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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2574.
Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и
215/15), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јули 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА „ОДЛУЧНА
ПОДДРШКА“ ВО ИСЛАМСКАТА РЕПУБЛИКА
АВГАНИСТАН
1. За учество во мировната операција „Одлучна
поддршка“, во Исламската Република Авганистан се
испраќаат 3 (три) штабни офицери на Армијата на Република Македонија, во Командата за обука, советување и асистирање - Север, во Мазар и Шариф во Авганистан, сметано од јули до декември 2018 година.
2. Финансиските трошоци за плати и надоместоци
на плати на припадниците на Армијата за време на извршувањето на мировната операција, ги обезбедува
Министерството за одбрана, a трошоците за транспорт,
сместување и исхрана ги обезбедуваат партнерските
земји.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата за учество во мировната операција, ги
врши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Македонија поднесува
извештај пред Собранието на Република Македонија.

Решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за евалуација на барањата за финансиска
поддршка за инвестиции ..........................
Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и содржината на уверението, начинот на
полагање на испитот за овластен стечаен управник и Програмата за спроведување на курс за овластен стечаен
управник ......................................................
Програма за полагање на испит за овластен стечаен управник...............
Календар за организација на учебната
2018/2019 година во јавните средни
училишта .....................................................
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.119/2017 од 9 јули
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5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-4439/1
Претседател на Собранието
18 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Талат Џафери, с.р.
__________
2575.
Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија" број
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и
215/15), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јули 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО
МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА НА НАТО „КФОР“ ВО
РЕПУБЛИКА КОСОВО
1. За учество во мировната операција НАТО
„КФОР“ во Република Косово, се испраќа еден припадник на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата) штабен офицер во Командата на КФОР во Република Косово, сметано од јули
2018 до јануари 2019 година.
2. Финансиските трошоци за транспорт, плати, надоместоци на плати и логистичките трошоци на припадникот на Армијата ги обезбедува Министерството
за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадникот
на Армијата за учество во мировната операција, ги
врши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Македонија поднесува
извештај пред Собранието на Република Македонија.
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5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-4440/1
18 јули 2018 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
__________

2576.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2018 година,
донесе
ДЕКЛАРАЦИЈА
ЗА ПОДДРШКА НА ПРИСТАПНИОТ ПРОЦЕС ЗА
ЧЛЕНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
НАТО
Поаѓајќи од стратешката определба за членство во
НАТО и ЕУ, како и долгорочните приоритети на Република Македонија во водењето на надворешната политика за континуирано унапредување на добрососедските односи и регионалната соработка, како темелни
вредности на евроатлантската интеграција,
Имајќи ја предвид консензуалната поддршка на сите политички партии застапени во Собранието на Република Македонија и на граѓаните на Република Македонија за остварување на трајна евроатлантска перспектива на земјата,
Повторувајќи ја својата цврста волја за поблиска
соработка со земјите членки на НАТО и градењето на
блиски, конструктувни и сојузнички односи,
Свесни за значењето на градењето мостови на пријателство во добрососедските односи базирани на отворен дијалог и заемна почит,
Поздравувајќи го повеќедецениското партнерство
меѓу Република Македонија и НАТО во споделувањето
на заедничките вредности и заедничката одбрана на
меѓународната безбедност и демонстрирањето на импресивна способност на Република Македонија, високо
оценето како фактор и партнер од доверба и контрибутор во мировните мисии предводени од НАТО и ЕУ,
Нагласувајќи дека членството на Република Македонија во НАТО значително ќе придонесе за обезбедување на натамошна стабилност и безбедност во земјата, регионот и пошироко,
Имајќи во предвид дека членството во НАТО може
да значи подобра економска перспектива за Република
Македонија и нејзините граѓани,
Согласни дека интензивирањето и афирмирањето
на широк државен консензус се од клучно значење за
унапредувањето на евроатлантските процеси,
Цврсто одлучни успешно да ги спроведуваме реформските процеси и да ги достигнеме највисоките демократски стандарди, со цел да продолжиме да ја градиме Република Македонија во модерна европска демократија, активен и почитуван партнер во меѓународните односи и фактор на стабилност во поширокиот регион,
Имајќи ги предвид:
- Одлуката за стапување на Република Македонија
во членство во Северно-Атлантската договорна организација-НАТО донесена од Собранието на Република
Македонија на 23 декември 1993 година,
- Декларацијата за подигнување на нивото на односите и соработката меѓу Република Македонија и НАТО донесена од Собранието на Република Македонија
на 21 мај 2004 година,

