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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2607.
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 17.7.2018 година, донесе
УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК
ДОТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦАДЕТСКИ ГРАДИНКИ ПО ОПШТИНИ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотациите за јавните установи за деца - детски градинки
по општини за 2019 година.
Член 2
Согласно Буџетот на Република Македонија за 2019
година во Раздел 15001- Министерство за труд и социјална политика, Програма А, Потпрограма А2 - Пренесување на надлежности на ЕЛС, ќе се врши финансирање за дејноста згрижување и воспитание на деца - општински јавни установи за деца -детски градинки.
Член 3
Распределбата на блок дотации се врши според
следните критериуми:
- основна сума по дете за престој на дете во општинска јавна установа за деца – детска градинка со
вкалкулирани трошоци за греење за 2 (два) месеца повеќе од останатите општински јавни установи за деца –
детски градинки каде што периодот на греење значително е подолг од периодот на греење во останатите
општини;
- број на деца во општинска јавна установа за деца
– детска градинка според фактичкиот број на деца и искористеноста на проектираниот капацитет на општинската јавна установа за деца - детска градинка;

Одлука за давање на согласност на јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари ................
Одлука за задолжување на Општина
Пехчево со краткорочен кредит кај
Македонска банка за поддршка на
развојот АД Скопје .....................................
Одлука за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради изведување на
вежбовна активност................................
Програма за изменување на Програмата за научно-истражувачката дејност за 2018 година .....................................
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.130/2017 од 9 јули
2018 година ...................................................
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.134/2017 од 9 јули
2018 година ...................................................
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.136/2017 од 9 јули
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Решение за спроведување на избор на
член на Судскиот совет на Република
Македонија од редот на судиите припадници на сите заедници кои не се
мнозинство во Република Македонија...
Огласен дел .........................................
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- број на вработени во општинска јавна установа за
деца - детска градинка.
Член 4
Распределбата на блок дотации се врши според
следната формула:
БД заштита на децата = OС х Коефициент
OС = Т х Бр
• БД заштита на деца – претставува блок дотација за
дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца – детски градинки, по општина;
• OС – претставува основна сума по дете годишно
за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца – детски градинки,
по општина;
• Т – претставува трошок по дете годишно за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца - детски градинки;
• Бр – број на деца во општински јавни установи за
деца - детски градинки според фактичкиот број на деца
и искористеноста на проектираниот капацитет на општинските јавни установи за деца - детски градинки,
по општина;
• Коефициент – претставува коефициент според
бројот на вработени и искористен капацитет на општинските јавни установи за деца-детски градинки, по
општина.
Член 5
Средствата за блок дотации за општинските јавни
установи за деца - детски градинки ќе се насочуваат во
општините и општините во градот Скопје каде што е
седиштето на установата од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за труд и социјална
политика, месечно или во динамика договорена со Министерството за финансии.
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Член 6
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2019 година.
Бр. 44-6472/1
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2608.
Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), а во врска со член 9 став 5 од
Законот за железничкиот систем („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12,
163/13, 42/14, 130/14, 151/15, 31/16, 178/16 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари, на Македонски железници Транспорт АД – Скопје и тоа отпадок од железо, дебелина 3 до 6 мм, со тежина 45000 килограми.
Член 2
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електрoнскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Наод и мислење од Биро за судски вештачења број CB V 106/2018 година од
7.6.2018 година.
Почетната цена на електронско јавно наддавање изнесува 12.00 денари по килограм без ДДВ или во вкупен износ од 540.000,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница:
www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука, влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3665/1
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2609.
Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), а во врска со член 9 став 5 од
Законот за железничкиот систем („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12,
163/13, 42/14, 130/14, 151/15, 31/16, 178/16 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари, на Македонски железници Транспорт АД – Скопје и тоа отпадок од железо/лим, дебелина до 3 мм, со тежина 76100
килограми.
Член 2
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Наод и мислење од Биро за судски вештачења број CB V 106/2018 година од
7.6.2018 година.
Почетната цена на електронско јавно наддавање изнесува 10.00 денари по килограм без ДДВ или во вкупен износ од 761.000,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница:
www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука, влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3665/2
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2610.
Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), а во врска со член 9 став 5 од
Законот за железничкиот систем („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12,
163/13, 42/14, 130/14, 151/15, 31/16, 178/16 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари, на Македонски железници Транспорт АД – Скопје и тоа отпадок од железо, дебелина 6 мм и повеќе и моноблок тркала и бандажи, со тежина 55000 килограми.
Член 2
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електрoнскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Наод и мислење од Биро за судски вештачења број CB V 106/2018 година од
7.6.2018 година.
Почетната цена на електронско јавно наддавање изнесува 13.00 денари по килограм без ДДВ или во вкупен износ од 715.000,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница:
www.e-aukcii.finance.gov.mk.
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Член 3
Оваа одлука, влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3665/3
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2611.
Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), а во врска со член 9 став 5 од
Законот за железничкиот систем („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12,
163/13, 42/14, 130/14, 151/15, 31/16, 178/16 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари, на Македонски железници Транспорт АД – Скопје и тоа стари
оловни акумулатори, со тежина 410 килограми.
Член 2
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електрoнскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Наод и мислење од Биро за судски вештачења број CB V 106/2018 година од
7.6.2018 година.
Почетната цена на електронско јавно наддавање изнесува 44 денари по килограм без ДДВ или во вкупен
износ од 18.040,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница:
www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука, влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3665/4
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2612.
Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
17.7.2018 година, донесе
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добиено негативно мислење бр.08-1084/2 од 12.11.2015
година, затоа што предметниот локалитет се наоѓа во
близина на регионалниот пат Маврово – Дебар и низ
истиот поминува Регионалниот систем за водоснабдување во цевовод со Ø 400 мм за град Дебар и Центар
Жупа. Исто така приближно од 50 м низ предметниот
локалитет поминуваат и два високонапонски далноводи на метални високи столбови.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-5054/1
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2613.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15
и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА
РИБОЛОВНИОТ РЕВИР “ТРЕСКА 1 – КИЧЕВСКИ“
Член 1
Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревир “Треска 1 – Кичевски“ за организирање
рекреативен риболов се овозможува организирање на
рекреативен риболов на риболовниот ревир за која се
предлага доделување, согласно оваа одлука.
Со оглед на фактот што правото за организирање
рекреативен риболов се стекнува со доделување на
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен
риболов на риболовниот ревир “Треска 1 – Кичевски“.
Член 2
Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен
риболов, односно овозможување на вршење заштита и
користење на рибите преку планско експлоатирање на
одржлив начин.

ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

Член 3
Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за
организирање на рекреативен риболов за период од
шест години на риболовниот ревир “Треска 1 – Кичевски “, кој го опфаќа делот од реката Треска од изворот
до мостот на патот кој води од Кичево до с. Пласница
(мостот е граница) со сите притоки на реката во тој дел
од текот .
Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина
- гипс на локалитетот „Бајров Клак и Широки Нивишта“ општина Дебар, бидејќи од општина Дебар е

Член 4
Постапката за доделување концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.
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Заради спроведување на постапката за доделување
на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство формира Комисија за спроведување на
постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето
во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот.
Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се
доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.
По одобрување на тендерската документација за
доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во
рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-5257/1
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2614.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15
и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
17.7.2018 донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР “ЦРНА РЕКА 1 – ДЕМИРХИСАРСКИ “
Член 1
Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревир “Црна Река 1 – Демирхисарски“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир
за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.
Со оглед на фактот што правото за организирање
рекреативен риболов се стекнува со доделување на
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен
риболов на риболовниот ревир “Црна Река 1 – Демирхисарски“.
Член 2
Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен
риболов, односно овозможување на вршење заштита и
користење на рибите преку планско експлоатирање на
одржлив начин.

