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Стр. 2 - Бр. 126

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2445.
Врз основа на член 30 од Законот за научно - истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012,
24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016
и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 јули 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ И
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК ВО СОВЕТОТ
НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ - СКОПЈЕ
1. За претставник на Советот на Јавната научна установа Институт за духовно културно наследство на
албанците – Скопје, се определува Фехари Рамадани.
2. Со определувањето на претставникот на Советот
на Јавната научна установа Институт за духовно културно наследство на албанците – Скопје, на досегашниот претставник Нури Беџети, му се утврдува престанок на мандатот.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6678/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2446.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016, 163/2017 и
51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 3 јули 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БИТОЛА

9 јули 2018

2447.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016, 163/2017 и
51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 јули 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВЕЛЕС
1. Од должноста член на Органот за надзор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Велес, се
разрешува Слаѓана Нафтева.
2. За член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес, се именува Неваип Лимани.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-6685/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2448.
Врз основа на член 142 од Законот за авторското
право и сродните права („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/2010, 51/2011, 147/2013,
154/2015 и 27/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 3 јули 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА
ПОСРЕДУВАЊЕ ВО АВТОРСКОТО ПРАВО И
СРОДНИТЕ ПРАВА

1. Од должноста член на Органот за надзор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Битола, се
разрешува Дејан Србиновски.
2. За член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес, се именува Алберт Арслани.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

1. За член на Комисијата за посредување во авторското право и сродните права се именува Имер Исмаили.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6684/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

Бр. 24-6686/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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2449.
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 3 јули 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА
1. Ридван Асани се именува за член на Управниот
одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-6687/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2450.
Врз основа на член 29 став 3 и член 30 од Законот
за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015,
6/2016, 53/2016, 190/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 јули 2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ
И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
1. Од должноста член на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој се разрешува
Цанка Чолакова Мичовска.
2. За член на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој се именува Пиштар Лутфиу,
со мандат од две години.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6688/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2451.
Врз основа на член 8 од Законот за основање на
Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011, 41/2014 и
64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 јули 2018 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА
ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Од должноста член на Управниот одбор на
Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, се разрешува Борче
Ацовски.
2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за
странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, се именува Лулјета Адили Челику.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6689/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2452.
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,
148/2015 и 64/2018), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 3 јули 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ОДЗЕМЕН ИМОТ
1. Од должноста член на Управниот одбор на
Агенцијата за управување со одземен имот се разрешува Андријана Савеска Павловска.
2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот, се именува Насер Мухареми.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6690/1
Заменик на претседателот
3 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2453.
Врз основа на член 30 став (2) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр.
64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14,
33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
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ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ

(5) Површините се изразуваат во хектари, со две децимални места и се сравнуваат со површините од катастарот на недвижности.

I. Општи одредби

Член 8
Површините под шуми и шумско земјиште се прикажуваат за секој корисник/сопственик одделно, а се
земаат од катастарот на недвижности.

Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината на
програмата за стопанисување со шуми (во натамошниот текст: програмата).
Член 2
(1) Програмата се состои од текстуален дел, обрасци и карти.
(2) Текстуалниот дел на програмата и обрасците се
во вид на книга со формат А4 со димензии 21,0 х 29,7
см, зелена боја, твдо укоричени корици, кон кои се
приложуваат потребните карти за просторот опфатен
со програмата.
II. Текстуален дел на програмата
Член 3
Tекстуалниот дел на програмата ги содржи следните податоци: име на локалитетот, местоположба, граници, површина, поседовна состојба, опис на месторастењето, опис на шумските заедници, опис на насадите,
дрвна маса, прираст, цели на идното стопанисување и
планирање.
Член 4
Името на локалитетот на шумата се утврдува врз
основа на карактеристичен топоним на подрачјето на
кој се наоѓа шумата или катастарска општина.
Член 5
Местоположбата се опишува со координатно претставување и со лоцираност во однос на најблиското населено место, катастарска општина или место викано.
Член 6
(1) Границата на шумата и шумското земјиште во државна сопственост се утврдува по природни или вештачки маркантни објекти (гребени, срт, река, пат, коти и тригонометри)
така да таа претставува по правило сливно подрачје, односно
гравитациона целина и ги опфаќа шумите, шумското земјиште и другите површини.
(2) Граничната линија на шумата и шумското земјиште во државна сопственост видно и трајно се обележува со трајни гранични знаци според важечките стандарди и тоа: со три паралелни, хоризонтални црти и по
една точка од левата и десната страна над кои се испишува бројот на одделот.
(3) Границата на катастарската парцела на шумата
и шумското земјиште во приватна сопственост, треба
видно и трајно да биде обележана со катастарски ознаки од овластен геодет.
Член 7
(1) Површината на шума и шумско земјиште во
државна сопственост претставува збир на една или повеќе површини во близина до границата на најблиската
шумскостопанска единица.
(2) Површината на шума и шумско земјиште во
приватна сопственост претставува збир на една или повеќе катастарски парцели кои влегуваат во нивниот
состав.
(3) Површината може да опфаќа една катастарска
парцела поголема од 10 ха или да претставува збир на
една или повеќе катастарски парцели со вкупна површина над 10 ха кои влегуваат во состав на една катастарска општина.
(4) Семенски плантажи, ветрозаштини појаси на
површина поголема од два ари, шумски култури и
плантажи со површина поголема од два ари се прикажуваат со нивна површина.