- Декларацијата за барање на поддршка за прием на
Република Македонија во НАТО донесена од Собранието на Република Македонија на 19 јуни 2007 година,
- Декларацијата за реафирмирање на определбата за
реализација на стратешката цел за членство на Република Македонија во НАТО донесена од Собранието на
Република Македонија на 25 април 2012 година,
- Декларацијата за забрзување на реформските процеси за зачленување на Република Македонија во Европската Унија и НАТО донесена од Собранието на Република Македонија на 25 декември 2017 година,
- Декларацијата од Самитот на НАТО за перспективите на Република Македонија во Алијансата од Букурешт 2008 година, кога за првпат беше потврдена подготвеноста на земјата за полноправно членство во
НАТО,
- Декларациите од Самитите на НАТО во Лисабон
2010 година, Чикаго 2012 година, Велс 2014 година и
Варшава 2016 година,
- Декларацијата од Самитот на НАТО во Брисел
2018 година, во која земјите членки на НАТО упатија
покана за отпочнување на пристапни преговори со Република Македонија за приклучување во Алијансата,
Собранието на Република Македонија:
1. Ја поздравува одлуката на земјите членки на НАТО да и упатат покана на Република Македонија за отпочнување на пристапни разговори со Алијансата, како
чин на валоризација на долгогодишните напори и реформски процеси на сите досегашни влади и собранија
и на сите нејзини граѓани за членство во Алијансата,
2. Повторно го ре-афирмира своето натпартиско
единство околу заедничките напори за реализација на
државната стратешка определба за членство на Република Македонија во НАТО, како заедничка цел на сите
политички чинители застапени во Собранието на Република Македонија,
3. Ја поттикнува Владата на Република Македонија
за континуирано спроведување на приоритетните реформски активности и обврски за полноправното членство на Република Македонија во НАТО, согласно со
Акциониот план за членство во Алијансата,
4. Го поддржува Стратегискиот одбранбен преглед
на Република Македонија од 2018 година, како инструмент со кој плански, целосообразно и долгорочно ќе се
трансформира одбраната и Армијата на Република Македонија, со чија имплементација ќе се создаде модерна и флексибилна Армија, која со своите способности и
капацитети ќе дава полн придонес во справување со
современите закани и предизвици и ќе биде наш влог
во колективната безбедност,
5. Го поддржува континуираното спроведување и
имплементирање на одбранбените реформи согласно
со стандардите на НАТО, како наш придонес во изградбата на побезбедна евроатланска средина,
6. Ја поддржува определбата придонесот на Република Македонија во операциите предводени од НАТО
да остане високо на нашата агенда, тргнувајќи од основните постулати на Алијансата за споделување на
предизвиците меѓу земјите членки; се залага Република
Македонија да продолжи како 30 земја членка на Алијансата заедно со останатите земји членки на НАТО, да
гради и одржува капацитети со кои ќе придонесува кон
колективната и кооперативна одбрана, кризниот менаџмент со цел долгорочно обезбедување на меѓународниот мир и стабилност,
7. Изразува подготвеност преку своето учество во
Парламентарното собрание на НАТО, во меѓународните парламентарни собранија на меѓународните организации и во сите облици на парламентарната дипломатија да го промовира и забрза процесот на полноправно
членство на Република Македонија во НАТО Алијансата,
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8. Ги поздравува сите досегашни 18 циклуси на Акциониот план за членство во Алијансата и го потенцира значењето на државните органи во одржувањето на
безбедноста на Република Македонија при неговото
спроведување и изразува подготвеност за јакнење на
сопствената улога во целиот процес,
9. Ја поттикнува Владата за остварување на одбранбените мисии и цели за обезбедување натамошно стабилно финансирање на одбраната на годишно ниво,
согласно со заложбите на НАТО за унапредување на
балансот за споделување на трошоците и одговорностите за членство во Алијансата,
10. Ги повикува сите домашни чинители вклучени
во процесот на пристапување на земјата во Алијансата
да дадат сеопфатен придонес и поддршка за реализација на стратешката цел-членство на Република Македонија во НАТО,
11. Ги повикува земјите членки на НАТО да дадат
засилена поддршка на пристапниот процес за членство
на Република Македонија во НАТО,
12. Бара од Владата да продолжи редовно и сеопфатно да го известува Собранието за сите аспекти на
пристапниот процес во НАТО, со оглед на фактот дека
Собранието е дел од остварување на оваа стратешка
цел,
13. Оваа Декларација да се достави до генералниот
секретар на НАТО, амбасадорите на земјите членки на
НАТО, до претседателот на Парламентарното Собрание на НАТО, како и до претседателите на парламентите на земјите членки на НАТО,
14. Оваа Декларација ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со градоначалникот на Град Скопје,
со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4679/1
10 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

2578.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето
на движните ствари и тоа:

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-4449/1
19 јули 2018 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2577.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето
на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Град Скопје.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Куманово.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со градоначалникот на Општина Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4679/2
10 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

2579.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 10.7.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето
на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Тетово.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4679/3
10 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