Бр. 134 - Стр. 5

Член 3
Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за
организирање на рекреативен риболов за период од
шест години на риболовниот ревир “Црна Река 1 – Демирхисарски“, кој го опфаќа делот на Црна Река од изворот до мостот кај с. Бучин (мостот е граница) со сите
притоки на Црна Река во тој дел и микроакумулацијата
“Стругово” во општина Демир Хисар.
Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.
Член 4
Постапката за доделување концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство формира Комисија за спроведување на
постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето
во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот.
Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се
доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.
По одобрување на тендерската документација за
доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во
рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно
Законот за рибарство и аквакултура.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 500,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-5257/2
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2615.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15
и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
17.7.2018 година, донесе

Стр. 6 - Бр. 134
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ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА
РИБОЛОВНИОТ РЕВИР “ЗЛЕТОВСКА РЕКА“

Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 1
Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревир “Злетовска Река“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир за која се
предлага доделување, согласно оваа одлука.
Со оглед на фактот што правото за организирање
рекреативен риболов се стекнува со доделување на
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен
риболов на риболовниот ревир “Злетовска Река“.

Бр. 44-5257/3
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2616.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15
и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
17.7.2018 година, донесе

Член 2
Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен
риболов, односно овозможување на вршење заштита и
користење на рибите преку планско експлоатирање на
одржлив начин.
Член 3
Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за
организирање на рекреативен риболов за период од
шест години на риболовниот ревир “Злетовска Река“
која ја опфаќа цела Злетовска Река од браната на акумулацијата “Кнежево” до вливот во реката Брегалница,
вклучително и сите притоки, акумулацијата „Пишица”
како и сите стоечки води (мали и микроакумулации)
кои се наоѓаат во овој дел на кои може да се организира рекреативен риболов.
Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.
Член 4
Постапката за доделување концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство формира Комисија за спроведување на
постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето
во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот.
Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се
доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.
По одобрување на тендерската документација за
доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во
рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА
РИБОЛОВНИОТ РЕВИР “ЦРН ДРИМ 2“
Член 1
Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревир “Цр Дрим 2“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир за која се предлага
доделување, согласно оваа одлука.
Со оглед на фактот што правото за организирање
рекреативен риболов се стекнува со доделување на
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен
риболов на риболовниот ревир “Црн Дрим 2“.
Член 2
Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен
риболов, односно овозможување на вршење заштита и
користење на рибите преку планско експлоатирање на
одржлив начин.
Член 3
Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за
организирање на рекреативен риболов за период од
шест години на риболовниот ревир “Црн Дрим 2“, кој
го опфаќа течението на реката Црн Дрим од браната на
вештачкото езеро - акумулација Глобочица, низводно
до вливот во вештачкото езеро - акумулација Дебарско
езеро (Шпиље), 500 m низводно од мостот кој се наоѓа
северно од хидроцентралата “Глобочица”. Во ревирот
припаѓаат и реките: Јабланичка Река, од изворите до
вливот во реката Црн Дрим и Модричка Река, од изворите до вливот во реката Црн Дрим.
Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.
Член 4
Постапката за доделување концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.
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Заради спроведување на постапката за доделување
на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство формира Комисија за спроведување на
постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето
во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот.
Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се
доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.
По одобрување на тендерската документација за
доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во
рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-5257/4
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2617.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15
и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
17.7.2018 донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА
РИБОЛОВНИОТ РЕВИР “ОХРИДСКИ СЛИВ“
Член 1
Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревир “Охридски слив“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир за која се
предлага доделување, согласно оваа одлука.
Со оглед на фактот што правото за организирање
рекреативен риболов се стекнува со доделување на
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен
риболов на риболовниот ревир “Охридски слив“.
Член 2
Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен
риболов, односно овозможување на вршење заштита и
користење на рибите преку планско експлоатирање на
одржлив начин.
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Член 3
Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за
организирање на рекреативен риболов за период од
шест години на риболовниот ревир “Охридски слив“,
кој го опфаќа течението на реките Сатеска, од изворот
до регулациониот објект северно од с. Волино, Каналот
на реката Сатеска, од регулациониот објект северно од
с. Волино до вливот во Охридкото Езеро, Песочанка
Река, од изворот до вливот во р. Сатеска, Голема Река,
од изворот до вливот во реката Сатеска, Матица создадена од водите на изворите во селото Издеглавје и Слатинска река наречена ” Поток “, од изворот до вливот
во реката Сатеска, Матица создадена од водите кои истекуваат од Сини Вирој, од изворот до вливот во Голема Река, Коселска Река, од изворот до вливот во
Охридско Езеро, Река Ќерава, од границата со Република Албанија до вливот во Охридско Езеро, сите токови кои се вливаат во Охридското Езеро, како и вештачките езера - акумулации - Требенишко и Слатинско.
Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.
Член 4
Постапката за доделување концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство формира Комисија за спроведување на
постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето
во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот.
Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се
доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.
По одобрување на тендерската документација за
доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во
рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-5257/5
17 јули 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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2618.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство
и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 17.7.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА
РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА МАТКА“
Член 1
Со доделување на концесијата на рибите од рекреативната зона „Акумулација Матка“ за организирање
рекреативен риболов се овозможува организирање на
рекреативен риболов на рекреативната зона за која се
предлага доделување, согласно оваа одлука.
Со оглед на фактот што правото за организирање
рекреативен риболов се стекнува со доделување на
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен
риболов на рекреативната зона „Акумулација Матка“.
Член 2
Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен
риболов, односно овозможување на вршење заштита и
користење на рибите преку планско експлоатирање на
одржлив начин.
Член 3
Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за
организирање на рекреативен риболов за период од
шест години на рекреативната зона „Акумулација
Матка“ која ја опфаќа целата водена површина на вештачкото езеро – акумулација Матка вклучувајќи го и
делот на реката Треска кој се наоѓа помеѓу браната
Света Петка (Матка 2) и вливот во Акумулацијата
Матка.
Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.
Член 4
Постапката за доделување концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство формира Комисија за спроведување на
постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето
во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот.