Член 9
Описот на месторастењето во својот состав содржи
податоци за надморската височина (најниската и највисоката точка), релјеф, изложеност, наклон на теренот,
тип на почвата и други податоци карактеритични за областа.
Член 10
Шумските заедници (фитоценозите) се опишуваат
по фитоценолошка припадност, прикажани по асоцијации и субасоцијации, по катови на дрвја, грмушки и
приземна вегетација.
Член 11
(1) Описот на насадите содржи податоци за: формата на одгледување, формата на стопанисување (по површина, дрвна маса и прираст), составот, намената,
склопот, обрастот, висината, бонитетот, возраста, загрозеноста на шумите од штетни влијанија, здравствената состојба, квалитетот на дрвјата, очуваноста и податоци за состојбата и видот на обновата.
(2) Според формата на одгледување насадите се делат на високостеблени (од генеративно потекло) и нискостеблени (од вегетативно потекло).
(3) Според формата на стопанисување насадите се
делат на едновозрасни и разновозрасни.
(4) Според составот насадите може да бидат чисти
(ако главниот дрвен вид е застапен над 90% од вкупниот број на дрвја во насадот), и мешани насади (ако
главниот дрвен вид е застапен до 90%).
(5) Според очуваноста насадите се делат на очувани
и деградирани.
Член 12
(1) Дрвната маса се утврдува во метри кубни според методите на пробни површини, прирасно приходни
таблици или со процена, а во зависност од стопанското значење, формата, составот и состојбата на насадот.
(2) Дрвната маса се утврдува одделно за секој вид
на дрво и се искажува по оддели, пододдели или на ниво на катастарска парцела.
Член 13
(1) Прирастот по дрвна маса се утврдува како тековен и среден во метри кубни според методите на пробни површини, прирасно приходни таблици или со процена.
(2) Прирастот се утврдува одделно за секој вид
дрво и се искажува по оддели, пододдели или на ниво
на катастарска парцела.
Член 14
(1) Врз основа на утврдената состојба на шумите се
определуваат следните цели:
- биолошки, кои треба да обезбедат траен прираст
на насадите,
- производни, кои треба да ги утврдат можностите
за производство на шумски производи и
- општокорисни, со кои треба да се обезбеди трајно
одржување и подобрување на заштитните и останатите
функции на шумата.
(2) Целите се утврдуваат според начелата на одржливо стопанисување, а во согласност со економските
можности.
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Член 15
(1) Во случај кога со насадите се стопанисува на
различни начини (формата на одгледување, начинот на
сечата, големина на опходњата и опходњицата, видот
на дрвјата, намената и целта на стопанисување) тогаш
се формираат стопански класи и тоа:
- Стопанска класа “А” Чисти високостеблени букови насади,
- Стопанска класа “Б” Мешани високостеблени насади
од бука и други видови дрвја,
- Стопанска класа “В” Чисти високостеблени дабови насади,
- Стопанска класа “Г” Мешани високостеблени и насади
од даб и други видови дрвја,
- Стопанска класа “Д” Чисти високостеблени насади од
четинари,
- Стопанска класа “Е” Мешани високостеблени насади
од четинари и лисјари,
- Стопанска класа “И” Чисти високостеблени насади од
други лисјари,
- Стопанска класа “Ј” Вештачко подигнати насади,
- Стопанска класа “К” Култури,
- Стопанска класа “Н” Нискостеблени букови насади,
- Стопанска класа “М” Нискостеблени горунови насади,
- Стопанска класа “Л” Останати нискостеблени дабови
насади и други лисјари,
- Стопанска класа “Ш” Шикари,
- Стопанска класа “Ц” Шибјаци,
- Стопанска класа “П” Плантажи и
- Стопанска класа “О” Необраснати површини.
(2) Стопанските класи може да имаат и поткласи.
Член 16
Планирањето се состои од:
- План за користење на шумите,
- План за одгледување на шумите,
- План за заштита на шумите и
- План за изградба и одржување на шумските сообраќајници и други инфраструктурни објекти.
Член 17
(1) Планот за користење на шумите содржи: план за
главни сечи, план за проредни сечи и план за користење на други шумски производи.
(2) Во планот за користење на шумите, приносот –
етатот на дрвната маса се утврдува по една од научно
признаените методи, а се прикажува по дрвни видови.
Член 18
Планот за одгледување на шумите се изработува по
оддели/пододдели или катастарски парцели и ги содржи следните одгледувачки мерки:
- одржување на шумите (нега во подмладокот, чистење на гранките и окопување),
- обновување на шумите (припрема на почвата за
пошумување, сеење, подсејување и пополнување со
садници на слабо обновените површини, садење и пополнување во култури, пошумување на сечишта и пошумување на шумските голини),
- реконструкција на шумите од понизок во повисок
облик, замена на дрвни видови, конверзија на деградираните шуми и шикари, мелиорација на деградираните
шуми и шикари и
- подигнување на нови шуми (плантажи, интензивни шумски насади и пошумување на голини).
Член 19
Планот за заштита на шумите содржи:
- превентивни мерки за заштита на шумите од пожари по степен на загрозеност на шумите од пожари,
- воведување на шумски ред со посебен акцент на
шумите со повисок степен на загрозеност од пожари,
- заштита од растителни болести шумски штетници,
- биолошки мерки за заштита на земјиштето од ерозија во шуми и во непосредна близина на шумите,