2580.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето
на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Битола.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со градоначалникот на Општина Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4679/4
10 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

2581.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето
на движните ствари, и тоа:
НАЗИВ НА
ДВИЖНА СТВАР
Црево ПП ф-52 л15

НОМЕНКЛАТУРЕН
БРОЈ
7720-0000-8937-4

КОЛИЧИНА
24

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Oпштина Прилеп.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со градоначалникот на Oпштина
Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44- 4679/5
10 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

2582.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНA
СТРУМИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето
на движните ствари, и тоа:
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НАЗИВ НА
ДВИЖНА
СТВАР
Црево ПП
ф-52 л-15

19 јули 2018

НОМЕНКЛАТУРЕН
БРОЈ

КОЛИЧИНА

7720-0000-8937-4
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Oпштина Струмица.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со градоначалникот на Oпштина
Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44- 4679/6
10 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

2583.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето
на движните ствари, и тоа:
НАЗИВ НА
ДВИЖНА
СТВАР
Црево ПП
ф-52 л-15

НОМЕНКЛАТУРЕН
БРОЈ

КОЛИЧИНА

7720-0000-8937-4

24

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Oпштина Штип.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со градоначалникот на Oпштина
Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44 - 4679/7
10 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

2584.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВЕЛЕС
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето
на движните ствари, и тоа:
НАЗИВ
НА
ДВИЖНА
СТВАР
Црево ПП
ф-52 л-15

НОМЕНКЛАТУРЕН
БРОЈ

КОЛИЧИНА

7720-0000-8937-4

20

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење без надомест на Oпштина Велес.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со градоначалникот на Oпштина Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44 - 4679/8
10 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

2585.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНA
КАВАДАРЦИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето
на движните ствари, и тоа:
НАЗИВ
НА ДВИЖНА СТВАР
Црево ПП
ф-52 л-15

НОМЕНКЛАТУРЕН
БРОЈ

КОЛИЧИНА

7720-0000-8937-4

20
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Oпштина Кавадарци.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со градоначалникот на Oпштина Кавадарци, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44- 4679/9
10 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

2586.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ГЕВГЕЛИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето
на движните ствари, и тоа:
НАЗИВ НА
ДВИЖНА
СТВАР
Црево ПП ф52 л-15

НОМЕНКЛАТУРЕН
БРОЈ

КОЛИЧИНА

7720-0000-8937-4

20

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Гевгелија.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со градоначалникот на Општина Гевгелија, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4679/10
10 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

2587.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење
и располагање со стварите во државна сопственост и со
стварите во општинска сопственост („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и
21/18), Владата на Република Македонија, на седницата,
одржана на 10.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КИЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето
на движните ствари, и тоа:
НАЗИВ НА
ДВИЖНА
СТВАР
Црево ПП ф52 л-15

НОМЕНКЛАТУРЕН
БРОЈ

КОЛИЧИНА

7720-0000-8937-4

20

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Кичево.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со градоначалникот на Општина Кичево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4679/11
10 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

2588.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење
и располагање со стварите во државна сопственост и со
стварите во општинска сопственост („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и
21/18), Владата на Република Македонија, на седницата,
одржана на 10.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето
на движните ствари, и тоа:
НАЗИВ НА
ДВИЖНА
СТВАР
Црево ПП
ф-52 л-15

НОМЕНКЛАТУРЕН
БРОЈ

КОЛИЧИНА

7720-0000-8937-4

20

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Охрид.
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Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со градоначалникот на Општина
Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4679/12
10 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

2589.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КОЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето
на движните ствари, и тоа:
НАЗИВ НА
ДВИЖНА
СТВАР
Црево ПП
ф-52 л-15

НОМЕНКЛАТУРЕН
БРОЈ

КОЛИЧИНА

7720-0000-8937-4

20

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Кочани.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со градоначалникот на Општина Кочани, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4679/13
10 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

2590.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
10.7.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ГОСТИВАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за
заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
НАЗИВ НА
ДВИЖНА
СТВАР
Црево ПП
ф-52 л-15

НОМЕНКЛАТУРЕН
БРОЈ

КОЛИЧИНА

7720-0000-8937-4

20

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на
трајно користење без надомест на Општина Гостивар.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со градоначалникот на Општина Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-4679/14
10 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

2591.
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
ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија за детални
геолошки истражувања на минералната суровина - варовник на локалитетот „Бабин Дол“ општина Македонски
Брод, бидејќи од Министерството за животна средина и
просторно планирање – Управа за животна средина е добиено негативно мислење бр.11-8398/4 од 27.11.2015 година,
затоа што предметниот локалитет навлегува во границите
на подрачјето „Поречки Пештерски систем“, кој согласно
Предлог – Репрезентативната мрежа на заштитени подрачја, изработена во рамките на проектната активност Ref.
RFP 79/2009 „Развој на репрезентативна мрежа на заштитени подрачја“ од Проектот 00058373-PIMS 3728 „Зајакнување на еколошката, институционалната и финансиската одржливост на системот на заштитени подрачја во Република
Македонија“, припаѓа во групата на новоидентификувани
подрачја за заштита и е предложено за заштита од категорија – Парк на природата.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-5052/1
17 јули 2018 година
Скопје