20 јули 2018

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се
доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.
По одобрување на тендерската документација за
доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во
рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-5257/6
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2619.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство
и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 17.7.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА
РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „ОХРИДСКО ЕЗЕРО“
Член 1
Со доделување на концесијата на рибите од рекреативната зона „Охридско Езеро“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона за која се
предлага доделување, согласно оваа одлука.
Со оглед на фактот што правото за организирање
рекреативен риболов се стекнува со доделување на
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен
риболов на рекреативната зона „Охридско Езеро“.
Член 2
Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен
риболов, односно овозможување на вршење заштита и
користење на рибите преку планско експлоатирање на
одржлив начин.
Член 3
Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за
организирање на рекреативен риболов за период од
шест години на рекреативната зона „Охридско Езеро“
која ги опфаќа деловите на кои се организира рекреативен риболов од брег, од всидрен пловен објект и од
пловен објект во движење.
Рекреативен риболов од брег се организира на целата брегова линија на Охридското Езеро и каналот „Студенчишта“, освен во изворите кај Св. Наум.
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Рекреативен риболов од всидрен пловен објект се
организира на делови на риболовната вода и тоа:
- камп Љубаниште – делот на риболовната вода од
вливот на река Черава до источната ивица на плажата
на кампот Љубаниште до 20 м длабочина;
- камп Градиште - делот на риболовната вода од северната ограда на објектот Кула (наколна населба) до
плажата викана „Оревче” до 20 м длабочина;
- камп Елешац – во делот на границите на кампот
до 20 м длабочина;
- Метропол - делот на риболовната вода од хотелот
Макотекс во населбата Лагадин до северната ограда на
хотелот Белви до 20 м длабочина;
- Универзитетско одмаралиште – од неговата јужна
граница до јужната граница на хотелот „Силекс” до 20
м длабочина;
- Мазија – делот на риболовната вода од платформата на плажата „Куба Либре” до хотелот „Тино” до 5
м длабочина;
- Грашница - делот на риболовната вода од вливот
на река Грашница, од црквата Св. Јован Канео до хотел
„Партизан” до 20 м длабочина;
- Далјан - делот на риболовната вода, од источната
ограда на хотел „Далјан” до источната ограда на костозглобна болница „Св. Еразмо“ до 20 м длабочина;
- камп АС - делот на риболовната вода од источната
ограда на камп „АС” до источната ограда на хотел „Eврохотел” до 20 м длабочина и
- камп Ливадиште - делот на риболовната вода од
групата на куќи јужно од населбата „Елен камен” до
јужната ограда на камп „Ливадиште” до 20 м длабочина.
Рекреативен риболов од пловен објект во движење
за лов на пастрмка и белвица може да се организира на
целата површина на Охридско Езеро, освен во изворите кај Св. Наум.
Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.
Член 4
Постапката за доделување концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство формира Комисија за спроведување на
постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето
во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот.
Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се
доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.
По одобрување на тендерската документација за
доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во
рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.
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Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-5257/7
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2620.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство
и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 17.7.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА
РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“
Член 1
Со доделување на концесијата на рибите од рекреативната зона „Дојранско Езеро“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона за која се
предлага доделување, согласно оваа одлука.
Со оглед на фактот што правото за организирање
рекреативен риболов се стекнува со доделување на
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен
риболов на рекреативната зона „Дојранско Езеро“.
Член 2
Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен
риболов, односно овозможување на вршење заштита и
користење на рибите преку планско експлоатирање на
одржлив начин.
Член 3
Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за
организирање на рекреативен риболов за период од
шест години на рекреативната зона „Дојранско Езеро“
која ги опфаќа деловите на Дојранското Езеро кои припаѓаат на Република Македонија на кои се организира
рекреативен риболов од брег и од всидрен пловен објект и сите води кои директно се влеваат во Дојранското Езеро и нивните притоки.
Рекреативен риболов од брег се организира на целата брегова линија на Дојранското Езеро која припаѓа на
Република Македонија.
Рекреативен риболов од всидрен пловен објект се
организира на на целата брегова линија на Дојранското
Езеро на оддалеченост до 35 м од појасот со трска или
до 50 м од брегот каде што нема трска, освен на определениот дел за вршење традиционален риболов како
„простор за мандри“, од местото викано „Скелето“ до
местото викано „Цилево“ (крајот).
Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.
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Член 4
Постапката за доделување концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство формира Комисија за спроведување на
постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето
во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот.
Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се
доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.
По одобрување на тендерската документација за
доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во
рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-5257/8
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2621.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и
јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15)
и член 26 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр.7/08, 67/10,
47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и
83/18) Владата на Република Македонија на седницата,
одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ
НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНОТО
ПОДРАЧЈЕ „ОХРИДСКО ЕЗЕРО“
Член 1
Со доделување на концесијата на рибите од риболовното подрачје „Охридско Езеро“ за вршење стопански риболов се овозможува вршење на стопански риболов на риболовното подрачје за кое се предлага доделување, согласно оваа одлука.
Со оглед на фактот што правото за вршење на стопански риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели
концесија на рибите за вршење стопански риболов на
риболовното подрачје „Охридско Езеро“.
Член 2
Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за вршење на стопански риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на
одржлив начин.
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Член 3
Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за
вршење на стопански риболов за период од шест години на риболовното подрачје „Охридско Езеро“ кое ја
опфаќа целата површина на Охридското Езеро освен во
изворите кај Св. Наум и во каналот „Студенчишта“ и
на определената рекреативна зона.
Концесијата за доделување на рибите за вршење на
стопански риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги
исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како
концесиски надоместок на електронската аукција.
Член 4
Постапката за доделување концесија на рибите за
вршење на стопански риболов ќе биде спроведена во
рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата
за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесиите на рибите за вршење на стопански риболов, Владата на Република Македонија на предлог на
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на
оваа одлука.
Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот.
Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се
доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.
По одобрување на тендерската документација за
доделување концесија на рибите за вршење на стопански риболов, комисијата од став 2 на овој член во рок
од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 500,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-5257/9
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2622.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и
јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15)
и член 26 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр.7/08, 67/10,
47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и
83/18) Владата на Република Македонија на седницата,
одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ
НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНОТО
ПОДРАЧЈЕ „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“
Член 1
Со доделување на концесијата на рибите од риболовното подрачје „Дојранско Езеро“ за вршење стопански риболов се овозможува вршење на стопански риболов на риболовното подрачје за кое се предлага доделување, согласно оваа одлука.
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Со оглед на фактот што правото вршење на стопански риболов се стекнува со доделување на концесија и
фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата
е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовното подрачје „Дојранско Езеро“.
Член 2
Основна цел на доделување на концесијата на рибите е
создавање на услови за вршење на стопански риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на
рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.
Член 3
Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за
вршење на стопански риболов за период од шест години на риболовното подрачје „Дојранско Езеро“ која ја
опфаќа целата површина на Дојранското Езеро која
припаѓа на територијата на Република Македонија освен делот на кој се организира рекреативен риболов.
Концесијата за доделување на рибите за вршење на
стопански риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги
исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како
концесиски надоместок на електронската аукција.
Член 4
Постапката за доделување концесија на рибите за
вршење на стопански риболов ќе биде спроведена во
рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата
за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесиите на рибите за вршење на стопански риболов, Владата на Република Македонија на предлог на
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на
оваа одлука.
Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот.
Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се
доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.
По одобрување на тендерската документација за
доделување концесија на рибите за вршење на стопански риболов, комисијата од став 2 на овој член во рок
од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА
КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА, ТРАНСПОРТ И
УСЛУГИ Ф&М 2017 ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
С.ВРАПЧИШТЕ, ГОСТИВАР
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението
за давање на одобрение за одгледување на канабис за
медицински цели на Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги Ф&М 2017 ДОО Експорт-Импорт с.Врапчиште, Гостивар со број 19-340/3 од
1.6.2018 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-5732/1
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2624.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ
НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА
ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО
ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО
– ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2018 ГОДИНА

Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 500,00 денари.

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2018 година, се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за државна урбанистичка планска документација за брана и акумулација „Конско“ со придружни објекти (дел од хидросистемот „Конско“), Општина Гевгелија, одобрена со Решение од министерот за транспорт и врски бр.24-4414/26
од 17.10.2016 година.

Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-5257/10
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2623.
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе

Бр. 44-6177/1
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2625.
Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.7.2018
година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА
ПОВРШИНИ ДО 3 ХЕКТАРИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас за
давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари бр.06/18 со архивски
бр.17-6286/1 од 23.5.2018 година распишан од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6924/1
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2626.
Врз основа на член 16 став (8) од Законот за јавен
долг („Службен весник на Република Македонија” бр.
62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.7.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО СО
КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ МАКЕДОНСКА БАНКА
ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД СКОПЈЕ
Член 1
Општина Пехчево се задолжува кај Македонска
банка за поддршка на развојот АД Скопје со краткорочен кредит во износ од 6.600.000,00 денари, за реализација на Проектот: „Платформа за меѓуграничен фестивалски туризам на полето на културата и традициите ФОЛКЛОР “.
Член 2
Средствата од краткорочниот кредит од член 1 на
оваа одлука Општина Пехчево ќе ги користи со цел
обезбедување на финансиски средства за дополнително
финансирање на Проектот од ИПА компонента - прекугранична соработка, под следните услови:
- каматна стапка: фиксна каматна стапка која изнесува 5,75% на годишно ниво;
- рок на oтплата: една година со вклучен грејс период;
- грејс период: шест месеци и
- начин на отплата: квартално.
Член 3
Условите и начинот на користење на кредитот, како
и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од
истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се
склучи помеѓу Општина Пехчево и Македонска банка
за поддршка на развојот АД Скопје.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6985/1
17 јули 2018 година
Скопје