- определувње на шуми во кои не се дозволува напасување на добитокот и
- следење на здравствената состојба на шумите.
Член 20
(1) Со планот за изградба и одржување на шумските сообраќајници и други инфраструктурни објекти се определува изградбата на нови и одржувањето на постојните
шумски сообраќајници и други инфраструктурни објекти
кои условуваат извршување на планираните работи при
стопанисувањето со шумите.
(2) Со планот од ставот (1) на овој член се определува:
- видот, бројот, должината во километри, широчината
во метри и трошоците за изградба на новите шумски сообраќајници,
- видот, должината во километри и трошоците за одржувани на постојните шумски сообраќајници,
- видот, бројот, градежната површина и трошоците за
изградба на нови градежни објекти (управни згради, манипулативни, работнички и стопански) и
- видот, бројот и трошоците за одржување на постојните градежни објекти.
(3) Со планот од ставот (1) на овој член се утврдува и
редослед на изградба односно одржување, според приоритетот и рентабилност на одржувањата.
(4) Во описниот дел на планот од ставот (1) на овој член
за изградба и одржување на шумските сообраќајници и
други градежни објекти се дава образложение за планираната изградба на нови шумски сообраќајници и други градежни објекти, како и одржување на постојните патишта,
со вкупни просечни годишни трошоци и отвореност на шумите и густина на мрежата на сообраќајниците во однос на
состојбата во време на изработката.
III. Обрасци
Член 21
Програмата ги содржи следните обрасци:
- Образец I Преглед на површините,
- Образец II Опис на месторастењето и насадите (разновозрасни),
- Образец IIа Опис на месторастењето и насадите (едновозрасни),
- Образец III План за користење и евиденција на разновозрасните насади,
- Образец IIIa План за користење и евиденција на едновозрасните насади,
- Образец IV План за користење на други шумски производи,
- Образец V План за прореди и евиденција на извршените прореди,
- Образец VI План за одгледување на шумите и евиденција на извршените работи за одгледување,
- Образец VII Преглед на изградени сообраќајници,
- Образец VIII План на проектирани шумски сообраќајници,
- Образец IX Степен на загрозеност на шумите од пожар и
- Образец X Шумска хроника.
IV. Карти
Член 22
Како прилог на Програмата се изработуваат карти
во соодветен размер, и тоа:
- основна карта во размер 1:10 000,
- геолошка и педолошка во размер 1:20 000,
- фитоценолошка и стопански класи 1:20 000,
- карта на насади 1:20 000 и
- карта на предвидени сечи, граници на парцели, патишта 1:20 000.
Член 23
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-6267/5
3 јули 2018 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
2454.
Врз основа на член 39-а став 8 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), министерот за здравство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ПРЕГЛЕДИТЕ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНИТЕ АМБУЛАНТИ И НА ДАВАЊЕТО НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИТЕ УСЛУГИ СО КОРИСТЕЊЕ НА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ВО МРЕЖАТА НА СЕКУНДАРНО
И ТЕРЦИЈАРНО НИВО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Член 1
Со овој правилник се утврдува времетраењето на
прегледите во специјалистичко-консултативните амбуланти и на давањето на специјалистичко-консултативните услуги со користење на медицинска опрема , врз
основа на видот на специјалноста на здравствениот работник кој ја дава специјалистичко-консултативната услуга, видот на медицинска опрема, како и нивото на
здравствена дејност кое го врши здравствената установа.
Член 2
Прегледите во специјалистичко-консултативните
амбуланти по специјалност и супспецијалност за кои
во установата нема болничка здравствена заштита за
соодветната специјалност се вршат со времетраење дадено во Прилог број 1, кој е составен дел на овој правилник. .
Прегледите во специјалистичко-консултативните
амбуланти по специјалност и супспецијалност за кои
во установата има болничка здравствена заштита за соодветната специјалност на секундарно ниво на здравствена заштита се вршат со времетраење дадено во
Прилог број 2, кој е составен дел на овој правилник.
Прегледите во специјалистичко-консултативните
амбуланти по специјалност и супспецијалност за кои
во установата има болничка здравствена заштита за соодветната специјалност на терциерно ниво на здравствена заштита ќе се вршат со времетраење дадено во
Прилог број 3, кој е составен дел на овој правилник.
Специјалистичко-консултативните услуги со користење на медицинска опрема ќе се даваат со времетраење дадено во Прилог број 4, кој е составен дел на овој
правилник.
Член 3
Времетраењето на прегледите во специјалистичкоконсултативните амбуланти и на давањето на специјалистичко-консултативните услуги со користење на медицинска опрема е предвидено како времетраење на
преглед во рамки на една смена во текот на работното
време на специјалистичко-консултативната амбуланта,
односно на дијагностичкиот кабинет, кои треба да ги
изврши, односно даде здравствениот работник кој ја
дава специјалистичко-консултативната услуга.
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Член 4
Календарот на активности кој согласно Законот за
здравствената заштита се определува однапред, најрано до десетиот ден во тековниот месец за следниот месец, медицинскиот директор на здравствената установа
во мрежата на секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита го определува поединечно за секој
здравствен работник кој дава специјалистичко-консултативни услуги во здравствената установа, врз основа
на времетраењето на работното време на една смена на
специјалистичко-консултативната амбуланта и на дијагностичкиот кабинет во кои работата е организирана
во смени.
Времетраењето на една смена на специјалистичкоконсултативната амбуланта и на дијагностичкиот кабинет е искажанo во вкупно времетраење, се однесува само на прегледи за кои е дефиниран термин во календар
на активности во интегрираниот здравствен информатички систем и не ги опфаќа контролните прегледи или
прегледите без закажан термин.
Времетраењето на работното време на една смена
на специјалистичко-консултативната амбуланта и на
дијагностичкиот кабинет се намалува сразмерно со ослободувањата и ограничувања на работата кои се одобрени поради специфичност на работното место и штетното влијание врз здравјето, односно работната способност на здравствениот работник, утврдени во согласност со прописите од пензиското и инвалидското осигурување (инвалидност), прописите за здравствено
осигурување (медицинска рехабилитација) или други
прописи (родителски обврски, степен на изложеност на
зрачење, старост на здравствениот работник, вршење
на научно-истражувачка дејност, неисправност на медицинска опрема, боледувања, едукации и друго.) Во
овој случај со календарот на активности се определени
помал број на прегледи во специјалистичко-консултативните амбуланти и специјалистичко-консултативните услуги со користење на медицинска опрема.
Измените и дополнувањата на календарот на активности поради поради променети околности, се вршат
не подоцна од пет работни дена од денот на настанувањето на променетата околност.
Спроведувањето на календарот на активности и
степенот на негова реализација се следи врз основа на
кварталните извештаи кои медицинскиот директор на
здравствената установа во мрежата на секундарно и
терцијарно ниво на здравствена заштита ги доставува
до Министерството за здравство на квартално ниво,
најдоцна до 15-ти во месецот по истекот на кварталот.
Член 5
Овој правилник влегува во сила со денот на неговото донесување и истиот ќе се објави на веб страницата
на Министерството за здравство и во „Службен весник
на Република Македонија“.
Бр. 22-4661/3
6 јули 2018 година
Скопје

