на
околност дали одредено куче е опасно од страна на овластена Агенција, па останува нејасно врз основа на
кои показатели општината утврдува дека станува збор
за домашен миленик што постојано лае и завива за да
се забрани негово чување.
Според Судот, пропишувањето на Советот на Општината Битола од членот 106 став 6 од Одлуката,за
должноста за прибавување на писмено одобрение на
куќниот совет на колективната станбена зграда за чување на кучиња во згради и во нивните дворови, нема основа во закон. Имено, од анализата на одредбите од
Законот за домување („Службен весник на Република
Македонија“ бр.38/2012) кој ги уредува прашањата од
областа на домувањето во станбени згради произлегува
дека наведениот закон воопшто не предвидел писмено
одобрение на куќниот совет за чување на домашен миленик, од каде вакво одобрение не може да пропише ни
единицата на локалната самоуправа.
Врз основа на направената анализа на изнесената
регулатива произлегува дека единиците на локалната
самоуправа можат да ги реализираат законски пренесените овластувања за пропишување, односно доуредување на условите за чување на животни и домашни миленици но исклучиво само по однос на дворните места.
Во Законот за локалната самоуправа, Законот за комуналните дејности, Законот за заштита и благосостојба
на животните, Законот за домување и други закони не
се наоѓа пренесено овластување за единиците на локалната самоуправа да ги доуредат: бројот на домашните
миленици кои можат да бидат чувани во едно семејно
домаќинство, начинот на нивното движење надвор од
дворните места, барањето на посебно одобрение за чување на миленик од куќниот совет или пак да забрани
чување на куче кое постојано лае и завива надвор од
законски предвидена процедура.
Членот 8 став 1 алинеја 3 и членот 51 од Уставот налагаат во правниот поредок да егзистираат јасни недвосмислени норми, кои меѓусебно се усогласени според рангот
на нормативната хиерархија, што овде не е случај, од каде
произлегува дека оспорената одредба од Одлуката не е во
согласност со наведените уставни одредби. Со оглед на
тоа што Советот на Општина Битола со оспорениот член
106 од Одлуката излегол надвор од рамките дадени во
член 12 став 3 алинеја 8 од Законот за комунални дејности
и член 21 став 2 и членот 22 став 1 од Законот за локалната самоуправа, Судот оцени дека оспорената одредба не е
во согласност и со означените законски одредби.
6. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
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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. 107/2017
31 јануари 2018 година
Скопје