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

2627.
Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број
42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНСКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ ИЗВЕДУВАЊЕ
НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ
1. Се одобрува влегување и престој на 120 (сто дваесет) припадници на Американската Команда на Копнената Војска за Европа (USAREUR), со возила, вооружување, материјално - технички средства и опрема, на
територијата на Република Македонија, заради изведување на вежбовна активност - боево гаѓање, кое ќе се
изврши на Армискиот полигон Криволак, во периодот
од 22 јули до 20 август 2018 година.
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, и исхрана и дневници на припадниците на Американската Команда на Копнената Војска за Европа, ги
обезбедуваат вооружените сили на Соединетите Американски Држави. Потребните капацитети на Армијата
на Република Македонија за изведување на вежбовна
активност ги обезбедува Министерството за одбрана,
без надоместок.
3. По завршувањето на вежбовната активност Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-4366/1
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2628.
Врз основа на член 40 став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.
196/17), a во врска со член 49 став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/08, 103/08, 24/11, 80/12,
24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 17.7.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2018
ГОДИНА
1. Во Програмата за научно-истражувачката дејност
за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/18), табелата 1-Преглед на распределба
на средства за научно-истражувачка дејност за 2018 година, се менува и гласи:
„Табела 1. Преглед на распределба на средства за
научно-истражувачката дејност за 2018 година
ПРЕГЛЕД
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ОД ПРОГРАМАТА 7-НАУКАПОТПРОГРАМА 71 - НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА
РАБОТА ЗА 2018 ГОДИНА
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Бр. 44-6109/1
17 јуни 2018 година
Скопје

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

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2629.
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 9 јули 2018 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за распишување на
референдум на локално ниво, бр.08-236/6 од 06.09.2017
год. донесена од Советот на Општина Неготино
(„Службен гласник на Општина Неготино бр.8/2017).
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијативата поднесена од Државниот инспекторат за локална самоуправа, со Решение У.бр.130/2017
од 8 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 и член 28 став 3 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.05/2002), член 6 став 2 и член 36 став 1 од Законот за референдум и други облици на непосредно одлучување на граѓаните ("Службен весник на Република
Македонија" бр.81/2005) и член 41 став 3 од Статутот
на Општина Неготино ("Службен гласник на Општина
Неготино" бр.3/2006, 2/2011, 9/2011 и 16/2012), Советот на Општина Неготино на седницата одржана на ден
06.09.2017 година, донел
ОДЛУКА
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНДУМ
НА ЛОКАЛНО НИВО
Член 1
Советот на Општина Неготино распишува референдум за подрачјето на Општина Неготино заради изјаснување на граѓаните за населување и интеграција на
мигранти на територијата на Општина Неготино.
Советот на Општина Неготино распишува референдум од претходниот став по сопствена иницијатива.
Член 2
На референдумот на локално ниво граѓаните на Општина Неготино ќе одговорат на следново прашање:"
Дали сте за населување и интеграција на мигранти на
територијата на Општина Неготино?"
Граѓанинот на референдумот се изјаснува така што
на гласачкото ливче го заокружува зборот „ЗА" или
„ПРОТИВ".

Член 3
Изјаснувањето по референдумското прашање од
член 2 од оваа одлука се спроведува со цел граѓаните
од подрачјето на Општина Неготино да одлучат дали
ќе дозволат да се населуваат и интегрираат мигранти
на територијата на Општина Неготино.
Член 4
Одлуката на референдумот ќе се смета за донесена
доколку за неа гласале мнозинството од вкупниот број
коишто гласале, доколку гласале повеќе од половината
од вкупниот број граѓани запишани во Избирачкиот
список на Општина Неготино.
Одлуката донесена на референдумот е задолжителна.
Член 5
Доколку на референдумот се донесе негативна одлука на прашањето за населување и интегрирање на
мигранти на територијата на Општина Неготино, Советот на Општина Неготино ќе ги извести надлежните
државни органи за донесената одлука.
Член 6
Референдумот на локално ниво ќе се одржи на ден
15.10.2017 година, а гласањето ќе се спроведе во периодот од 07 до 19 часот.
Член 7
Референдумот на локално ниво ќе го спровeде Општинската изборна комисија на Општина Неготино и
општинските избирачки одбори.
Член 8
Средствата за спроведување на референдумот ќе се
обезбедат со ребаланс на буџетот на Општина Неготино за 2017 година.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Неготино“, а ќе
биде објавена во средствата за јавно информирање, на
огласната табла во Општина Неготино, како и на веб
страницата на Општина Неготино.
Бр. 08-236/6
6 септември 2017 година

Совет на Општина Неготино
Претседател,
Јордан Паунов, 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, национал-
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ното 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 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:

Бр. 134 - Стр. 17

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 природатамерки 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.
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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 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. Од-
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лучува 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 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 со-
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ветот 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 бил во важност 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 на 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 барањето за признавање на
право на азил не му е решено во период од една година, по истекот на периодот од една година и
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- 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 поведу-
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вање 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 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.
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
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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 од 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 Неготино со оспорената одлука распишал референдум на
локално ниво заради изјаснување на граѓаните за населување и интеграција на мигранти на територијата на
Општина Неготино (член 1 од Одлуката). Референдумското прашање било формулирано во членот 2 на Одлуката, на следниов начин: „Дали сте за населување и
интеграција на мигранти на територијата на Општина
Неготино?“
Иако во оспорената одлука како правен основ за
нејзиното донесување се наведени одредбите од член
25 став 1 и член 28 став 3 од Законот за локалната самоуправа, член 6 став 2 и член 36 став 1 од Законот за
референдум и други облици на непосредно одлучување
на граѓаните, од анализата на содржината на овие 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.
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Од наведеното Судот утврди дека со оспорената одлука, Советот на Општина Неготино, 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 и Владимир Стојаноски.
У. бр. 130/2017
9 јули 2018 година
Скопје

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

2630.
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 9 јули 2018 година, донесе
О Д Л У К А
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за Градска четврт „3 04, опфат
помеѓу бул. „Илинден“ бул.„8-ми Септември“, р.Вардар и ул. „Љубљанска“, Општина Карпош - Скопје, бр.
09-6118/25 од 12.07.2016 година („Службен гласник на
Општина Карпош“ бр.9/2016).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијатива од Невена Георгиевска од Скопје, со
Решение У.бр.134/2017 од 22 мај 2018 година, поведе
постапка за оценување на уставноста и законитоста на
Одлуката за донесување на Детален урбанистички план
за Градска четврт „3 04, опфат помеѓу бул. „Илинден“
бул.„8-ми Септември“, р.Вардар и ул. „Љубљанска“,
Општина Карпош-Скопје, бр. 09-6118/25 од 12.07.2016
година („Службен гласник на Општина Карпош“
бр.9/2016).
Постапката беше поведена затоа што пред Судот
основано се постави прашањето за согласноста на оспорената одлука со член 8 став 1 алинеи 3 и 10, член
43 и член 51 од Уставот на Република Македонија, со
членот 15-в од Законот за просторно и урбанистичко
планирање и со членот 65 од Законот за животна средина.
4. Судот на седницата утврди дека врз основа на
член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.
5/2002) и членот 123 од Законот за просторно и урба-