Министер,
доц. д-р Венко Филипче, с.р.
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2455.
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 27 јуни 2018 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за распишување на референдум на локално ниво, бр.09-63/3 од 04.09.2017 год. донесена од Советот на Општина Битола („Службен гласник на
Општина Битола“ бр.9/2017).
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод
иницијативите поднесени од Јонче Цветковски од Скопје и
од Државниот инспекторат за локална самоуправа, со Решение У.бр.102/2017 и У.бр.121/2017 од 22 мај 2018 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на
Одлуката означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со
Уставот и со закон.
4. Судот на седницата утврди дека врз основа на член 25
став 1, член 28 став 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002),
член 6 став 1, членови 36 и 37 од Законот за референдум и
други облици на непосредно одлучување на граѓаните
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/2005) и
член 82 став 1 од Статутот на Oпштината Битола („Службен
гласник на Општина Битола“ бр. 10/2005 и 17/2008), Советот
на Општината Битола на седницата одржана на 04.09.2017
година, донел
ОДЛУКА
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНДУМ
НА ЛОКАЛНО НИВО
Член 1
Советот на Општина Битола распишува референдум за
подрачјето на Општината Битола заради изјаснување на граѓаните на Општина Битола за создавање на услови за населување и интеграција на бегалци и мигранти на подрачјето на
Општината Битола.
Референдумот го распишува Советот на Општината Битола по сопствена иницијатива.
Член 2
На референдумот на локално ниво граѓаните на Општината Битола ќе треба да се произнесат по однос на следното
прашање:
1. Дали сте ЗА или ПРОТИВ населување и интеграција
на мигранти на подрачјето на Општина Битола?
Член 3
Одлуката на референдумот на локално ниво ќе се смета
за донесена ако за неа гласале мнозинство од вкупниот број
на граѓани кои гласале, доколку гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во Изводот од Избирачкиот список за Општината.
Одлуката донесена на референдумот е задолжителна.
Член 4
Референдумот на локално ниво ќе се одржи на ден
15.10.2017 година (недела), во периодот од 07.00-19.00 часот.
Од денот на објавувањето на одлуката за распишување
на референдум во службеното гласило на Општината, до денот на одржување на референдумот на локално ниво не можат да поминат помалку од 25 дена ниту повеќе од 40 дена.
Член 5
Референдумот ќе го спроведе Општинската изборна комисија Битола и избирачките одбори.