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

19 јули 2018
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2592.
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

2594.
Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
17.7.2018 година, донесе

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

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГЛИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЕРГЕЛА“,
ОПШТИНА НОВАЦИ

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина
- варовник на локалитетот „Катлановско Брдо“ Општина Петровец, бидејќи од Министерството за животна
средина и просторно планирање – Управа за животна
средина е добиено негативно мислење бр.11-8398/4 од
27.11.2015 година, затоа што предметниот локалитет се
наоѓа во границите на заштитеното подрачје „Катлановски Предел“, кое согласно Студијата за заштита на
природното наследство (1999), изработена за потребите
на Просторниот план на Република Македонија (2004)
и Одлуката на Собранието на Град Скопје бр.08-690/1
од 13.5.1991 („Сл. Гласник“ бр.7 од 1 јуни 1991), претставува заштитено подрачје од категорија – Споменик
на природата.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-5053/1
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
_________
2593.
Врз основа на член 31-а од Законот за културата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98,
49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13,
187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ И ВРЕДНОСТА НА
КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА
ПЛАТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ ВО НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
дополнување на Одлуката за утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување
на платите на директорите во националните установи
од областа на културата бр.52-7435/1 од 8.6.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6003/1
17 јули 2018 година
Скопје

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

1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на
минерална суровина – глина на локалитетот „Ергела“,
Општина Новаци, доделена со Договор за концесија за
експлоатација на минерална суровина – глина на локалитетот „Ергела“, Општина Новаци бр.24-1842/1 од
8.3.2013 година на Друштвото за производство трговија на големо и мало и услуги А-БРИК КОМПАНИ ДООЕЛ Битола престанува да важи заради истек на рокот
за периодот на кој е доделена концесијата.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6016/1
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2595.
Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјалната заштита (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15,
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и
51/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.7.2018 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА
1. Владата на Република Македонија дава одобрение за основање на приватна установа за социјална
заштита на стари лица на КП 113 КО Бадар, с. Катланово бб, општина Петровец, на Друштвото за производство, трговија и услуги ХАНТЕРС ДООЕЛ Скопје со
седиште на ул. Багдадска бр. 18/1-Скопје со ЕМБС
5513359.
2. Установата од точка 1 од оваа одлука обезбедува
опрема, простор, средства и кадри за социјална заштита и згрижување на 100 корисници, согласно со Правилникот за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и
започнување со работа на установа за социјална заштита за стари лица (,,Службен весник на Република Македонија“ 125/15).
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6587/1
17 јули 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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2596.
Врз основа на член 49 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
10.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА УДЕЛ
ВО ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА, ПРОИЗВОДСТВО
И УСЛУГИ МИНЕРАЛ-ГРУП ДОО СТРУМИЦА
1. Се дава согласност за пренос на удел во Друштвото за трговија, производство и услуги Минерал-груп
ДОО Струмица од страна на отстапувачитe на уделите
Ѓоше Преметаров, со живеалиште на бул. Маршал
Тито, бр.15/2-11, Струмица и Тина Ефтимова, со живеалиште на ул. Ванчо Китанов, бр.7, Струмица во корист на примателите на уделите Лазар Конев (35%), со
живеалиште на ул. Кочо Рацин, бр.16-4, Струмица и
Емилија Конева (35%), со живеалиште на ул. Кочо Рацин, бр.16-4, Струмица.
2. Надоместокот за давање на согласноста за преносот на уделот во износ од 592.909,10 денари, примателите на уделот се должни да ги платат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6661/1
10 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