нистичко планирање („Службен весник на Република
Македонија“ број 199/2014, 44/2015, 44/2015, 193/2015
и 31/2016), Советот на Општина Карпош, на педесет и
првата седница, одржана на 12 јули 2016 година, донел
ОДЛУКА
За донесување на Детален урбанистички план за
Градска четврт „3 04“, опфат помеѓу бул. помеѓу бул.
„Илинден“ Бул.„8-ми Септември“, р.Вардар и ул.
„Љубљанска“, Општина Карпош-Скопје
Член 1
Со оваа одлука се донесува Детален урбанистички
план за Градска четврт „3 04“, опфат помеѓу бул.
„Илинден“ бул.„8-ми Септември“, р.Вардар и ул.
„Љубљанска“, Општина Карпош-Скопје.
Деталниот урбанистички план е изработен според
одредбите за спроведување на Генералниот урбанистички план на Град Скопје, Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање и Правилникот
за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на урбанистички планови.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина
Карпош“.
5. Согласно член 8 став 1 алинеите 3 и 10 од Уставот, владеењето на правото и уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на
животната средина и природата, се темелни вредности
на уставниот поредок на Република Македонија.
Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој
е должен да ги почитува Уставот и законите.
Според член 43 од Уставот, секој човек има право
на здрава животна средина (став 1). Републиката обезбедува услови за остварување на правото на граѓаните
на здрава животна средина (став 3).
Со Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број
51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011,
144/2012, 55/2013, 163/2013 и 42/2014), според кој е донесена оспорената одлука, се уредуваат условите и начинот на системот на просторното и урбанистичкото
планирање, видовите и содржината на плановите, изработувањето и постапката за донесување на плановите,
спроведувањето на плановите и следењето на реализацијата на плановите, надзорот и други прашања од областа на просторното и урбанистичкото планирање.
(член 1).
Според член 7 став 1 од овој закон, во зависност од
просторот кој е предмет на планирањето, се донесуваат
следниве планови:
1) Просторен план на Република Македонија и
2) урбанистички планови:
- генерален урбанистички план,
- детален урбанистички план,
- урбанистички план за село и