Член 6
Средствата за спроведување на референдумот ќе се обезбедат од Буџетот на Општината Битола со наредниот ребаланс на Буџетот.
Член 7
Примерок од оваа одлука да се достави до Општинската
изборна комисија и Државната изборна комисија на РМ.
Член 8
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во
,,Службен гласник на Општина Битола“, а ќе биде објавена и
на огласната табла во Општината Битола и веб-страницата
на Општината Битола.
Бр. 09-63/3
Претседател
4 септември 2017 година
на Советот на Општина Битола,
Битола
д-р Силвана Ангелевска, с.р.
__________
5. Според член 2 став 2 од Уставот, граѓаните на Република Македонија власта ја остваруваат преку демократски
избрани претставници, по пат на референдум и други облици
на непосредно изјаснување.
Според член 8 став 1 алинеи 1, 3 и 9 од Уставот, основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот, владеењето на
правото и локалната самоуправа се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.
Согласно членот 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 членот 29 од Уставот, странците во Република
Македонија уживаат слободи и права гарантирани со Уставот, под услови утврдени со закон и меѓународни договори.
Републиката им гарантира право на азил на странците и на
лицата без државјанство, прогонети заради демократско политичко уверување и дејствување.
Согласно членот 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите
други прописи со Уставот и законите.
Според член 110 алинеја 2 од Уставот, Уставниот суд на
Република Македонија одлучува за согласноста на прописите и на колективните договори со Уставот и со законите.
Според точката 1 на Амандманот XVII на Уставот со кој
се заменува ставот 1 на членот 115 од Уставот на Република
Македонија. 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.
Во член 115 став 2 од Уставот е определено дека општината е самостојна во вршењето на надлежностите утврдени
со Уставот и со закон, а надзорот над законитоста на нејзината работа го врши Републиката. Според ставот 3 од истиот
член од Уставот, Републиката може со закон да и довери
вршење на определени работи на општината.
Надлежностите на општините се уредени со Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), при што членот 20 определува дека општините, во рамките на законот, во согласност со начелото
на супсидијарност, имаат право на своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес од локално значење, што не се
исклучени од нивна надлежност или не се во надлежност на
органите на државната власт.
Во членот 21 од Законот е определено дека, 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 (став
1). Со законот со кој се утврдуваат други надлежности на општината се определуваат и изворите на финансирање за
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вршење на тие надлежности (став 2). Надлежностите од ставот 1 на овој член по правило се целосни и исклучиви и не
смеат да бидат одземени или ограничени, освен во случаите
утврдени со закон (став 3).
Во членот 22 од Законот се определени надлежностите
на општините. Така, според ставот 1 од овој член од Законот,
општините се надлежни за вршење на следните работи:
1. Урбанистичкото (урбано и рурално) планирање, издавањето на одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон, уредувањето на просторот и уредувањето на градежното земјиште;
2. Заштитата на животната средина и природата-мерки за
заштита и спречување од загадување на водата, воздухот,
земјиштето, заштита на природата, заштита од бучавата и нејонизирачкото зрачење.
3. Локалниот економски развој-планирање на локалниот
економски развој; утврдување на развојните и структурните
приоритети; водење на локална економска политика; поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на
претприемништвото на локално ниво и во тој контекст, учество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на
институции и агенции и промовирање на партнерство;
4. Комуналните дејности-снабдувањето со вода за пиење;
испораката на технолошката вода; одведувањето и пречистувањето на отпадните води; јавното осветлување; одведувањето и третманот на атмосферските води; одржувањето на
јавна чистота; собирање, транспортирање и постапување со
комуналниот цврст и технолошки отпад; уредувањето и организирањето на јавниот локален превоз на патници; снабдувањето со природен гас и топлинска енергија; одржувањето
на гробовите, гробиштата, крематориумите и давањето погребални услуги; изградбата, одржувањето, реконструкцијата
и заштитата на локалните патишта, улици и други инфраструктурни објекти; регулирање на режимот на сообраќајот;
изградбата и одржувањето на уличната сообраќајна сигнализација; изградбата и одржувањето на јавниот простор за паркирање; отстранувањето на непрописно паркираните возила;
отстранување на хаварисаните возила од јавните површини;
изградбата и одржувањето на пазарите; чистењето на оџаците; одржувањето и користењето на парковите, зеленилото,
парк-шумите и рекреативните површини; регулацијата, одржувањето и користењето на речните корита во урбанизираните делови; определувањето на имиња на улици, плоштади,
мостови и други инфраструктурни објекти;
5. Културата - институционалната и финансиската поддршка на културните установи и проекти; негувањето на
фолклорот, обичаите, старите занаети и слични културни
вредности; организирањето културни манифестации; поттикнувањето на разновидни специфични форми на творештво;
6. Спортот и рекреацијата - развојот на масовниот спорт
и рекреативните активности; организирањето на спортски
приредби и манифестации; одржувањето и изградбата на објекти за спорт; поддршка на спортски сојузи;
7. Социјалната заштита и заштита на децата - детски градинки и домови за стари (сопственост, финансирање, инвестиции и одржување); остварување на социјална грижа за инвалидните лица; децата без родители и родителска грижа; деца со воспитно-социјални проблеми; деца со посебни потреби; децата од еднородителски семејства; децата на улица;
лицата изложени на социјален ризик; лицата засегнати со
злоупотреба на дрога и алкохол; подигање на свеста на населението; домување на лица со социјален ризик; остварување
на право и воспитување на децата од предучилишна возраст.
Вршењето на овие надлежности се во согласност со Националната програма за развој на социјалната заштита;
8. Образование - основање, финансирање и администрирање на основни и средни училишта, во соработка со централната власт, во согласност со закон, организирање на превоз и исхрана на ученици и нивно сместување во ученички
домови;
9. Здравствената заштита - управување со мрежата на јавни здравствени организации и објекти од примарна здравствена заштита кои треба да вклучат застапеност на локалната самоуправа во сите одбори на сите здравствени организации во јавна сопственост, здравственото воспитување; унапредување на здравјето; превентивни активности; заштита на
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здравјето на работниците и заштита при работа; здравствен
надзор над животната средина; надзор над заразните болести; помош на пациенти со специјални потреби (на пример, ментално здравје, злоупотреба на деца итн.) и други области кои ќе бидат утврдени со закон;
10. Спроведување на подготовки и преземање мерки за
заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од
воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи и од
последиците предизвикани од нив;
11. Противпожарна заштита што ја вршат територијалните противпожарни единици;
12. Надзор над вршењето на работите од нејзина надлежност и
13.Други работи определени со закон.
Законот за локалната самоуправа посебно го уредува и
непосредното учество на граѓаните во одлучувањето во општините.
Според член 25 став 1 од Законот, граѓаните непосредно
одлучуваат за прашања од локално значење преку граѓанска
иницијатива, собир на граѓаните и референдум, на начин и
постапка утврдени со закон.
Според член 28 став 1 од Законот, граѓаните преку референдум можат да одлучуваат за прашањата од надлежност на
општината, како и за други прашања од локално значење.
Според ставот 3 на овој член од Законот, советот може да
распише референдум за прашања од негова надлежност, по
сопствена иницијатива. Одлуката донесена на референдумот
е задолжителна за советот (став 4).
Надлежностите на советот се утврдени во член 36 став 1