2597.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 44 став 3
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12,
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР. 41-6496/1
ОД 22.08.2012 ГОДИНА НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА
„ОХРИДСКО ЕЗЕРО“
Член 1
Со оваа oдлука еднострано се раскинува Договорот
за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов бр. 41-6496/1 од 22.08.2012 година на
рекреативната зона „Охридско Езеро“, склучен помеѓу
Владата на Република Македонија како концедент и
„Пастрмка 2012“ ДООЕЛ – Охрид, како концесионер,
поради тоа што концесионерот не ги спроведува мерките предвидени во риболовната основа, годишниот
план и член 4 од Договорот за давање концесија на риби за организирање рекреативен риболов бр. 41-6496/1
од 22.8.2012 година.
Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Македонија, во
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6961/1
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2598.
Врз основа на член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15,
104/15 и 215/15) Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ВРШЕЊЕ
СТОПАНСКИ РИБОЛОВ СО БР. 41-6502/1 ОД
22.8.2012 ГОДИНА НА РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ
„ОХРИДСКО ЕЗЕРО“
Член 1
Со оваа oдлука еднострано се раскинува Договорот
за давање концесија на риби за вршење стопански риболов бр. 41-6502/1 од 22.8.2012 година на риболовното подрачје „Охридско Езеро“, склучен помеѓу Владата
на Република Македонија како концедент и „Пастрмка
2012“ ДООЕЛ – Охрид, како концесионер, поради тоа
што концесионерот не ја исполнува обврската за плаќање надоместок утврдена во член 5 од Договорот за давање концесија на риби за вршење риболов бр. 416502/1 од 22.8.2012 година.
Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Македонија, во
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6962/1
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2599.
Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15 и 142/16) и член 38 став (5) од Законот за финансиска поддршка на инвестиции („Службен весник
на Република Македонија“ бр.83/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
10.7.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА
БАРАЊАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА
ИНВЕСТИЦИИ
1. Во Решението за формирање на Комисија за евалуација на барањата за финансиска поддршка за инвестиции бр.44-5538/1 („Службен весник на Република
Македонија“ бр.121/18 ), во точка 2, алинеја 6 се менува и гласи:
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„
- Сали Ајдини - член, шеф на Кабинетот на министерот без ресор, задолжен за странски инвестиции, д-р
Бардуљ Даути; “
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-5538/2
10 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
2600.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за економија
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
УВЕРЕНИЕТО, НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА
ИСПИТОТ ЗА ОВЛАСТЕН СТЕЧАЕН УПРАВНИК И ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
КУРС ЗА ОВЛАСТЕН СТЕЧАЕН УПРАВНИК
Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на уверението, начинот
на полагање на испитот за овластен стечаен управник и
програмата за спроведување на курс за овластен стечаен управник („Службен весник на Република Македонија“ бр.119/06).
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 15-4243/1
18 јули 2018 година
Скопје

Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.
__________

2601.
Врз основа на член 23 став (8) од Законот за стечај
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.34/06,
126/06, 84/07, 47/11, 79/13, 164/13, 29/14, 98/15 и
192/15) министерот за економија донесе
ПРОГРАМА
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ОВЛАСТЕН
СТЕЧАЕН УПРАВНИК
1. Со оваа програма се пропишува градивото, прописите и литературата за полагање на испитот за овластен стечаен управник.
2. Програмата за полагање на испитот за овластен
стечаен управник се состои од следните испитни области:
1.) Стечајно право (општа и посебна стечајна постапка), како и познавањето на професионалните стандарди потребни за водење на стечајната постапка и кодексот за етика за стечајните управници;
2.) Основите на правото кои се од значење за спроведување на стечајната постапка;
3.) Основите на економија, финансии и сметководство, кои се од значење за спроведување на стечајната
постапка;