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

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
491.
Врз основа на член 11, став (1), алинеја 4 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 55/2013, бр.41/2014,
115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016 и
172/2016), Управниот одбор на Агенцијата за катастар
на недвижности на седницата одржана на 4.1.2018 година, донесе
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
ЗА 2018 ГОДИНА
Предметот, видовите, обемот на работа и начинот
на спроведување на оваа програма се со цел Агенцијата
за катастар на недвижности (во понатамошниот текст
АКН) да ги реализира приоритетите и целите утврдени
во Стратешкиот план за период 2018-2020 година, кон
создавање на ефикасен, сигурен и безбеден електронски геодетско-катастарски информационен систем (во
понатомошниот текст ГКИС), кој ќе биде фокусиран
кон потребите на професионалните корисници, граѓаните и бизнис секторот, како и кон зајакнување на
институционалните капацитети.
Во текот на 2018 година, активностите на АКН ќе
бидат во насока на реализација на следните активности:
1. Подобрување на квалитетот на податоците од катастарот на недвижностите;
2. Премер на инфраструктурни објекти во сопственост на Република Македонија и нивно запишување во
катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности;
3. Одржување на современа геодетска референтна
инфраструктура;
4. Воспоставување и ставање во примена на Европскиот терестрички референтен систем 89;
5. Изработка на средноразмерни и ситноразмерни
топографски карти и наменски карти;
6. Ласерско скенирање на целата територија на Република Македонија;
7. Национална инфраструктура на просторни податоци во Република Македонија;
8. Воспоставување на Графички регистар за улици
и куќни броеви (Адресен регистар);
9. Воведување на регистар на преземен недвижен
имот наменет за продажба и
10. Меѓународна соработка, обуки и организација
на АКН.
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1. Подобрување на квалитетот на податоците од
катастарот на недвижностите
Одржувањето на катастарот на недвижности во
2018 година ќе се врши во Центарот за катастар на недвижности-Скопје, седумте сектори за катастар на недвижности и во одделенијата за катастар на недвижности во Република Македонија. Одржувањето на катастарот на недвижности се состои од запишување на недвижности кои останале со незапишани права, запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности.
Имплементираниот систем електронски катастар
дава можности за редовно следење на изведбата над
работењето на Центарот за катастар на недвижностиСкопје и одделенијата за катастар на недвижности, како и следење на реализацијата на поставените рокови
за постапување по предметите утврдени со Законот за
катастар на недвижности (во понатамошниот текст Закон за КН).
АКН во рамките на програмата за подобрување на
квалитетот на податоците во ГКИС планира да ги усогласи и да ги подобри податоците за катастарските парцели и носителите на правата на недвижностите, кои се
добиени како резултат на примената на различните методи во процесот на востановување на катастарот на
недвижности.
Оттаму, во текот на 2018 година седумте регионални сектори за катастар на недвижности и Центарот за
катастар на недвижности-Скопје ќе продолжат со активностите кои се однесуваат на усогласување на податоците од поединечното запишување со податоците од
катастарот на недвижности, запишување на недвижностите кои во постапката на систематското излагање
останале со незапишани права со цел да се намали процентот на незапишани права во катастарот на недвижностите и континуирано одржување на востановениот
катастар на недвижности со запишување на промени за
недвижностите и на носителите на правата на недвижностите. За таа намена, во седумте регионални Сектори
за катастар на недвижности и Центарот за катастар на
недвижности-Скопје планирано е ангажирање стручни
лица и набавка на геодетска опрема.
Изготвување на нова законска регулатива за геодетска дејност, катастар на недвижности и регистри
АКН во текот на 2018 година планира да подготви
измени и дополнувања на Законот за КН кој, меѓу другото, ќе предвиди законски решенија кои ќе помогнат
во надминување на проблемите поврзани со запишаните сопственички делови при сиситематското излагање,
решавање на проблемите во катастарските општини кај
кои пред стапување во сила на катастарот на недвижности бил во примена катастар на земјиште востановен
врз основа на пописен катастар, усогласување на податоците за катастарските општини кај кои бил востановен катастар на недвижности по пат на конверзија.
АКН планира до крајот на 2018 година да подготви два
закони, и тоа закон за геодетска дејност и нов закон за
КН и регистри.
Унифицирање на податоците во катастарот
на недвижности
АКН планира во текот на 2018 година да направи
анализа на базата на податоци од катастарот на недвижности и да подготви акциски план за подобрување
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на квалитетот на податоците во катастарот на недвижности кој треба да биде донесен најдоцна до ноември
2018 година. Овој акциски план ќе содржи и низа мерки кои треба да овозможат воведување стандардизирана структура на записите, односно на описните, личните и адресните податоци во базата на катастарот на
недвижностите.
Премер во функција на запишување недвижности
сопственост на Република Македонија
АКН и во текот на 2018 година ќе врши премер по
службена должност при одржувањето на катастарот на
недвижности, а во функција на запишување недвижности сопственост на Република Македонија.
Дигитализација на катастарски планови
Преку Проектот за дигитализација на катастарските
планови се врши усогласување на графичката со алфанумеричката база на податоци и прочистување на сите
технички грешки кои се таложеле со текот на времето,
како резултат од постапките на одржување на катастарот на недвижности во две засебни бази на податоци.
Крајната цел на Проектот за дигитализација е интеграција на графичката база на податоци на дигиталните катастарски планови (МакЕдит база) со алфанумеричката база на податоци
(еКат база) во една
единствена централизирана база на податоци и мигрирање на 1913 КО од кои 7 КО претставуваат езера (3
природни и 4 вештачки) на територија на Република
Македонија.
Во 2018 година ќе се продолжи со дигитализација
на архивските оригинали на аналогните катастарски
планови за останатите 63 КО, усогласување на графичката со алфанумеричката база на податоци и прочистување на техничките грешки и за 11 КО за кои беше востановен катастар на недвижности врз основа на дигитални катастарски планови и истите се одржуваа во постоечки CAD софтвери, како и нивна миграција во
еКат централната база на податоци.
Управување со Графичкиот регистар за градежно
земјиште
АКН воспостави Графички регистар за градежно
земјиште, согласно со нејзините надлежности пропишани во членот 8 од Законот за КН. Овој регистар
овозможува комплетна стандардизација и унифицираност на сите видови урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за целата територија на Република
Македонија, кои се сместени во централната база на
Регистарот.
Регистарот овозможува лесен и транспарентен
пристап до содржината на градежните парцели и површините за градење опфатени со урбанистичките планови и урбанистичко-планските документации преклопени со катастарските парцели, преку веб-портал достапен за сите корисници и заинтересирани страни
(https://urbanizam.katastar.gov.mk/).
Со преклопувањето на урбанистичко-планската документација со дигиталните катастарски планови од
централната база на податоци на Регистарот за градежно земјиште ќе може да се добијат статистики/информации за градежното земјиште во Република Македонија (кое е изградено/кое не е изградено, во чија сопственост е земјиштето итн.). Графичкиот регистар за
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градежно земјиште во комбинација со другите просторни податоци ќе овозможи многу подобро планирање на просторот и заштита на животната средина во
Република Македонија.
АКН во 2018 година планира да започне со надградба на системот со функционалности за изработка
на дигитални геодетски елаборати за нумерички податоци. Системот ќе биде надграден со модул за увид во
eлаборати за ажурирана геодетска подлога, со што на
планерите ќе им се овозможи директен увид во ажурираната подлога и податоците од катастарот на недвижности во фазата на изработка на урбанистичкиот план
и урбанистичко-планската документација. За пристапот и користењето на софтверот за Графички регистар
за градежно земјиште, како и за користење на податоците од истиот, приватните компании ќе плаќаат соодветен надоместок. Планирана е надградба на системот
со функционалности за стандардизација и приказ на
инфраструктурните објекти, со што секој тип инфраструктура ќе има точно дефиниран слој и атрибути кои
се дефинирани во системот.
Се планира поврзување на системот за Графичкиот
регистар за градежно земјиште со катастарот на недвижности за поефикасно спроведување на промените
во катастарските култури на парцелите по основ на
усвоен урбанистички план и урбанистичко-планските
документации. Податоците од Регистарот ќе бидат достапни за јавен увид преку дистрибутивниот систем на
АКН.
Контрола на катастар на недвижности и надзор на
приватниот геодетски сектор
Секторот за контрола и надзор преку Одделението
за контрола на катастарот на недвижности ќе спроведува континуирана контрола над работењето на одделенијата за катастар на недвижности согласно со годишната програма за вршење контроли што се изготвува
секоја календарска година.
Одделението за надзор на приватниот сектор континуирано ќе врши надзор на приватните геодетски
фирми, како и на правните лица овластени за изработка
на картографски производи.
Одделението за претставки и предлози ќе постапува
по добиените претставки и предлози и во своето работење ќе се стреми кон зголемување на квалитетот на
работењето .
Одделението за грижа на корисници ќе постапува
по добиените повици и пораки по е-пошта од граѓаните и професионалните корисници и со своето работење
ќе се стреми кон зголемување на квалитетот на работењето.
Воспоставување скен-центар
Со цел отпочнување на активностите за воспоставување на скен центар, АКН во 2018 година планира да
отпочне со изработка на проект за изградба/адаптирање на објект во кој ќе биде сместен скен-центарот и опремата. Се планира во скен-центарот да се врши скенирање на архивската документација од трајна вредност.
Полнење на Регистарот на цени и закупнини
Воспоставувањето на системот за масовна процена
претставува главна цел на секоја земјишна администрација и економија поради голем број причини пред сѐ
фер оданочување, транспарентност на пазарот со нед-
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вижности, како и развој на пазарот со хипотеки и осигурување. Основа за воспоставување на системот за
масовна процена е Регистарот на цени и закупнини кој
е целосно воспоставен и континуирано се полни со податоци за недвижностите врз основа на извршените
трансакции.
Согласно со досегашниот прогрес, во 2018 година
се очекува од Одделението за Регистар на цени и закупнини да го одржува и да го дополнува Регистарот
на цени и закупнини, да го следи пазарот на недвижности и да креира секакви видови анализи на пазарот
на недвижности, анализи на понудата и побарувачката
на недвижности, креирање податоци за останатите
државни органи, како и креирање квартални, полугодишни и годишни извештаи од Регистарот на цени и
закупнини, преку што ќе се обезбедат потребните податоци и анализи за воспоставување вредносни и просторни зони на територијата на цела Република Македонија.
По завршување на „канцелариските“ контроли на
локацијата и на типот на објектите, контролите на цената во договорот со цената која е проценета од страна
на општините, во текот на 2018 година ќе се започне со
теренски контроли на недвижностите кои се дел од
трансакциите за кои податоците не се верифицирани од
причина што постои недоволен број податоци во изјавите, кога постои голема разлика помеѓу проценетата
вредност од општината со цената постигната во договорот. Целта е да се добијат точни податоци за одредена трансакција, при што би се извршила промена на податоците во регистарот, а со тоа би се добиле квалитетни податоци за воспоставувањето на вредносните и
просторните зони, но пред сѐ би се добила цврста основа за воспоставување точни модели за масовна процена
на недвижностите. Исто така, при оваа теренска проверка недвижностите би биле сликани со што би добиле целосна претстава за недвижноста и би се збогатил
Регистарот на цени и закупнини со податоци, а сето тоа
ќе помогне при типизирањето на објектите, односно
кој објект во кој модел на вреднување би припаднал.
Секторот за масовна процена на недвижностите исто така ќе пристапи кон контрола на податоците собрани на терен за потребите на Регистарот на цени и закупнини кои се добиени заедно со адресните податоци
во функција на воспоставување на Графичкиот регистар на улици и куќни броеви.
Одделението за анализа на податоците на пазарот
на недвижности во текот на 2018 година ќе продолжи
со изработката на месечни, квартали и годишни извештаи за пазарот на недвижности, ќе работи на финализирање на просторните зони за станови на целата територија на Република Македонија и ќе продолжи со креирање просторни зони за останатите видови недвижности, односно деловни простори, куќи, земјоделско
земјиште и градежно земјиште. Овие просторни зони
се креираат спрема бројот на трансакциите во одредено
подрачје. Тие претставуваат значаен дел од системот за
масовна процена бидејќи со нив се одредува микролокацијата на секоја недвижност, а согласно со Законот
за процена и согласно со меѓународните стандарди за
масовна процена на недвижности на IAAO (кои се
единствени во светот) макролокацијата претставува
околу 20% од вкупната вредност на недвижноста. Одделението за анализа на пазарот на недвижности ќе работи и на воспоставување на прелиминарни вредносни
зони, па така до крајот на 2018 година ќе има изработени прелиминиарни вредносни зони за 1 административна општина на територијата на Република Македо-
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нија. Се планира да се направи и надградба на Регистарот на цени и закупнини на порталот на АКН, со нови податоци како тип на објект и тип на земјиште, како
и временска рамка на пребарувањето со што значително би се олеснила и би се збогатила понудата на податоците кои ги објавува Агенцијата за катастар на недвижности.
Одделението за воспоставување модели за масовна
процена на недвижности ќе работи на изработка на
прелиминарен модел за вреднување на станови кој ќе
биде тестиран во една урбана општина, па така до крајот на 2018 година се очекува да се добијат и првите
вредности на становите во одредена општина на територијата на Република Македонија.
Податоците од Регистарот на цени и закупнини,
АКН ќе ги издава на овластените проценители и на
други заинтересирани лица, со соодветен надоместок.