Стр. 22 - Бр. 134

- урбанистички план вон населено место.
Според членот 15-в од овој закон:
(1) Донесувачот на урбанистичките планови од членот 7 точка 2 од овој закон, државната урбанистичка
планска документација, локалната урбанистичка планска документација, урбанистичко-планската документација за туристичка развојна зона и урбанистичкопланската документација за автокамп е должен во рок
од три работни дена од денот на одобрувањето на
планската програма од членот 15-а од овој закон, да донесе одлука за спроведување или одлука за неспроведување на стратегиска оцена за влијание врз животната
средина и врз здравјето на луѓето, во која се образложени причините за спроведувањето, односно неспроведувањето на оцената на начин и постапка пропишани
со Законот за животната средина.
(2) Доколку органот на државната управа надлежен
за работите од областа на животната средина во рок од
15 дена од приемот на одлуката со која е одлучено да
не се спроведува стратегиска оцена за влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето, формуларите и другите придружни документи утврдени со Законот за животната средина, не донесе решение со кое го
задолжува донесувачот на урбанистичкиот план, односно урбанистичко-планската документација да спроведе стратегиска оцена за влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето, не се спроведува стратегиска оцена.
Со членот 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за животната средина („Службен весник
на Република Македонија“ број 51/2011), членот 65 на
овој закон се менува и гласи:
(1) На предлог на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина,
Владата на Република Македонија ги прoпишува стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и
промените на тие стратегии, планови и програми (во
натамошниот текст: плански документи), за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното
влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето (во натамошниот текст: стратегиска оцена).
(2) Стратегиска оцена се спроведува на плански документи кои се подготвуваат во областа на земјоделството, шумарството, рибарството, енергетиката, индустријата, рударството, транспортот, регионалниот
развој, телекомуникациите, управувањето со отпадот,
управувањето со водите, туризмот, просторното и урбанистичкото планирање и користењето на земјиштето
и со кои се создава основа за изведување на проекти за
кои се врши оцена на влијанието врз животната средина или на сите плански документи со кои се уредува
управувањето со заштитените подрачја прогласени согласно со закон или пак можат да влијаат врз тие подрачја.
(3) По исклучок за плански документи од ставот (2)
на овој член, со кои се одредува користење на мали области од локално значење и со кои се предвидуваат мали измени на планските документи од ставот (2) на
овој член, стратегиска оцена ќе се врши само кога органот кој го подготвува планскиот документ ќе утврди
дека има значајни влијанија врз животната средина и
врз здравјето на луѓето согласно со прописот од став
(4) на овој член.
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(4) Владата на Република Македонија на предлог на
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната
средина ги пропишува критериумите врз основа на кои
се определува дали еден плански документ би можел
да има значително влијание врз животната средина и
врз здравјето на луѓето.
(5) За планските документи кои не се определени со
прописот од ставот (1) на овој член, а со кои се создава
основа за изведување на проекти за кои се врши оцена
на влијанието врз животната средина, стратегиска оцена се врши само тогаш кога е веројатно дека тие би можеле да имаат значително влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето согласно со прописот од
ставот(4) на овој член.
(6) Органот кој го подготвува планскиот документ е
должен да донесе одлука за спроведување или одлука
за неспроведување на стратегиска оцена во која се образложени причините за спроведувањето, односно неспроведувањето согласно со критериумите утврдени во
прописот од ставот (4) на овој член.
(7) Во случаите од ставот (6) на овој член кога е
потребно спроведување на стратешка оцена на влијанието врз животната средина, со одлуката од ставот (6)
на овој член се определува и обемот на стратегиската
оцена.
(8) Одлуката од ставот (6) на овој член ја донесува
лицето кое раководи со органот што го подготвува
планскиот документ, односно градоначалникот на општината, општината во Градот Скопје или градоначалникот на Градот Скопје, тогаш кога планскиот документ го подготвува општината, општината во Градот
Скопје или Градот Скопје.
(9) Органот кој го подготвува планскиот документ е
должен да ги определи органите засегнати од имплементацијата на планскиот документ на начин пропишан со актот донесен согласно со членот 61 став (8) од
овој закон, како и да ги консултира истите при донесувањето на одлуката за спроведување, односно неспроведување на стратегиската оцена, како и во текот на
спроведувањето на стратегиската оцена.
(10) Органот што го подготвува планскиот документ во рок од пет дена од денот на донесувањето на
одлуката од ставот (6) на овој член, заедно со формуларите од ставот (20) на овој член е должен да ги објави
на својата веб-страница на начин пропишан со актот
донесен согласно со членот 61 став (8) од овој закон.
(11) Против одлуката од ставот (6) на овој член, јавноста има право на жалба во рок од 15 дена од денот на
нејзиното објавување на веб-страницата на органот кој
го подготвува планскиот документ, до министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од областа на животната средина кога одлуката ја носи градоначалникот на општината, општината
во Градот Скопје или градоначалникот на Градот
Скопје, односно до Државната комисија за одлучување
во управна постапка и постапка од работен однос во
втор степен кога одлуката ја носи орган на државната
управа.
(12) Органот што го подготвува планскиот документ во рок од пет дена од денот на донесувањето на
одлуката од ставот (6) на овој член, заедно со формуларите од ставот (20) на овој член, како и другите прид-
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ружни документи е должен да ги достави до органот на
државната управа надлежен за работите од областа на
животната средина.
(13) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина во рок од 15
дена од денот на приемот на одлуката, формуларите и
другите придружни документи од ставот (12) на овој
член, со која е одлучено да не се спроведува стратегиска оцена, доколку оцени дека се исполнети условите за
спроведување на стратегиската оцена на планскиот документ или истиот има значителни влијанија врз животната средина и здравјето на луѓето ќе донесе решение со кое го задолжува органот што го подготвува
планскиот документ да спроведе стратегиска оцена на
истиот.
(14) Со решението од ставот (13) на овој член ќе се
определи и обемот на стратегиската оцена.
(15) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина е должен во
рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката, формуларитеи другите придружни документи од ставот
(12) на овој член, со која е одлучено да се спроведува
стратегиска оцена ќе издаде решение со кое го определува обемот на стратегиската оцена доколку утврди дека истиот не е целосно определен од страна на органот
што го подготвува планскиот документ.
(16) Решението од ставовите (13) и (15) на овој член
органот на државната управа надлежен за работите од
областа на животната средина е должен да ги објави на
својата веб-страница.
(17) Против решението од ставовите (13) и (15) на
овој член засегнатата јавност, како и органот што го
подготвува документот имаат право на жалба до
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
(18) Во случај кога органот на државната управа
надлежен за работите од областа на животната средина
ќе утврди дека одлуката, формуларите, како и другата
доставена документација од ставот (12) на овој член, не
ги содржат потребните информации за оцена на потребата, односно непостоење потреба од спроведување на
стратегиска оцена е должен во рок од 15 дена од денот
на приемот на истите да побара од органот што го подготвува планскиот документ да ги достави бараните
информации.
(19) Доколку органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина не
донесе решение од ставовите (13) и (15) на овој член во
рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката од ставот (6) на овој член, ќе се смета дека нема забелешки
по истата.
(20) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ги пропишува формата, содржината и образецот на одлуката од ставот (6) на овој член и на
формуларите за потребата од спроведување, односно
неспроведување на стратешка оцена од ставот (12) на
овој член.
Од анализата на наведените уставни и законски одредби произлегува дека владеењето на правото и уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и
унапредувањето на животната средина и на природата
се темелни вредности на уставниот поредок на Репуб-
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ликата, во која смисла законодавецот со Законот за
просторно и урбанистичко планирање пропишал прецизна регулатива во врска со планирањето на просторот, точно определувајќи ги плановите за просторно и
урбанистичко планирање, нивната содржина и постапката за нивно донесување.
Изработка на стратегиска оцена за влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето е дел од постапката за донесување на плановите за просторно и
урбанистичко планирање. Така, законодавецот пропишал дека во постапката за донесување на урбанистичките планови од членот 7 точка 2 од овој закон, државната урбанистичка планска документација, локалната
урбанистичка планска документација, урбанистичкопланската документација за туристичка развојна зона и
урбанистичко-планската документација за автокамп
постои обврска за изработка на стратегиска оцена за
влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето, во која смисла донесувачот на урбанистичкиот
план е должен во рок од три работни дена од денот на
одобрувањето на планската програма со која се утврдува границата и содржината на планскиот опфат, да донесе одлука за спроведување или одлука за неспроведување на стратегиска оцена за влијание врз животната
средина и врз здравјето на луѓето, во која се образложени причините за спроведувањето, односно неспроведувањето на оцената на начин и постапка пропишани
со Законот за животната средина.
Според Законот за животната средина (член 65 став
6), органот кој го подготвува планскиот документ е
должен да донесе одлука за спроведување или одлука
за неспроведување на стратегиска оцена во која се образложени причините за спроведувањето, односно неспроведувањето согласно со критериумите утврдени во
прописот од ставот (4) на овој член. Според ставот 10
на истиот член, органот што го подготвува планскиот
документ во рок од пет дена од денот на донесувањето
на одлуката од ставот (6) на овој член, заедно со формуларите од ставот (20) на овој член е должен да ги објави на својата веб-страница на начин пропишан со актот донесен согласно со членот 61 став (8) од овој закон Согласно став 11 на истиот член, против одлуката
од ставот (6) на овој член, јавноста има право на жалба
во рок од 15 дена од денот на нејзиното објавување на
веб-страницата на органот кој го подготвува планскиот
документ до министерот кој раководи со органот на
државната управа надлежен за работите од областа на
животната средина кога одлуката ја носи градоначалникот на општината, општината во Градот Скопје или
градоначалникот на Градот Скопје, односно до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен кога одлуката
ја носи орган на државната управа. Според став 12 на
овој член, органот што го подготвува планскиот документ во рок од пет дена од денот на донесувањето на
одлуката од ставот (6) на овој член, заедно со формуларите од ставот (20) на овој член, како и другите придружни документи е должен да ги достави до органот на
државната управа надлежен за работите од областа на
животната средина.
Имајќи го предвид наведеното, произлегува дека
постои законска обврска општината, во постапката за
донесување на ДУП, да донесе одлука за спроведување
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или одлука за неспроведување на стратегиска оцена за
влијание на животната средина во која се образложени
причините за спроведувањето, односно неспроведувањето на стратегиската оцена, но притоа, органот што
го подготвува планскиот документ е должен, согласно
член 65 од Законот за животната средина, на што упатува Законот за просторно и урбанистичко планирање,
на својата веб-страница да ја објави наведената одлука,
заедно со соодветните формулари, од кој датум тече
рокот за запознавање на јавноста со одлуката и можноста за поднесување на жалба на истата.
Во конкретниот случај, градоначалникот на Општина Карпош, на 15.03.2016 година, донел Одлука за неспроведување на стратегиска оцена, заведена под бр. 4537/9 во која во точката 1 утврдил дека за планскиот документ Детален урбанистички план за четврт „3 04“,
опфат помеѓу опфат помеѓу бул. „Илинден“ Бул.„8-ми
Септември“, р.Вардар и ул. „Љубљанска кој се носи
согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена
за влијанието врз животната средина согласно член 65
од Законот за животна средина.
Во точка 2 од Одлуката е наведено дека Одлуката,
заедно со формуларите за определување на потребата
од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена се објавува на веб-страната на Општина
Карпош www.karpos.gov.mk.
Во точката 3 од Одлуката, е наведено дека согласно критериумите за определување на тоа дали еден
плански документ има влијание врз животната средина
од член 65 став 4 од Законот за животната средина и
врз основа на податоците од прилог 2 на Правилникот
за формата, содржината и образецот на одлуката за
спроведување односно неспроведување на стратегиска
оцена и на формуларите за потребата од спроведување
односно неспроведување на стратегиска оцена, донесувањето на наведениот плански документ нема да има
влијание врз животната средина од следните причини:
бидејќи со планскиот документ кој се донесува ги потврдува намените на важечките ДУП-ови и усогласување со намените на ГУП на Град Скопје (2012-2022 година), има за цел рационално користење на земјиштето, се дефинираат и оформуваат урбанистички парцели, со што се решаваат имотно правните работи на
сопствениците од катастарските парцели,како и дополнување на намените за градба кои веќе постојат со важечките плански документации.
Според точката 4 од истата одлука, против оваа одлука може да се поднесе жалба до градоначалникот на
Општина Карпош во рок од 15 дена од денот на објавување на одлуката на веб-страната.
Наведената одлука на 24.03.2016 година бр.45-37/10
е доставена на мислење до Министерството за животна
средина и просторно планирање, кое доставило известување до Општина Карпош, , во кое наведува дека
согласно Законот за животна средина, Одлуката за неспроведување на стратегиска оцена за влијание на животната средина и формуларот, Министерството ја прифаќа. Се укажува дека Одлуката заедно со формуларите задолжително се објавуваат на веб страната на органот кој го подготвува и носи планскиот документ.
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Општина Карпош – Сектор за урбанизам, во одговорот на наводите во иницијативата доставен до Уставниот суд ( акт.бр.47-8403/4 од 01.12.2017 година), наведува дека наведениот ДУП бил изработен врз основа на
Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Македонија“ број
51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011,
144/2012, 55/2013, 163/2014 и 37/2014). Во постапката
за донесување на ГУП на Град Скопје 2012-2022 година (согласно кој бил изработен оспорениот ДУП) била
спроведена Стратегиска оцена за влијание на животната средина и добиени биле сите позитивни мислења од
надлежните институции. Понатаму, се наведува дека
Одлуката за неспроведување на стратегиска оцена
(бр.45-37/9 од 15 03.2016 година) била истакната на огласната табла јавно и транспарентно на увид на сите
граѓани, во период од 15 дена, со што била запазена постапката за донесување на Деталниот урбанистички
план.
При вака утврдена правна и фактичка состојба, основано се поставува прашањето дали Одлуката за неспроведување на стратегиска оцена (Бр. 45-37/9 од
15.03.2016 година) била истакната на веб-страната на
Општина Карпош, како што пропишува Законот за животната средина, а како што стои и во самата одлука
(точка 4). Ова од причини што во иницијативата се наведува дека ваква јавна објава подносителите на иницијативата не успеале да утврдат на веб-страната на
Општината, а во одговорот на Општина Карпош стои
дека одлуката била истакната на огласна табла во период од 15 дена, но не се доставува доказ за објавување
на одлуката на веб-страната на Општината, од кој датум тече законскиот рок за запознавање на јавноста и
за поднесување на жалба на истата.
Тргнувајќи од фактот дека објавувањето на одлуката за спроведување или за неспроведување на стратегиска процена на веб- страната на општината е законски пропишана обврска при донесување на детален урбанистички план и дека против ваквата одлука јавноста
има право на жалба во рок од 15 дена од денот на нејзиното објавување на веб - страницата на органот кој
го подготвува планскиот документ, произлегува дека
објавувањето на одлуката за спроведување, односно
неспроведување на стратегиска процена на веб-страната на општината е дел од законски пропишаната постапка за донесување на детален урбанистички план, од
кој зависи информирањето на јавноста и остварувањето на правото на правна заштита во областа на заштитата и унапредувањето на животната средина.
Оттука, необјавувањето на одлуката на начин и постапка пропишани со Законот за животна средина, значи дека не е во целост запазена постапката за донесување на деталниот урбанистички план предвидена со Законот за просторно и урбанистичко планирање, што
води кон повреда на начелото на владеењето на правото, како темелна вредност на уставниот поредок на
Република Македонија, поради што Судот оцени дека
оспорената одлука не е во согласност со член 8 став 1
алинеи 3 и 10 од Уставот на Република Македонија, со
члеот 15-в од Законот за просторно и урбанистичко
планирање и со член 65 Законот за животната средина.
6. Врз основа на наведеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
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7. 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 и Владимир Стојаноски.
У. бр. 134/2017
9 јули 2018 година
Скопје