1.) СТЕЧАЈНО ПРАВО
1.1. ОПШТА СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА
1. Основни одредби на стечајната постапка
-Предмет на Законот за стечај;
-Цели на стечајната постапка;
-Значење на употребени поими;
-Неспособноста за плаќање како услов за отворање
на стечајна постапка;
-Лица над кои се спроведува стечајна постапка;
-Услови за отворање на стечајна постапка;
-Стварна и месна надлежност;
-Примена на Законот за парнична постапка во стечајната постапка;
-Начела на стечајната постапка;
-Доставување и јавно објавување на судски
писмена;
-Судски одлуки, приговор, жалба и вонредни правни лекови и
-Трошоци на постапката.
2. Органи на стечајната постапка и нивните овластувања
- Видови органи во стечајната постапка и
- Стечаен судија и овластувања на стечајниот судија.
3. Стечаен управник
- Услови за именување и одлука за именување на
стечајниот управник;
- Услови за именување на друг стечаен управник;
- Ограничување за именување на стечаен управник;
- Правна положба и одговорност, овластување и
должност на стечајниот управник; -Стекнување на уверение на овластен стечаен управник;
- Ограничувања за стекнување на уверение за стечаен управник;
- Издавање на лиценца на физичко лице/друштво за
овластен стечаен управник;
- Услови за вршење на работи на друштво стечаен
управник;
- Односи со други органи во стечајната постапка;
- Одговорност за причинета штета;
- Одземање на лиценца за овластен стечаен управник;
- Разрешување на стечаен управник;
- Наградување и надоместување на трошоците на
стечајниот управник;
- Основи за определување на награда;
- Регистар на стечајни управници;
- Комора на стечајни управници, органи на комората и нивна надлежност;
- Финансирање на Комората;
- Овластувања на министерот за економија и
- Дисциплински органи, видови казни кои ги изрекува дисциплинската комисија.
4. Одбор на доверители
- Основање на привремен одбор на доверители;
- Основање, права и обврски на одбор на доверители;
- Начин на одлучување, седници на одборот на доверители и донесување на одлука; -Разрешување на
членовите на одборот на доверители и
- Награда за работата и надоместок на трошоците
во постапката.
5. Собрание на доверители
- Свикување на собрание на доверители;
- Работа и овластување на собрание на доверители;
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- Одлучување и право на глас на собрание на доверители и
- Услови под кои може да се укине одлука на собранието на доверители.
6. Поведување на стечајна постапка и претходната постапка за испитување на услови за отворање
на стечајна постапка
- Предлог за отворање на стечајна постапка;
- Овластени предлагачи и исправи;
- Форма и содржина на предлогот за покренување
на стечајна постапка;
- Постапување со неуреден и непотполн предлог;
- Повлекување на предлогот;
- Авансни трошоци од страна на предлагачот;
- Обврски на должникот во врска со поднесениот
предлог за отворање на стечајна постапка;
- Мерки кои можат да се преземат против органите
на должникот во случај да не достави потребни податоци;
- Мерки за обезбедување;
- Именување на привремен стечаен управник и негови обврски и должности и
- Правно дејство и објавување на ограничувањето
за располагање.
7. Отворање на стечајна постапка
- Рочиште за изјаснување по предлог за отворање
на стечајна постапка;
- Услови под кои трето лице може да го преземе
долгот на должникот;
- Случаи во кои отворената стечајна постапка не се
спроведува и веднаш се заклучува;
- Донесување решение за отворање на стечајна постапка и содржина на решението;
- Закажување на испитно рочиште и извештајно
собрание на доверителите;
- Доставување и објавување на решение за отворање на стечајна постапка и
- Стечајно досие.
8. Стечајна маса
- Поим на стечајна маса;
- Имот кој не влегува во стечајна маса и
- Имот на брачни другари.
9.Управување со имотот и правата на должникот кои влегуваат во стечајната маса
- Превземање на имотот што влегува во стечајната
маса;
- Попис и запечатување на имотот што влегува во
стечајна маса;
- Список на доверители;
- Почетен стечаен биланс;
- Водење на сметководство во стечајната постапка и
- Извештај за економско финансиска состојба на
должникот.
10. Постапка за утврдување на побарувањата
- Пријава на побарувања;
- Постапка по пријавата за побарување поднесена
од доверител;
- Писмено произнесување на стечајниот управник
по поднесените пријави за побарување;
- Елементи на посебна табела на утврдени побарувања;
- Рочиште за испитување на оспорени побарувања;
- Поведување на постапка пред суд на доверителот
чие побарување е оспорено;
-Вредноста на спорот и
- Правно дејство на пресуда за утврдување на побарувањето.
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11. Прво извештајно собрание
- Рочиште за поднесување на извештај за економско-финансиската состојба на должникот и
- Одлука за натамошно постапување во стечајната
постапка.
12. Впаричување на стечајната маса
- Начин на впаричување на имотот од стечајната
маса;
- Постапка за продажба на имотот од стечајната
маса;
- Права на стечајните доверители во постапката за
продажба на имотот;
- Продажна цена, основ за пренос и оспорување на
продажба;
- Продажба на целото или делови на претпријатието
на лица со посебни интереси;
- Продажба на целото или делови на претпријатието
под неговата вредност;
- Последиците од продажба на стечајниот должник
и
- Продажба на подвижни предмети.
13. Впаричување на предмети и права врз кои е
стекнато право на одвоено намирување
- Располагање со недвижноста;
- Располагање со подвижни предмети;
- Правата на доверителот со право на одвоено намирување и
- Заштита на доверителот од одолжување на продажбата.
14. Доверители и другите учесници во постапката