АКН во 2018 година ќе продолжи да ги врши работите поврзани со премерот, обележувањето, одржувањето и обновувањето на граничните белези и граничната линија на државната граница на Република Македонија, како и на изготвување гранична документација,
согласно со програмата утврдена од страна на Министерството за надворешни работи како надлежно министерство.
Геодетски работи за посебни намени од значење
за Република Македонија
АКН во 2018 година ќе работи на извршување геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија кои се утврдени од Владата на Република Македонија.
Во следната табела се дадени активностите за остварување на овие приоритети во 2018година:
Активност

Временска
рамка
почеток
(месец/година)

1
2
3

4

5

6

Одржување на катастар на недвижности
Чување и издавање
податоци од ГКИС
Усогласување
на
податоците за недвижностите и носителите на правата
на недвижностите
Унифицирање на
податоците во катастарот на недвижности
Изготвување на нова законска регулатива за геодетска
дејност, катастар
на недвижности и
регистри
Премер во функција на запишување
недвижности сопственост на Република Македонија

8

9
10

11

Државна граница

Р.
бр.

7

крај
(месец
/година)

континуирано
континуирано
јуни
2018

декември
2018

декември
2018

декември
2018

јуни
2018

декември
2018

јануари 2018

декември
2018

12

13

Дигитализација на
преостанатите 74
катастарски
општини
Надградба на системот на Графичкиот регистар за
градежно земјиште
со нови функционалности
Спроведување контрола и надзор
Изработка на проект
и
изградба/адаптирање
на објект во кој ќе
биде сместен скенцентарот и опремата
Полнење на Регистарот на цени и закупнини со податоци за цените и закупнините
Премер, обележување, одржување и
обновување на граничните белези и
граничната линија
на државната граница на Република
Македонија
Вршење геодетски
работи за посебни
намени од значење
за Република Македонија