од Законот за локалната самоуправа, според кој советот: 1.
Го донесува статутот на општината и други прописи; 2. Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината;
3. Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за
финансирање на општината, во рамките утврдени со закон;
4. Основа јавни служби во рамките на надлежноста на општината и врши надзор над нивната работа; 5. Именува членови во управните одбори на јавните служби, кои ги основа;
6. Усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби, кои ги основала општината; 7.
Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на општината; 8. Одлучува за давање дозвола за
вршење дејност од јавен интерес од локално значење, во согласност со закон; 9. Ги усвојува извештаите за работата и годишните сметки на јавните служби, кои ги основала општината; 10. Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината; 11. Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината, во согласност
со закон; 12. Го избира лицето кое раководи со подрачната
единица на Министерството за внатрешни работи во општината, во согласност со закон; 13. Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината, кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител; 14. Може да дава препораки
на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност
и безбедноста во сообраќајот и 15. Врши и други работи утврдени со закон.
Според членот 2 од Законот за референдум и други облици за непосредно изјаснување на граѓаните („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/2005), референдумот е
облик на непосредно изјаснување на граѓаните во одлучувањето за одделни прашања од надлежност на Собранието на
Република Македонија, за прашања од надлежност на општините, на Градот Скопје и на општините во Градот
Скопје, како и за други прашања од локално значење.
Во членот 36 од Законот е предвидено дека референдум
на локално ниво распишува советот на општината, на Градот
Скопје и на општините во Градот Скопје (во натамошниот
текст: советот), по сопствена иницијатива и на предлог од
најмалку 20% од граѓаните од општината, Градот Скопје и
општините во Градот Скопје (став 1). Советот може да распише референдум на локално ниво за прашања од негова
надлежност за кои со закон е овластен да одлучува (став 2).
Согласно член 37 од Законот, одлуката за распишување на
референдум на локално ниво се објавува во службеното гласило на општината, Градот Скопје и општините во Градот Скопје и преку средствата за јавно информирање на начин утврден
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со статутот (став 1). Од денот на објавувањето на одлуката за
распишување на референдум во службеното гласило на општината, Градот Скопје и општините во Градот Скопје до денот на одржувањето на референдумот на локално ниво не можат да поминат помалку од 25 ниту повеќе од 40 дена (став 2).
Во членот 38 од истиот закон е пропишано дека референдум на локално ниво може да се распише за донесување пропис, за прашања што треба да се уредат во општината, Градот Скопје и општините во Градот Скопје (претходен референдум) или за преоценување на пропис што претходно е донесен (дополнителен референдум).
Во членот 40 од Законот се определени прашањата за
кои не може да се распише референдум. Така, според ставот
1 на овој член, референдум на локално ниво не може да се
распише за прашања што се однесуваат на буџетот и завршната сметка на буџетот на општината, Градот Скопје и општините во Градот Скопје и за организацијата на општинската администрација. Според ставот 2 на истиот член, референдум на локално ниво не може да се распише за прашања
за кои советот одлучува со мнозинство гласови од присутните членови на советот при што мора да има мнозинство гласови од присутните членови на советот кои припаѓаат на заедниците што не се мнозинско население во општината, Градот Скопје и општините во Градот Скопје.
Според членот 1 од Законот за азил и привремена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број
49/2003, 66/2007, 142/2008, 146/2009, 166/2012, 101/2015,
152/2015, 55/2016 и 71/2016), кој важел во време на донесување на оспорената одлука за распишување на референдум, со
овој закон се уредуваат условите и постапката за добивање и
престанок на право на азил на странец или лице без државјанство (во натамошниот текст: странец) кој бара признавање
право на азил во Република Македонија, како и правата и
должностите на барателите и лицата на кои им е признаено
право на азил во Република Македонија. Со овој закон се
уредуваат и условите според кои Република Македонија може да даде привремена заштита, како и правата и должностите на лицата под привремена заштита.
Во членот 11 од Законот е утврден принципот на локално учество, кој значи обврска на единиците на локалната самоуправа да ја прифатат одговорноста за сместување на
признаените бегалци и лица под супсидијарна заштита во зависност од економската развиеност и бројот на жителите на
единиците на локалната самоуправа, за што одлучува Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Владата).
Согласно членот 12 од Законот, постапката за признавање право на азил во прв степен ја спроведува и донесува одлука Министерството за внатрешни работи преку организациона единица надлежна за азил (во натамошниот текст:
Секторот за азил). Против одлуката од ставот 1 на овој член
може да се поведе управен спор пред надлежниот суд.
Според член 47 став 2 од Законот, Министерството за
труд и социјална политика со цел да ја олесни интеграцијата
на барателите на право на азил или на лицата на кои им е
признаено право на азил во Република Македонија ќе изготвува соодветни програми за интеграција.
Според член 48 став 1 од Законот, барателите на право на
азил до донесување на конечна одлука во постапката за признавање право на азил имаат право на:
- престој;
- бесплатна правна помош;
- сместување и згрижување во Прифатен центар или друго место за сместување определено од Министерството за
труд и социјална политика, доколку искаже потреба за истото;
- основни здравствени услуги согласно со прописите за
здравственото осигурување;
- право на социјална заштита согласно со прописите за
социјалната заштита;
- право на образование согласно со прописите за основно
и средно образование;
- работа само во рамките на Прифатниот центар или друго место за сместување определено од Министерството за
труд и социјална политика и како и право на слободен пристап на пазарот на труд за барател на право на азил на кој ба-
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рањето за признавање на право на азил не му е решено во период од една година, по истекот на периодот од една година и
- контакти со Високиот комесаријат за бегалци, како и
невладини хуманитарни организации заради давање на правна помош во постапката за признавање право на азил.
Согласно ставот 2 на истиот член, Министерството за
труд и социјална политика за правата наведени во ставот 1 на
овој член ги известува барателите на право на азил во писмена форма на јазик за кој разумно може да се претпостави дека го разбираат или во усна форма со помош на преведувач.
Според ставот 3, Министерството за труд и социјална политика се грижи за обезбедување на средства за издржување и
здравствена заштита на барателите на право на азил, додека
се наоѓаат во Прифатниот центар или друго место за сместување определено од ова министерство.
Во однос на признаените бегалци, во членот 52 од Законот за азил и привремена заштита е определено дека на признаениот бегалец му се обезбедува сместување, согласно со
принципот на локално учество, преку давање соодветен стан
на користење или на парична помош потребна за обезбедување простории за сместување, до обезбедување на средства
за својата егзистенција, но најдолго две години од денот на
доставувањето на решението за признавање на статус на
признаен бегалец (став 1). Министерот за труд и социјална
политика ги пропишува критериумите и начинот за користење на соодветен стан за сместување или на парична помош
потребна за обезбедување простории за сместување на признаениот бегалец (став 2). Во случај кога признаениот бегалец
ќе ги одбие дадените простории за сместување во општината, го губи правото на сместување и може да се насели во
друга општина по сопствен избор и трошок (став 3).
Според членот 55 од истиот закон, средствата за сместување, социјална заштита и здравствена заштита од членовите