- Стечајниот должник, стечајни доверители и видови на доверители;
- Рангирање на стечајните доверители;
- Излачни доверители и видови излачни доверители;
- Земјоделско земјиште во државна сопственост;
- Разлачни доверители и видови на разлачни доверители;
- Право на одвоено намирување од предмети и права запишани во јавна книга;
- Право на намирување од договори за финасиски
колатерал и
- Доверители на стечајна маса.
15. Правни последици од отворање на стечајната постапка
- Време на настапување на правните последици од
отворање на стечајната постапка;
- Влијание на отворената стечајна постапка врз не
пристигнатите побарувања и
- Побарувања подложни на одложен и раскинлив
услов.
16. Правни последиците од отворање на стечајната постапка по стечајниот должник
- Поделба на имотот на правната заедница и
- Фирмата на стечајниот должник, сметките на стечајниот должник.
17. Правни последици од отворање на стечајна
постапка на побарувањата на доверителите
- Побарувања на стечајните доверителите и
- Доспеаност на побарувањата, конверзија на побарувањата, камати, условни побарувања.
18. Правни последици од отворање на стечајна
постапка
- Превземање на парници;
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- Забрана за извршување и обезбедување и
- Правни дејствија од посебно значење, привремена
забрана на правните дејства од посебно значење.
19. Правни последици од отворање на стечајна
постапка кои влијаат на правни работи
- Двострано товарните договори;
- Фиксни и термински договори и
- Други работи со договорен рок, налози, понуди,
закуп, полномошно, договори за вработување и друго.
20. Побивање на правни дејства на стечајниот
должник
- Општи одредби;
- Дозволено намирување;
- Недозволено намирување;
- Непосредно оштетување и намерно оштетување
на стечајните доверители;
- Правни работи без надоместок или со беззначаен
надоместок;
- Тајно друштво;
- Исплата на меничи и чековни обврски;
- Блиски лица на должникот;
- Извршни исправи и
- Неможност на побивање, рокови, активности за
побивање, странки во постапката за побивање и дејства за побивањето.
21. Распределба на стечајната маса
- Намирување на стечајните доверители;
- План за авансна распределба;
- Конечна распределба на средствата;
- Намирување на доверителите со оспорено побарување;
- Намирување на доверители со право на одвоено
намирување;
- Намирување на побарувања што подлежат на одложен услов и
- Депонирање на задржани средства.
22. Завршно собрание на доверителите
- Одржување на завршно собрание на доверителите;
- Одлуки на доверителите на завршното собрание и
- Разгледување на завршна сметка и завршен извештај.
23. Заклучување на стечајната постапка
- Решение за заклучување на стечајната постапка;
- Должности на стечајниот управник пред заклучувањето на постапката и
- Жалба.
24. Спроведување на дополнителна распределба
- Услови за спроведување на дополнителна делба и
- Предлог за спроведување на дополнителна делба.
25. Вишок што призлегува од конечната распределба
- Распределба на вишокот што произлегува од конечната распределба на стечајната маса и
- Услови за распределба на вишокот.
26. Запирање на стечајната постапка
- Услови за запирање на стечајната постапка;
- Постапка по предлогот за запирање на стечајната
постапка;
- Предлагачи за запирање на стечајната постапка и
- Правни последици од запирањето на стечајната
постапка по должникот.
27. Реорганизација на стечајниот должник
- Предстечајна реорганизација;
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- План за реорганизација поим и цел;
- Содржина на планот за реорганизација;
- Мерки за реализација;
- Подготвителен дел на планот, содржински дел,
прилози кои треба да се поднесат со планот и
- Сопственички и други стварни права.
28. Поднесување на планот за реорганизација
- Лица овластени за поднесување на план за реорганизација;
- Депонирање на планот за реорганизација;
- Одлуки на стечајниот судија по поднесениот план
и
- Групирање на доверители.
29. Постапка за прифаќање и одобрување на
планот за реорганизација
- Рочиште за расправање и гласање по предложениот план за реорганизација;
- Спојување на испитното рочиште со рочиште за
расправање и гласање по планот за реорганизација;
- Потребно мнозинство за донесување на одлука;
- Забрана на опструкција;
- Согласност на должникот;
- Решение за одобрување на планот за реорганизација и
- Право на жалба против решението на стечајниот
судија со кое се одобрува или се одбива одобрувањето
на предложениот план.
30. Правно дејство на одобрениот план за реорганизација
- Правно дејство на планот за реорганизација;
- Намирување според планот;
- Оспорени побарувања и
- Неисполнување на планот за реорганизација.
31.Заклучување на стечајна постапка поради
одобрен план за реорганизација
- Решение за заклучување на стечајната постапка и
- Правно дејство на заклучувањето на стечајната
постапка.
32. Надзор и контрола врз спроведувањето на
планот за реорганизација
- Решение за надзор и контрола на планот;
- Објавување на надзорот;
- Права и обврски на стечајниот управник при надзор врз спроведување на планот за реорганизација;
- Должности на стечајниот управник во врска со
надзорот врз спроведување на планот за реорганизација;
- Правни дејства од страна на должникот што бараат претходно одобрение од стечајниот управник;
- Максимизиран износ на заемот;
- Укинување на надзорот и
- Иницијатива за отворање на стечајна постапка.
33. Лично управување на должникот
- Претпоставки за лична управа;
- Положба на повереникот;
- Дополнително определување на лично определување;
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- Претходно одобрение на повереникот и
- План за реорганизација во услови на лично управување.