јануари
2018

декември
2018

јануари
2018

декември
2018

јануари
2018
март
2018

декември
2018
декември
2018

јануари
2018

декември
2018

јануари
2018

декември
2018

јануари
2018

декември
2018

Наведените активности ќе се финансираат од
обезбедени средства од самофинансирање, програма
20-Катастар на недвижности и програма 2А-Геодетскокатастарски информациски систем
2. Премер на инфраструктурни објекти во сопственост на Република Македонија и нивно запишување во катастарот на инфраструктурни објекти како
дел од катастарот на недвижности
Со Законот за КН („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 55/2013) имателите на инфраструктурни објекти (во понатамошниот текст ИО) беа должни
во рок од една година од денот на влегување во сила на
законот до АКН да ги достават податоците за инфраструктурните објекти во форма и содржина пропишана
од АКН, заради нивно евидентирање во катастарот на
ИО, а носителите на правата, односно имателите на
ИО, беа должни во рок од пет години од денот на влегување во сила на законот, до АКН да достават пријави
за запишување/евидентирање на ИО. Со Законот за изменување и дополнување на Законот за КН („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 61/2016) имателите на ИО беа должни најдоцна до 24.4.2017 година
до АКН да достават пријави за запишување/евидентирање на 40% од вкупно доставените податоци за ИО во
форма и содржина пропишана од АКН, заради нивно
евидентирање во катастарот на ИО, а најдоцна до
24.4.2019 година да достават пријави за запишување/евидентирање на преостанатите 60% ИО.
АКН и во текот на 2018 година ќе продолжи со востановувањето на катастарот на ИО кој опфаќа: запишување на правата на ИО, eвидентирање на ИО, предбележување на ИО, како и одржување на ИО. Системот е
функционален за сите типови ИО и тие се класифицирани во следните типови на основната класификација
која опфаќа: сообраќајна инфраструктура, водоводна
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инфраструктура (примарна и секундарна мрежа), канализациона инфраструктура, енергетска инфраструктура, електронско-комуникациска инфраструктура и
друг вид инфраструктура.
Имајќи ја предвид потребата од запишување на сите постојни ИО кои се во сопственост на Република
Македонија во катастарот на ИО, АКН по донесување
одлука од страна на Владата на Република Македонија
планира да ангажира надворешни изведувачи за вршење премер и изготвување геодетски елаборати, како и
контрола на истите со што ќе биде потребно да се обезбедат дополнителни средства од Буџетот на Република
Македонија.
Со запишувањето на наведената инфраструктура ќе
се добие јасна слика за целокупната инфраструктура во
сопственост на Република Македонија со што ќе се
олесни планирањето на идните инфраструктури, а постојните ќе се заштита од можни оштетувања.
Што се однесува до инфраструктурата во сопственост на општините, доколку општините обезбедат финансиски средства за вршење премер на инфраструктурни објекти, АКН ќе обезбеди техничка и стручна
помош преку учество во изработка на технички спецификации за вршење премер, во соработка со Заедницата на единиците на локалната самоупрва (ЗЕЛС). По
извршениот премер и обезбедување правни основи за
запишување, АКН ќе изврши запишување на ИО во општинска сопственост. Запишувањето ќе се врши со
плаќање надоместок од страна на општината.
Во следната табела се дадени активностите за остварување на овие приоритети во 2018 година:
Р.
бр.

1

Активност

Запишување
ИО кои се во
сопственост
на Република
Македонија

Временска
рамка
почеток

краj

(месец/година)

(месец/година)

јануари 2018

декември
2018

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 20 –
Катастар на недвижности.
3. Одржување на современа геодетска референтна
инфраструктура
Во 2018 година АКН ќе продолжи со реализација
на активности поврзани со надградба на геодетската
референтна инфраструктура и усогласување со современите меѓународни стандарди. Новите национални геодетски референтни мрежи ќе бидат предмет на редовно одржување со цел да се задржи и да се подобри нивната функционалност.
Во 2018 година е планирано да се изврши поврзување на новата нивелманска мрежа од висока точност на
Република Македонија - НВТ3 со Европската обединета
нивелманска мрежа – UELN, како и поврзување на градските нивелмански мрежи во Република Македонија со
новата нивелманска мрежа од висока точност - НВТ3.
Поврзувањето на новата нивелманска мрежа од висока точност на Република Македонија - НВТ3 со Европската обединета нивелманска мрежа - UELN ќе се
реализира преку остварување на 3 (три) нивелмански
врски со нивелманската мрежа од висока точност на
Република Бугарија и на репери коишто заеднички ќе

ги одредат Агенцијата за катастар на недвижности на
Република Македонија и Агенцијата за геодезија,
картографија и катастар на Република Бугарија. Првата
нивелманска врска е на потегот кон граничниот премин Деве Баир – Ќустендил во должина од околу 25
km, втората нивелманска врска е на потегот кон граничниот премин Делчево - Благоевград во должина од
околу 30 km и третата нивелманска врска е на потегот
кон граничниот премин Ново Село - Петрич во должина од околу 25 km. Вкупната должина на нивелманските линии за поврзување на НВТ3 со UELN изнесува
околу 80 km.
Поврзувањето на градските нивелмански мрежи во
Република Македонија со новата нивелманска мрежа
од висока точност – НВТ3 е предвидено да се оствари
на начин што секоја градска нивелманска мрежа ќе се
поврзе на НВТ3 преку 3 (три) нивелмански врски, на
репери коишто лежат на различни нивелмански линии
и по можност на различни страни од мрежата. Вкупниот број градски нивелмански мрежи коишто треба да се
поврзат на НВТ3 изнесува 28, со вкупна должина на
нивелманските линии од околу 70 km. Ова е активност
којашто претходи на процесот на датумска трансформација на постојните сетови податоци од градските нивелмански мрежи и нивно вклопување во новиот висински датум.
Врз основа на претходно изготвената стратегија,
АКН ќе спроведе активности за одредување прецизен
геоид за територијата на Република Македонија и негова практична примена во геодетската практика, со цел
да се подобри квалитетот на геопросторните податоци
коишто се добиваат во постапките на премерување со
примена на методите на глобално сателитско позиционирање. Планирано е активностите поврзани со одредувањето на геоидот да бидат финализирани до крајот
на 2018 година.
Истовремено ќе се работи на собирање информации
и искуства неопходни за дефинирање проектни задачи
за изработка на проект за воспоставување повеќенаменска комбинирана геодетска мрежа (мрежа од нулти
ред) на територијата на Република Македонија којашто
покрај стандардните геодетски потреби, долгорочно ќе
служи и за следење на геотектонските движења на земјината кора, а согласно со актуелниот стратешки план
на АКН треба да се изработи до крајот на 2019 година.
Во следнава табела се дадени активностите за остварување на овие приоритети во 2018 година.
Р.
бр.
1
2

3

Активност

Одржување на
МАКПОС-системот
Одржување на
националните
геодетски референтни мрежи и нивно
поврзување со
соодветните
мрежи од соседните земји
Одредување
прецизен геоид
за територијата
на Република
Македонија

Временска
рамка
почеток

крај

(месец/година)

(месец/година)