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

2631.
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” број 70/1992), на седницата одржана
на 9 јули 2018 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за Градска четврт С3 19 (Влае
2), помеѓу бул. “Партизански oдреди”, ул. “Ацо Шопов”, ул. „Војвода Васил Чакаларов” (Циборовски) и
река Вардар, Општина Карпош-Скопје, донесена од
Советот на Општина Карпош-Скопје, број 09-6118/4 од
12.07.2016 година, објавена во „Службен гласник на
Општина Карпош”, број 9/2016.
2. Оваа одлука произведува правно дејсто од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод поднесената иницијатива од Татјана Чакулев од
Скопје, со Решение У.бр.136/2017 од 22 мај 2018 година, поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на оспорениот акт, означен во точката 1 од
Одлуката.
Постапката беше поведена затоа што пред Судот
основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот акт со Уставот и законите.
4. Судот на седницата утврди дека Советот на Општина Карпош-Скопје, донел Одлука за донесување на
Детален урбанистички план за Градска четврт С3 19
(Влае 2), помеѓу бул. “Партизански oдреди”, ул. “Ацо
Шопов”, ул. „Војвода Васил Чакаларов” (Циборовски)
и река Вардар, Општина Карпош-Скопје, број 096118/4 од 12.07.2016 година, објавена во „Службен
гласник на Општина Карпош”, број 9/2016.
5. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 10 од Уставот на
Република Македонија, владеењето на правото и уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и
унапредувањето на животната средина и на природата,
се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.
Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој
е должен да ги почитува Уставот и законите.
Според член 43 од Уставот, секој човек има право
на здрава животна средина. Секој е должен да ја унапредува и штити животната средина и природата. Републиката обезбедува услови за остварување на правото на
граѓаните на здрава животна средина.