23-а, 52, 53, 54 и 60 на овој закон се обезбедуваат во Буџетот
на Република Македонија (став 1). За сместување, остварување на правата од социјална заштита и здравствена заштита
од членовите 23-а, 52, 53, 54 и 60 на овој закон се грижи Министерството за труд и социјална политика (став 2).
Во однос на т.н.привремена заштита, во членот 62 од Законот е утврдено дека во случај на масовен прилив на лица
кои непосредно доаѓаат од држава во која нивните животи,
безбедност или слобода се загрозени со војна, граѓанска
војна, окупација, внатрешен конфликт пропратен со насилство или масовно кршење на човековите права, Владата може да им даде привремена заштита (став 1). Владата периодично го преиспитува постоењето на околностите од став 1
на овој член и одлучува за продолжување на привремената
заштита (став 2). Привремената заштита во Република Македонија не може да трае подолго од две години (став 3).
Согласно член 23 од Законот за Државниот инспекторат
за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” број 158/2010, 187/2013 и 43/2014), за пропис за кој
инспекторот смета дека постојат услови за запирање на неговата примена поради неусогласеност со Уставот или закон,
подготвува решение за запирање на примената на прописот
(став 1). За пропис за кој е донесено решение за запирање на
неговата примена поради неусогласеност со Уставот или закон, инспекторот подготвува иницијатива за поведување постапка за оцена на уставноста и законитоста на прописот
пред Уставниот суд на Република Македонија (став 2).
Во членот 4 од Европската повелба за локалната самоуправа, кој се однесува на надлежноста на локалната самоуправа
е утврдено дека локалните власти во рамките на законот, имаат целосна слобода да ја остваруваат својата иницијатива во
поглед на работите кои не се исклучени од нивната надлежност и кои не се дадени во надлежност на некоја друга власт.
Бегалците се дефинирани и заштитени според меѓународното право. Конвенцијата за бегалци од 1951 година и
нејзиниот протокол од 1967 година, како и други правни текстови, остануваат темелот на модерната заштита на бегалците. Правните принципи кои тие ги втемелуваат се проткаени низ безброј други меѓународни, регионални и национални
закони и практики. Конвенцијата за статусот на бегалците на
ООН претставува основен документ со кој се утврдува дали
некое лице ги исполнува условите за стекнување статус на
бегалец и следствено на тоа за обезбедување соодветна помош и заштита.
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Во регулирањето на заштитата на бегалците, Конвенцијата тргнува од принципот на недискриминација, т.е. од обврската на државите-потписнички за нејзина доследна примена врз бегалците без дискриминација во поглед на расата,
верата или земјата на потекло. На бегалците со Конвенцијата
им се гарантирани повеќе права како што се правото да стекнуваат имот (член 13), право на пристап до суд (член 16),
право на вработување и самовработување (член 17 и член
18), право на домување (член 21), право на образование
(член 22), слобода на движење (член 26), право на лични исправи и патни документи (членови 27 и 28). Еден од основните принципи на Конвенцијата е и принципот односно забраната на протерување и враќање на територија каде што ќе
им биде загрозен нивниот живот (принцип non-refouement).
6. Од наведените одредби на Уставот на Република Македонија произлегува дека референдумот е еден од облиците
на остварување на власта на граѓаните и дека локалната самоуправа е темелна вредност на уставниот поредок. Уставната положба на локалната самоуправа понатаму е уредена
со Амандманот XVII на Уставот, кој ги утврдува областите
за кои е надлежна локалната самоуправа, дефинирајќи претходно дека станува збор за прашања од локално значење за
кои граѓаните можат да одлучуваат непосредно и преку
претставници.
Уставните надлежности на локалната власт понатаму се
разработени во Законот за локалната самоуправа кој притоа
јасно го утврдува принципот на супсидијарност определувајќи дека општините 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. Поаѓајќи од оваа општа определба дека општините се надлежни
за прашања од локално значење, а не и за оние за кои е надлежна централната власт, и одредбите од Законот за локална
самоуправа и Законот за референдум и други облици на
непосредно изјаснување на граѓаните, правото на граѓаните
да одлучуваат преку референдум е лимитирано на прашања
од надлежност на општината, односно прашања од локално
значење за кои советот на општината е овластен да одлучува.
Од наведените одредби од Законот за азил и привремена
заштита произлегува дека во сферата на азилот и привремената заштита општините односно советите на општините немаат со закон утврдено право да одлучуваат, бидејќи сите постапки и дејствија поврзани со положбата на барателите на
азил се во надлежност на Владата на Република Македонија,
односно органите на централната власт, во прв ред Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд и
социјална политика.
Согласно Законот, Министерството за внатрешни работи
ја спроведува постапката за признавање на правото на азил
преку Секторот за азил. Министерството за труд и социјална
политика изготвува програми за интеграција на барателите
за азил, се грижи за нивно сместување и згрижување, за таа
цел ги определува објектите што претставуваат прифатни
центри за барателите на азил и раководи со тие прифатни
центри. Министерството за труд и социјална политика исто
така, се грижи за обезбедување на средства за издржување и
здравствена заштита на барателите на право на азил додека
се наоѓаат во Прифатниот центар или друго место за сместување и за остварувањето на нивните социјални права. Притоа, сите финансиски средства за овие намени се обезбедуваат од државниот Буџет.
Улогата на локалната власт во сферата на азилот е формулирана преку т.н. принцип на локално учество кој е дефиниран во членот 11 од Законот, според кој општините имаат
обврска да ја прифатат одговорноста за сместување на признаените бегалци и лица под супсидијарна заштита во зависност на економската развиеност и бројот на жителите на единиците на локалната самоуправа, за што сепак одлучува Владата на Република Македонија.
Во конкретниот случај, Советот на Општина Битола со
оспорената одлука распишал референдум на локално ниво
заради изјаснување на граѓаните за населување и интеграција
на мигранти на подрачјето на Општина Битола (член 1 од
Одлуката). Референдумското прашање било формулирано во
членот 2 на Одлуката, на следниов начин: „Дали сте ЗА или
ПРОТИВ населување и интеграција на мигранти на подрачјето на Општина Битола?“
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Иако во оспорената одлука како правен основ за нејзиното донесување се наведени член 25 став 1 и член 28 став 3 од
Законот за локалната самоуправа, член 6 став 1, членовите 36
и 37 од Законот за референдум и други облици на непосредно одлучување на граѓаните, од анализата на наведените законски одредби неспорно произлегува дека локален референдум може да се распише само за прашања од надлежност
на општината, односно за прашања од локално значење.
Притоа, согласно постојната законска регулатива, прашањето за населување и интеграција на бегалците не спаѓа во прашања за кои е надлежна општината, туку за тоа одлучуваат
органите на централната власт, односно Владата и надлежните министерства за внатрешни работи и за труд и социјална политика.
Од наведеното Судот утврди дека со оспорената одлука,
Советот на Општина Битола, спротивно на наведените закони, распишал локален референдум за прашање што не е во
негова надлежност односно за прашање за коешто тој не е
овластен со закон да одлучува, со што постапил спротивно
на Амандман XVII од Уставот, како и спротивно на членовите 20, 28 и 36 од Законот за локалната самоуправа и на членовите 2, 36 и 38 од Законот за референдум и други облици
на непосредно изјаснување на граѓаните.
7. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.
8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови, во
состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Јован Јосифовски, д-р
Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина
Маркудова, Сали Мурати.
У. бр. 102/2017
Претседател
У. бр. 121/2017
на Уставниот суд на
27 јуни 2018 година
Република Македонија,
Скопје
Никола Ивановски, с.р