континуирано

континуирано

јануари 2018

декември
2018
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4

Подготвителни
активности за
дефинирање на
проектни задачи за изработка
на проект за
комбинирана
геодетска мрежа (мрежа од
нулти ред) на
територијата
на Република
Македонија
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јануари
2018

декември
2018

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 22 –
Основни геодетски работи и картографија.
4. Воспоставување и ставање во примена на
Европскиот терестрички референтен систем 89
АКН во континуитет ќе работи и на создавање предуслови за воведување во официјална употреба на Европскиот терестрички референтен систем – Europian
Terestrial Reference System (во понатомошниот текст
ETRS 89) во Република Македонија и како земја кандидат за членство во Европската Унија е должна истиот
да го имплементира.
Во 2018 година е планирано да се комплетира и обработката на податоците од претходно спроведените
GNSS-мерења на EUREF-точките во Република Македонија, активност отпочната минатата година, а која
што се реализира во соработка со Републичкиот геодетски завод на Република Србија, во рамките на Меморандумот за соработка помеѓу двете институции.
Во следнава табела се дадени активностите за остварување на овие приоритети во 2018 година:
Р.
бр.

1

2

Активност

Создавање предуслови за воведување во официјална употреба на европскиот ETRS89-координатен систем
Обработка на
податоците од
спроведените
GNSS-мерења
на EUREF-точките во Република Македонија

Временска
рамка
почеток

крај

(месец/година)

(месец/година)

јануари
2018

декември
2018

јануари
2018

декември
2018

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 22 –
Основни геодетски работи и картографија.
5.Изработка на средноразмерни и ситноразмерни
топографски карти и наменски карти
Во делот на картографијата, во првата половина на
2018 година АКН ќе ја комплетира изработката на англиската верзија од топографската карта во размер

1:200000 и ќе отпочне со изработка на ситноразмерни
топографски карти во размер 1:500000 и 1:1 000000,
врз основа на претходно изготвени спецификации.
Изработката на топографските карти во размер
1:500000 и 1:1 000000 планирано е да се комплетира до
крајот на 2019 година.
Паралелно со изработката на средноразмерните и
ситноразмерните топографски карти се врши контрола
и исправки на утврдените грешки на листовите од топографската карта во размер 1:25000, во векторска и
растерска форма, и соодветно се врши ажурирање на
топографската и картографската база на податоци и исправки на топографските карти во размер 1:50000 и
1:100000.
Врз основа на податоците од новото ортофото снимање на територијата на Република Македонија коешто е реализирано во 2017 година, АКН ќе отпочне со
постапка за ажурирање на податоците од топографската карта во размер 1:25000, како основна државна карта
за ГИС во Република Македонија. Планирано е во 2018
година да се ажурираат 20 листови од топографската
карта во размер 1:25000 во векторска и растерска
форма. Паралелно ќе се работи на прибирање искуства
од напредните европски земји, пред сѐ на Холандија, за
автоматизирање на процесот на изработка на топографски карти во поситни размери.
Во текот на 2018 година АКН во соработка со Катедрата за виша геодезија при Градежниот факултет во
Скопје треба да изготви студија за избор на оптимална
картографска проекција за територијата на Република
Македонија којашто ќе го следи европскиот ETRS89координатен систем, по неговото ставање во официјална употреба во Република Македонија.
АКН и во 2018 година ќе продолжи активно да
учествува во изготвувањето нови верзии на паневропските продукти: EuroBoundaryMap (Карта на граници
во Европа), EуроGlobalMap (Глобална карта на Европа)
и EuroRegional Map (Регионална карта на Европа), како
и во изготвувањето на продуктот Global Map (Глобалната карта на светот) чијашто изработка почнувајќи од
2016 година е координирана од страна на Обединетите
нации.
Во рамките на ИМПУЛС-проектот ќе се продолжи
со хармонизација на основните сетови картографски
податоци согласно со ИНСПИРЕ-директивата и со изработка на соодветни метаподатоци. Во 2018 година е
планирано да се хармонизира сетот податоци кој се однесува на сообраќајната мрежа во Република Македонија и да се изготват соодветни метаподатоци.
Истовремено ќе се работи на собирање информации
и искуства неопходни за дефинирање проектни задачи
за изработка на студија за воспоставување центар за
обработка на податоци од сателитски снимки, снимки
направени со беспилотни летала и ласерски скенери.
Во 2018 година АКН интензивно ќе работи на јакнење на капацитетите на Одделението за картографија
и фотограметрија, и тоа како на човечките така и на
техничките, со цел да може да одговори на предизвиците коишто доаѓаат. Покрај изработката на топографски карти, фокус ќе биде ставен и на градењето капацитети за изработка на топографски карти по НАТОстандарди, како и на други картографски производи
(прегледни, тематски и училишни карти, атласи, албуми, макети и слично). Воедно, ќе се работи и на јакнење на комуникацијата со корисниците на картографските производи со цел да се слушнат и да се земат
предвид нивните мислења и потреби.
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Во следнава табела се дадени активностите за остварување на овие приоритети во 2018 година:
Р.
бр.

1

2

3

4

5

6

7

Активност

Изработка на
топографски
карти во размер
1:200000, англиска верзија
Изработка на
топографски
карти во размер 1:500000
и 1 000 000
Ажурирање на
податоците од
топографската
карта во размер 1:25000
Изготвување
студија за избор на оптимална картографска проекција за територијата на Република Македонија којашто
ќе го следи
ETRS89-координатниот
систем
Изготвување
нови верзии на
паневропските
картографски
продукти и на
Глобалната
карта на светот, за територијата на Република Македонија
Хармонизација
на картографски сетови на
податоци
во
согласност со
ИНСПИРЕ-директивата и изработка на соодветни метаподатоци
Подготвителни
активности за
дефинирање
проектни задачи
за изработка на
студија за воспоставување
центар за обработка на податоци од сателитски
снимки,
снимки направени со беспилотни летала и ласерски скенери

Временска
рамка
почеток

крај

(месец/година)

(месец/година)

јануари
2018

јуни
2018

јануари
2018

декември
2018

јуни
2018

декември
2018

јуни
2018

декември
2018

континуирано

континуирано

јануари
2018

декември
2018

Градење капацитети за изработка на топографски карти по НАТОстандарди
Модернизација на опремата
за картографска продукција
(хардвер и софтвер)