Со Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број
51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011,
144/2012, 55/2013, 163/2013 и 42/2014), се уредуваат
условите и начинот на системот на просторното и урбанистичкото планирање, видовите и содржината на
плановите, изработувањето и постапката за донесување
на плановите, спроведувањето на плановите и следењето на реализацијата на плановите, надзорот и други
прашања од областа на просторното и урбанистичкото
планирање (член 1).
Според член 7 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, во зависност од просторот кој е
предмет на планирањето, се донесуваат следниве планови:
1) Просторен план на Република Македонија и
2) урбанистички планови:
- генерален урбанистички план,
- детален урбанистички план,
- урбанистички план за село и
- урбанистички план вон населено место.
Во конкретниот случај, Советот на Општина Карпош, донел Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Градска четврт С3 19 (Влае 2), помеѓу
бул. “Партизански oдреди”, ул. “Ацо Шопов”, ул. „Војвода Васил Чакаларов” (Циборовски) и река Вардар,
Општина Карпош-Скопје, број 09-6118/4 од 12.07.2016
година, објавена во „Службен гласник на Општина
Карпош”, број 9/2016.
Според членот 15-в од Законот за просторно и урбанистичко планирање:
(1) Донесувачот на урбанистичките планови од членот 7 точка 2 од овој закон, државната урбанистичка
планска документација, локалната урбанистичка планска документација, урбанистичко-планската документација за туристичка развојна зона и урбанистичкопланската документација за автокамп е должен во рок
од три работни дена од денот на одобрувањето на
планската програма од членот 15-а од овој закон, да донесе одлука за спроведување или одлука за неспроведување на стратегиска оцена за влијание врз животната
средина и врз здравјето на луѓето, во која се образложени причините за спроведувањето, односно неспроведувањето на оцената на начин и постапка пропишани
со Законот за животната средина.
(2) Доколку органот на државната управа надлежен
за работите од областа на животната средина во рок од
15 дена од приемот на одлуката со која е одлучено да
не се спроведува стратегиска оцена за влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето, формуларите и другите придружни документи утврдени со Законот за животната средина, не донесе решение со кое го
задолжува донесувачот на урбанистичкиот план, односно урбанистичко-планската документација да спроведе стратегиска оцена за влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето, не се спроведува стратегиска оцена.
Според член 65 став 6 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ број
53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010,
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124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 187/2013,
42/2014, 44/2015, 129/2015, 192/2015 и 39/2016), органот кој го подготвува планскиот документ е должен да
донесе одлука за спроведување или одлука за неспроведување на стратегиска оцена во која се образложени
причините за спроведувањето, односно неспроведувањето согласно со критериумите утврдени во прописот
од ставот (4) на овој член.
Според ставот 10 на членот 65 од Законот за животна средина, органот што го подготвува планскиот документ во рок од пет дена од денот на донесувањето на
одлуката од ставот 6 на овој член, заедно со формуларите од ставот 20 на овој член е должен да ги објави на
својата веб-страница на начин пропишан со актот донесен согласно со член 61 став 8 од овој закон.
Според ставот 11 на членот 65 од Законот за животна средина, против одлуката од ставот 6 на овој член,
јавноста има право на жалба во рок од 15 дена од денот
на нејзиното објавување на веб-страницата на органот
кој го подготвува планскиот документ, до министерот
кој раководи со органот на државната управа надлежен
за работите од областа на животната средина кога одлуката ја носи градоначалникот на општината, општината во Градот Скопје или градоначалникот на Градот
Скопје, односно до Државната комисија за одлучување
во управна постапка и постапка од работен однос во
втор степен кога одлуката ја носи орган на државната
управа.
Во текот на постапката за изработување на деталниот урбанистички план, градоначалникот на Општина
Карпош, повикувајќи се на член 65 став 6 од Законот за
животна средина („Службен весник на Република Македонија“ број 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008,
83/2009, 48/2010, 124/2010 и 51/2011), донел Одлука за
неспроведување на стратегиска оцена за влијание врз
животната средина и врз влијанието на луѓето, број 341866/27 од 30.10.2015 година.
Во точката 1 од Одлуката за неспроведување на
стратегиска оцена, се наведува дека за планскиот документ Детален урбанистички план за Четврт С3 19, помеѓу бул. “Партизански Одреди”, ул. “Ацо Шопов”, ул.
„Војвода Васил Чакаларов” (Циборовски) и река Вардар, Општина Карпош-Скопје, кој се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, не е
потребно да се спроведе стратегиска оцена за влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот
за животна средина.
Во точката 2 од Одлуката, е наведено дека Одлуката, заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување односно неспроведување на
стратегиска оцена се објавува на веб-страната на Општина Карпош www.karpos.gov.mk.
Во точката 3 од Одлуката, е наведено дека согласно
критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има влијание врз животната средина од
член 65 став 4 од Законот за животната средина и врз
основа на податоците од прилог 2 на Правилникот за
формата, содржината и образецот на одлуката за спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена и на формуларите за потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена, донесувањето на планскиот документ Детален урбанистички
план за Четврт С3 19, помеѓу бул. “Партизански од-
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реди”, ул. “Ацо Шопов”, ул. „Војвода Васил Чакаларов” (Циборовски) и река Вардар, Општина КарпошСкопје нема да има влијание врз животната средина од
следните причини: бидејќи со планскиот документ кој
се донесува има цел усогласување со ГУП на Град
Скопје како и рационално користење на земјиштето, се
дефинираат и оформуваат урбанистички парцели, со
што се решаваат имотно-правните работи на сопствениците од катастарските парцели, намената на земјиштето нема да трпи промени.
Според точката 4 од истата одлука, против оваа
одлука може да се поднесе жалба до градоначалникот
на Општина Карпош во рок од 15 дена од денот на објавување на одлуката на веб-страната.
Секторот за просторно и урбанистичко планирање
и проектирање при Општина Карпош, со писмо број
34-1866/29 од 30.10.2015 година, се обратил до надлежното Министерство за животна средина и просторно планирање, со барање на мислење по Одлуката
за неспроведување на стратегиска оцена.
Министерството за животна средина и просторно
планирање со допис број 15-8298/2 од 13.11.2015 година, одговорило на барањето, наведувајќи дека ја
прифаќа Одлуката на Општината за неспроведување
на Стратегиска оцена за влијание на животната средина и формуларот, со посочување дека Одлуката заедно со формуларот задолжително се објавува на вебстраната на органот кој го подготвува и носи планскиот документ.
Со иницијативата се оспорува уставноста и законитоста на Одлуката за донесување на предметниот
план, со наводи дека доносителот на оспорениот акт,
не постапил по законската обврска за објавување на
Одлуката за неспроведување на стратегиска оцена за
влијание врз животната средина и врз влијанието на
луѓето, број 34-1866/27 од 30.10.2015 година.
Општина Карпош-Сектор за урбанизам, во одговорот на наводите во иницијативата, број 47-8524/4 од
01.12.2017 година, доставен до Уставниот суд, наведува дека предметниот детален урбанистички план
бил изработен врз основа на Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија” број 51/2005, 137/2007, 91/2009,
124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012, 55/2013,
163/2013 и 42/2014). Наведува и дека содржината на
предметниот детален урбанистички план бил изработен согласно Генералниот урбанистички план на
Град Скопје (2012-2022 година) донесен со Одлука на
Советот на Град Скопје број 07-5058/1 од 03.12.2012
година, како и дека во постапката за донесување на
Генералниот урбанистички план на Град Скопје 20122022 година (согласно кој бил изработен предметниот
детален урбанистички план) била спроведена Стратегиска оцена за влијание на животната средина и добиени биле сите позитивни мислења од надлежните институции.
Во одговорот, понатаму се наведува дека Одлуката за неспроведување на стратегиска оцена (бр. 341866/27 од 30.10.2015 година) била истакната на ог-
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ласната табла, јавно и транспарентно на увид на сите
граѓани, во период од 15 дена, со што била запазена
постапката за донесување на Деталниот урбанистички
план.
Во конкретниот случај, во одговорот на Општина
Карпош стои дека одлуката била истакната на огласна
табла во период од 15 дена, но не се доставува доказ за
објавување на одлуката на веб-страната на Општината,
од кој датум тече законскиот рок за запознавање на јавноста и за поднесување на жалба на истата.
Од погоре наведените уставни и законски одредби
произлегува дека владеењето на правото и уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата се
темелни вредности на уставниот поредок на Републиката, во која смисла законодавецот со Законот за просторно и урбанистичко планирање пропишал прецизна
регулатива во врска со планирањето на просторот, точно определувајќи ги плановите за просторно и урбанистичко планирање, нивната содржина и постапката
за нивно донесување.
Изработка на стратегиска оцена за влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето е дел од постапката за донесување на плановите за просторно и
урбанистичко планирање.
Во конкретниот случај доносителот на оспорениот
акт, донел Одлука за неспроведување на стратегиска
оцена за влијание врз животната средина и врз влијанието на луѓето, број 34-1866/27 од 30.10.2015 година,
меѓутоа оваа одлука, заедно со соодветните формулари, не ја објавил на својата веб-страница, иако за тоа
имал законска обврска.
Тргнувајќи од фактот дека објавувањето на одлуката за спроведување или за неспроведување на стратегиска оцена на веб-страната на Општината, е законски
пропишана обврска при донесување на детален урбанистички план и дека против ваквата одлука јавноста
има право на жалба во рок од 15 дена од денот на нејзиното објавување на веб-страницата на органот кој го
подготвува планскиот документ, произлегува дека објавувањето на одлуката за спроведување, односно неспроведување на стратегиска процена на веб-страната
на општината е дел од законски пропишаната постапка
за донесување на детален урбанистички план, од кој зависи информирањето на јавноста и остварувањето на
правото на правна заштита во областа на заштитата и
унапредувањето на животната средина.
Оттука, необјавувањето на Одлуката на начин и постапка пропишани со Законот за животна средина, значи дека не е во целост запазена постапката за донесување на деталниот урбанистички план предвидена со Законот за просторно и урбанистичко планирање, што
според Судот води кон повреда на начелото на владеењето на правото, како темелна вредност на уставниот
поредок на Република Македонија.
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6. Имајќи го предвид погоре наведеното, Судот
оцени дека оспорената одлука не е во согласност со одредбите на член 8 став 1 алинеи 3 и 10 од Уставот на
Република Македонија, со член 15-в од Законот за
просторно и урбанистичко планирање и со член 65 од
Законот за животна средина.
7. Врз основа на изнесеното, 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 и Владимир Стојаноски.
У. бр. 136/2017
9 јули 2018 година
Скопје

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

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2632.
Врз основа на член 14 став 3 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник
на РМ“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015,
61/2015, 197/2017 и 83/2018), Комисијата за спроведување на избори на членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите, на ден
12.07.2018 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА
СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА СУДИИТЕ ПРИПАДНИЦИ
НА СИТЕ ЗАЕДНИЦИ КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I
Се спроведува избор на 1 (еден) член на Судскиот
совет на Република Македонија од редот на судиите
припадници на сите заедници кои не се мнозинство во
Република Македонија.
II
Изборот ќе се одржи на ден 05.09.2018 година.
III
Решението ќе го спроведе Комисијата за спроведување на избори на членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите.
IV
Решението влегува во сила со денот на објавување
во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-3/1
12 јули 2018 година
Скопје

Комисија за спроведување
на избори на членови на
Судскиот совет на Република
Македонија од редот на судиите
Претседател,
Владе Богданоски, с.р.

Стр. 28 - Бр. 134

www.slvesnik.com.mk
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бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
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