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
2456.
Врз основа на член 83, став 6 од Законот за катастар на
недвижности („Службен весник на Република Македонија“
број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015,
192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), директорот на
Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ
ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ
На ден 27.6.2018 година се става во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови
за катастарската општина Вратница – Вон – град, која е
во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Вратница – Вон – град, престануваат да
важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Вратница – Вон – град.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 0916-24073
27 јуни 2018 година
Скопје

Директор,
м-р Борис Тунчев, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2457.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 24, став 1, точка 1, алинеја
16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник
на РМ“ бр. 96/2018), член 28 од Законот за акцизите
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(„Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001,
45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008,
105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14,
167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член
28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност
(„Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00,
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006,
114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11,
135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15,
23/16 и 189/16), Законот за животната средина („Службен
весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008,
83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14,
44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за
задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се
плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати
(„Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 9.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
г) Мазут
- М-1 НС

до
до

ден/лит
34,655
36,250

до

ден/лит
34,771

до

ден/лит
34,132

до

ден/кг
28,126

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
72,00
74,00

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
64,00

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
52,50

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
34,711

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно
по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
0,080
0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
0,040

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
0,890
0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
0,300

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа
одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
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а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
21,692
21,792

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
15,436

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
6,320

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 10.07.2018 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната
комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-1360/1
9 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
2458.
Врз основа на членот 4 став (2) од Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15 и
132/17), Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
Висината на минимална плата во бруто износ на Република Македонија за јули 2018, заклучно до исплатата на платата за март 2019 година изнесува 17.370,00
денари.
Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.
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