8

9

декември
2018

јануари
2018

декември
2018

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 22 Основни геодетски работи и картографија и програма
2А-Геодетско-катастарски информациски систем.
6.Ласерско скенирање на целата територија
на Република Македонија
За реализација на активностите поврзани со ортофото снимање на територијата на Република Македонија се обезбедени средства од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
во рамките на ИПА ТАИБ националната програма за
2012 година и овие активности во моментов се во фаза
на реализација. Според динамиката на извршување на
работите, финалните продукти од новото аерофотограметриско снимање извршено во периодот јуни-август
2017 година (авиоснимки, дигитален модел на теренот,
ортофото карти и придружни елаборати) треба да бидат достапни за корисниците во првиот квартал од
2018 година. На иницијатива на АКН, а во соработка со
Секретаријатот за европски прашања се обезбедени
средства за ласерското скенирање на една третина од
територијата на Република Македонија во висина од
750.000 илјади евра финансирани од Норвешката програма за регионална соработка. Се очекува реализацијата на проектот за ласерско скенирање на територијата
на Република Македонија да отпочне во првиот
квартал од 2018 година и да трае до 2020 година, а одговорна институција за негова имплементација ќе биде
АКН.
Во следнава табела се дадени активностите за остварување на овие приоритети во 2018 година:
Р.
бр.
1

јуни
2018

јуни
2018

декември
2018

2

Активност

Изготвување
Акциски план
за ласерско
скенирање на
територијата
на Република
Македонија
Отпочнување
со подготвителни активности за ласерско скенирање на територијата на
Република
Македонија

Временска
рамка
почеток

крај

(месец/година)

(месец/година)

април
2018

декември
2018

февруари 2018

април
2018
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Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 20 –
Катастар на недвижности и програма 22- Основни геодетски работи и картографија и од Норвешката програма за регионална соработка.

4

4

7.Национална инфраструктура на просторни податоци во Република Македонија
АКН во рамките на Националната инфраструктура
на просторни податоци (во понатомошниот текст
НИПП) и во текот на 2018 година ќе продолжи со процесот на хармонизација и стандардизација на збирките
просторни податоци по европската ИНСПИРЕ-директива, како и со изработката на метаподатоци и веб-сервиси за следните податоци:
- Креирање метаподатоци за следните теми: железничка мрежа 1:25000, мали објекти 1:25000, класификација на земјиште 1:25000, со што ќе се комплетираат
метаподатоците за сите слоеви од ТК:25000;
- Хармонизација и стандардизација на податоците
за патната мрежа и ортофото или железничка мрежа;
- Изработка на WMS за патната мрежа, катастарски
парцели и ортофото;
- Изработка на WFS за патната мрежа, ортофото
или железничка мрежа;
- Публикување на сервисите на НИПП-геопорталот.
АКН и во текот на 2018 година планира да одржи
две работилници со НИПП-субјектите со цел подигање
на јавната свест за НИПП и за ИНСПИРЕ-директивата,
со поддршка од проектите ИМПУЛС и СПАТИАЛ. Со
цел поддршка на НИПП-субјектите во процесот на воспоставување ГИС околина која ќе биде соодветна за
поврзување со националниот геопортал, во првиот
квартал на 2018 година ќе се отпечати прирачник за
оперативна имплементација на НИПП кој ќе биде изготвен од страна на АКН и НИПП-работната група за
правни прашања. Исто така, во првиот квартал на 2018
година ќе биде изготвена едукативна брошура за значењето на НИПП.
Во следнава табела се дадени активностите за остварување на овие приоритети во 2018 година:
Р.
бр.
1

2

3

Активност

Изработка на
метаподатоци за
следните сетови
податоци:
железничка мрежа 1:25000,
мали објекти
1:25000,
класификација
на земјиште
1:25000)
Хармонизација
и стандардизација на сетови
податоци за патна мрежа и оротфото
Изработка на
WMS за хармонизираните и
стандардизираните податоци

Временска
рамка
почеток

крај

(месец/година)

(месец/година)

јуни 2018

декември
2018

јуни 2018

декември
2018

јануари 2018

декември
2018

5

Изработка на
WFS за хармонизираните и
стандардизираните податоци
Објавување податоци и вебсервиси на националниот
НИПП-геопортал и нивно
поврзување/размена на национално и на регионално ниво
Промотивни активности за
НИПП

јуни 2018

декември
2018

септември 2018

декември
2018

март 2018

декември
2018

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 20-Катастар на недвижности, програма 2А-Геодетско-катастарски информациски систем, како и со средства од
проектите ИМПУЛС и СПАТИАЛ.
8. Воспоставување Графички регистар за улици
куќни броеви (Адресен регистар)
Со Законот за КН е проширена надлежноста на АКН за
воспоставување и управување со Графичкиот регистар за
улици и куќни броеви, како дел од Адресниот регистар на
Република Македонија. Во моментов постои несовпаѓање
на адресните податоци дури и во институциите кои врз основа на својата законска надлежност се должни да имаат
уреден адресен податок, како што се Министерството за
внатрешни работи, Државниот завод за статистика, Централниот регистар на Република Македонија и Управата за
водење матични книги.
Во изминатиот период, од страна на меѓуминистерската работна група се работеше на подготовка на нов закон за
систем на адреси и истиот е во нацрт-верзија. Новата законска регулатива се усогласува со ИНСПИРЕ -директивата и
со техничките спецификации за адресните податоци. Воедно, се изготвени бизнис-анализа, модел на податоци, мобилна/таблет апликација за собирање на адресните податоци од терен и WEB GIS апликација за контрола на квалитетот на добиените податоци од терен.
Со пилот-проектот чија реализација е во тек се опфатени општините Кисела Вода, Гостивар, Свети Николе и Зелениково, со околу 30000 адресни податоци. Теренското
собирање на адресните податоци е завршено и следуваат
контрола и потврда на податоците. Системот за контрола
ќе се користи и во понатамошната постапка на собирање на
адресните податоци за сите останати населени места на територијата на Република Македонија.
Направена е првичната верзија на софтверското решение за Адресниот регистар кое во иднина ќе се реализира како надградба на електронскиот катастар со
модул за адресни податоци со вклучена графика за
улици и куќни броеви, базирајќи се на постоечкиот
ГКИС кој го администрира АКН.
Искуствата од пилот-проектот кој треба да заврши
во мај 2018 година, ќе покажат кој модел на адресирање ќе се примени за конкретното населено место. Врз
основа на резултатите од пилот-проектот, во зависност
од потребите ќе се направи нумерирање или ренумерирање, како и обележување на утврдените адреси на терен онаму каде што истите не се обележани.
Доколку се обезбедат средства од ИПА-фондовите,
за воспоставување на Адресниот регистар АКН во 2018
година планира ангажирање експерти од државите во
кои е успешно имплементиран Адресниот регистар

Стр. 24 - Бр. 28

12 февруари 2018

(Холандија, Словенија, Шведска) и нивна асиситенција
при изработката на финалната верзија на Законот за
систем на адреси и на потребните подзаконски акти во
кои ќе се транспонира ИНПСИРЕ-директивата.
Ќе се работи на подобрување на изготвените технички спецификации потребни за идните тендерски постапки за собирање на адресните податоци за останатите населени места во Република Македонија. За 2018
година се планира собирање на адресните податоци за
половина од територијата на Република Македонија
т.е. за околу 600.000 адресни податоци, од вкупно
1.120.000, при што би се дефинирале бројот на лотови,
приоритети итн.
Ќе се пристапи кон изработка на дополнителни
упатства за начинот на собирање и стандардизација на
податоците, дефинирање на работните процеси за контрола на квалитетот на добиените податоци од терен,
како и при нивно внесување во системот на Адресниот
регистар, воспоставување работни процедури во постапката на воспоставување и одржување на Адресниот
регистар, воспоставување процедури за потврда на адресните податоци од страна на општините, развој на
веб-сервиси со сите заинтересирани субјекти.
За реализација на подготвителните активности се
очекува нивно финансирање со средствата од ЕУинструментот за поддршка на европските интеграции
(EUIF).
Во следнава табела се дадени активностите за остварување на овие приоритети во 2018 година:

Р.
бр.
1

2

3

4

Активност
Прибирање податоци на општините опфатени во
пилот-проектот
во функција на
воспоставување
на Адресниот регистар
Надградба
на
системот
електронски катастар
и миграција на
општините од пилот-проектот
Теренско собирање податоци за
преостанатите
општини во Република Македонија
Превентивно одржување на мобилна таблет-апликација за собирање
теренски
податоци и адаптивно одржување
на апликацијата
за контрола на
квалитетот на теренски собраните
податоци

Временска
рамка
почеток

крај

(месец/година)

(месец/

јануари 2018

декември
2018

јануари
2018

декември
2018

јуни
2018

декември
2018

мај 2018

декември
2018

година)

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 2А Геодетско-катастарски информациски систем.
9. Воведување на регистар на преземен недвижен
имот наменет за продажба
Согласно со новиот Стратешки план за работа на
АКН за периодот 2018-2020 година, една од стратешките приоритети и цели на АКН, во програмата нови
функционалности на геодетско-катастарскиот информациски систем (ГКИС), е воспоставување нов регистар на преземен недвижен имот наменет за продажба.
За реализација на овој стратешки приоритет е потребно
донесување соодветна правна рамка. Со новото законско решение, АКН ќе може да воспостави нов регистар
кој ќе користи податоци од базата на податоци од катастарот на недвижности, комбинирани со други сетови на податоци.
Почетното воспоставување на регистарот на преземен недвижен имот би значело доставување сет на податоци со кој располагаат банките, штедилниците,
Управата за јавни приходи, Агенцијата за управување
со одземен имот и други финансиски субјекти. Сетот
на податоци треба да се поврзе со единствен идентификатор со соодветните податоци од ГКИС, дефиниран со
протокол за воспоставување почетна состојба.
Сетот на податоци би бил унифициран со точно
пропишана форма која треба да ги содржи дел од следните податоци: субјект кој го нуди недвижниот имот на
продажба, име на единицата на локалната самоуправа,
име на катастарската општина, бројот на катастарската
парцела, бројот на имотниот лист, адреса/викано
место, адреса (улица и куќен број на зграда), катастарската култура и класа, вкупната површина на катастарската парцела која е предмет на продажба, име на дожникот, продажна цена на недвижноста, фотографија на
недвижноста (по потреба), податоци за намената, катноста, бројот на зградата, бројот на влезот, бројот на
посебниот дел (стан) и бројот на заедничкиот дел на
зградата и други податоци кои се сметаат за релевантни и кои детално ќе се специфицираат во моментот на
отпочнување на активностите за воспоставување на регистарот на преземен недвижен имот. Сетот на податоци би можел да биде класифициран по следните категории на недвижност – земјиште, згради и посебни делови од згради, деловни простории, ИО.
АКН ќе предложи да биде автоматизиран начинот
на доставување на секоја промена на податоците (нов
запис, запис кој ќе го смени статусот од „активен“ во
„неактивен-историја“ што ќе значи дека недвижноста е
продадена) од сите субјекти кои ќе учествуваат во креирањето на регистарот на преземен недвижен имот,
при што ќе се користи идентификаторот пропишан во
протоколот за начинот на доставување на секоја промена поврзана со недвижниот имот наменет за продажба
од регистарот.
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Во иднина АКН податоците од регистарот на преземен недвижен имот ќе ги прикажува на својот портал:
http://ossp.katastar.gov.mk/OSSP/ со што ќе се овозможи
на едно место секој заинтересиран инвеститор, купувач
на недвижен имот да добие точна информација за недвижниот имот расположлив за продажба. Ова ќе биде
дефинирано со протоколот за начинот на издавање на
податоците од регистарот.
АКН има соодветно искуство во начинот на
електронско поднесување барање за издавање на
податоците од ГКИС, поднесување пријави за промени во ГКИС и издавање потврди за постапување
по пријавите, како и воспоставен систем на размена
на податоци меѓу субјектите во јавниот и во приватниот сектор во областа на катастарот на недвижности. Воспоставувањето на регистарот на преземен недвижен имот би се извршил на сличен начин
како веќе воспоставените регистри кои АКН ги води во согласност со Законот за КН.
Во таа насока ќе биде потребна измена и дополнување на законската и подзаконската регулатива во која
би се вградиле одредби поврзани со начинот на водење, формата и содржината на регистарот на преземен
недвижен имот.
Воспоставувањето и одржувањето на регистарот
ќе предизвика дополнителни непредвидени финансиски импликации по однос на надградба на постојните електронски системи во АКН. Исто така ќе треба да се дефинира точниот обем на работа, временската рамка, буџетот, правната регулатива, процедурите за контрола и потврда на квалитетот на податокот кој ќе биде излезен резултат од регистарот на
преземен недвижен имот.
Во следнава табела се дадени активностите за остварување на овие приоритети во 2018 година:
Р.
бр.

1

2

Активност

Создавање правни и технички
предуслови за
воспоставување
на регистарот на
преземен недвижен имот наменет за продажба
Воспоставување
на регистарот на
преземен недвижен имот наменет
за продажба

Временска
рамка
почеток

крај

(месец/година)

(месец/година)

јануари 2018

јуни 2018

јуни 2018

декември
2018

Наведените активности ќе се финансираат од
обезбедени средства од самофинансирање, програма
2А-Геодетско-катастарски информациски систем.

10. Меѓународна соработка, обуки и организација
на АКН
АКН во 2018 година активно ќе учествува во работата на меѓународните организации каде што таа членува, со цел во рамките на годишните собранија, конференции и работилници на овие организации да го прикаже напредокот на институцијата во областа на катастарот на недвижности, геодезијата, инфраструктурата на
просторни податоци и информатичката технологија.
АКН и во 2018 година интензивно ќе работи на
проширување на соработката со други сродни институции од регионот и пошироко за размена на искуства и
знаења од соодветните области, и тоа во рамките на
потпишаните меморандуми за соработка, преку ТАИЕКС-инструментот, аплицирања на твининг-проекти
итн.
АКН во рамките на потпишаниот Меморандум за
соработка со Генералната команда за картирање на Република Турција планира да ги реализира активностите за 2018 година содржани во Акцискиот план за имплементација на Mеморандумот, а кои се однесуваат на
печатење на топографски карти и спроведување обуки
за стручниот кадара на АКН од областа на геодезијата
и картографијата.
Во првиот квартал на 2018 година се очекува имплементација на Проектот за воспоставување Адресен
регистар на Репубика Македонија чии подготвителните
активности би се реализирале со средствата од инструментот за поддршка на европските интеграции (EUIF),
додека пак имплементацијата на проектот ќе се финансира со програмираните средства од ИПА 2019 година.
АКН и Норвешката агенција за картирање на почетокот на 2018 година ќе потпишат договор за институционална соработка со цел реализација на проектот Создавање дигитални податоци за теренот неопходни
за ублажување на ризикот од поплави, следење на поплави и за дејствување во ситуации на поплави, како и
за намалување на трошоците за инфраструктурни проекти и подобрување на заштитата на животната средина и мониторингот и просторно планирање – финансиран од страна на Владата на Норвешка.
АКН активно учествува и во процесот на имплементација на проектите ИМПУЛС и СПАТИАЛ чија
цел е градење на капацитетите на агенциите за катастар
и геодезија во земјите од регионот во процесот на имплементација на директивата ИНСПИРЕ, преку развој
на услуги и сервиси за геопросторните податоци со
цел нивна размена и споделување на регионално ниво.
АКН и во текот на 2018 година ќе продолжи со
преговори со Шведскиот катастар за продолжување на
билатералната соработка помеѓу двете институции од
областа на геодезијата, картографијата, НИПП, како и
развојот на капацитетите на ИТ-секторот во АКН чие
финансирање би било поддржано од страна на Шведската агенција за меѓународен развој-Сида.
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АКН ќе продолжи со реализација на активностите сврзани со спроведување континуирана обука за
овластените геодети од областа на катастарот на

2

недвижностите и геодезијата, како и спроведување
обука за надлежни органи, институции и правни лица од земјава и од странство за работи од областа на
одржувањето на катастарот на недвижностите, како
и геодетски и информатички работи заради формирање, управување, унапредување и технички развој
на ГКИС. Реализацијата на оваа активност ќе се
врши согласно со Годишна програма за спроведување обуки од областа на востановувањето и одржувањето на катастарот на недвижности и за геодетските
и информатичките работи.
Со цел реализација на оваа програма АКН во текот
на 2018 година ќе пристапи кон изработка на нов акт за
организација и работа и нов акт за систематизација на
работните места во АКН во фукција на воспоставување
ефективни и ефикасни работни процеси.
АКН и во текот на 2018 година ќе обезбеди конти-

3

4
5
6

нуирана обука на вработените со цел зголемување на
ефикасноста во работењето, запознавање со новите
функционалности на системите кои се надградуваат
итн. Развојот на информатичката технологија, новите
трендови и очекувањата на сите засегнати страни во
општеството имаат директно влијание врз работењето
и развојот на АКН. Оттаму, во текот на 2018 година
АКН планира да подготви нова стратегија за информатичко-комуникациска технологија (во понатамошениот текст ИКТ), која ќе даде решенија за одржување и
развој на постоечките информатички системи, едукација и обука на постојниот ИКТ-кадар, како и нови
вработувања.
Во следнава табела се дадени активностите за остварување на овие приоритети во 2018 година:
Р.
бр.

1

Активност

Реализација на
Годишна програма за спроведување обуки за професионалните корисници и континуирани обуки за
овластените геодети

Временска
рамка
почеток
(месец/година)
јануари
2018

Вршење консултантски услуги
кои вклучуваат
канцеларски и теренски, геодетски,
правни и информатички работи
од областа на премерот, катастарот
и геодетски работи за посебни намени
Вршење едукација и обука за вработените од АКН
ИКТ-обуки

јануари 2018

Изготвување нова
ИКТ-стратегија
Воспоставување
на нова организациска структура
со донесување на
нов акт за внатрешна организација и систематизација на работни
места во АКН во
функција на воспоставување
ефективни и ефикасни процеси

јануари 2018

декември
2018
јуни 2018

јануари 2018

март 2018

јануари 2018
март 2018

декември
2018

декември
2018

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 20 Катастар на недвижности, програма K2 – Стручно оспособување и усовршување и програма 23 - Унапредување и технички развој.
Завршнa одредбa

крај
(месец/
година)
декември
2018

Оваа програма влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.
Бр. 1415-592/1

Управен одбор

5 јануари 2018 година
Скопје
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