- Признавање на странска одлука во случај на претходно отворена стечајна постапка во Република Македонија.

34. Ослободување од преостанати обврски на
должник трговец поединец
- Барање на должникот;
- Решение на стечајниот судија;
- Одбивање да се даде ослободување на преостанати обврски;
- Правен статус на повереникот и
- Правно дејство на ослободување од преостанати
обврски.

41. Признавање без последици од отварање стечајна постапка во Република Македонија
- Општо правило;
- Извршување и обезбедување;
- Располагање на стечајниот должник;
- Услуги во корист на стечајниот должник;
- Пребивање;
- Привилегирани побарувања, излачни и разлачни
доверители;
- Признавање на странска одлука со последица од
отварање на стечајна постапка во Република Македонија;
- Отварање на посебна стечајна постапка во Република Македонија на предлог на доверителите;
- Овластувања на странскиот стечаен управник;
- Намирување на доверители;
- Посебна стечајна постапка во странска држава;
- Пријава на побарувањата во странската стечајна
постапка и
- Соработка на стечајните управници.

35. Посебни видови на стечајна постапка за
должник поединец со статус трговец
- Посебни видови на стечајна постапка.
36. Стечајна постапка врз имот на умрено лице
трговец
- Претпостравки за отворање на стечајна постапка
врз имот на умрено лице трговец;
- Овластени предлагачи за отварање на стечајна постапка врз имот на умрено лице;
- Рок за поднесување на предлог за отварање на стечајна постапка;
- Причини за отворање на стечајна постапка врз
имот на умрено лице и
- Побивање на правните дејствија на наследниците.
37. Стечајна постапка врз заеднички имот на
брачни другари и врз заеднички брачен имот со кој
заеднички и спогодбено управувале и располагале
обата брачни другари
- Овластени лица да поднесат предлог и
- Лична одговорност на брачните другари.
38. Меѓународен стечај, меѓународна надлежност на суд на Република Македонија
- Исклучива месна надлежност;
- Меѓународна надлежност спрема деловна единица
односно имот на странскиот стечаен должник во Република Македонија;
- Основни начела;
- Излачни и разлачни права;
- Договор за работа;
- Пресметување и
- Соработка на стечајните управници.
39. Претпоставки и постапка за признавање на
странска одлука за отворање на стечајна постапка
- Примена на општите правила за признавање на
странска судска одлука;
- Месна надлежност и состав на судот;
- Предлог за признавање странска одлука за отворање стечајна постапка;
- Претпоставки за признавање на странска одлука
за отворање на стечајна постапка;
- Одредување на привремени мерки и забрана на извршување и осигурување;
- Оглас по повод предлогот за признавање;
- Испитување претпоставки за признавање;
- Решение за признавање;
- Жалба против решение за признавање и
- Признавање на странска одлука за отварање на
стечајна постапка како претходно прашање.
40. Важење на призната странска одлука за отворање на стечајна постапка
- Признавање по отварање на стечајната постапка
во Република Македонија и

42. Непризнавање на странска одлука за отворање на стечајна постапка
- Одбивање на предлог за признавање;
- Жалба и
- Предлог за отварање на стечајна постапка кога
странската одлука за отварање на стечајна постапка не
може да се признае.
43. Странско порамнување и други стечајни постапки
- Странска одлука за одобрување на порамнување
или странски план за реорганизација.
1.2. ПОСЕБНА СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА
1.2.1. Стечајна постапка над банка
- Основање на банка;
- Мерки за подобрување на работата на банката,
промптни корективни мерки во случај на намалување
на стапката на адекватност на капиталот;
- Именување повереник и предсанациона постапка;
- Именување привремен управник и санациона постапка;
- Несолвеност на банка;
- Именување на привремен управник и неговите
права и должности;
- Одлука за поведување на санациона постапка над
банката;
- Причини за воведување на стечајна постапка над
банка;
- Предлог за донесување на одлука за исполнување
на услови за воведување на стечајна постапка;
- Донесување на одлука за исполнување на условите за воведување стечајна постапка, доставување и нејзино објавување;
- Отворање на стечајна постапка над банка;
- Правни последици од отворање на стечајна постапка над банка;
- Формирање на одбор на доверители и негова надлежност;
- Трошоци на стечајната постапка над банка;
- Редослед на исплата на побарувањата на доверителите;
- Остаток од стечајна маса и
- Примена на одредбите на Законот за стечај во стечајната постапка над банка.
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1.2.2. Стечајна постапка над друштва за осигурување и реосигурување
- Основање на друштва за осигурување;
- Решение за исполнување на условите за отворање
на стечајна постапка, услови за негово донесување, орган кој е надлежен да го донесе;
- Овластени лица за поднесување на предлог за отворање на стечајна постапка;
- Одлука за отворање на стечајна постапка;
- Оглас за отворање на стечајната постапка;
- Правни последици од отворањето на стечајната
постапка;
- Редослед на намирувањето на побарувањата во
стечајна постапка над друштво за осигурување;
- Наплата на побарувања кои произлегуваат од оние
класи на осигурување за кои се издвојуваат средства
кои ја покриваат математичката резерва;
- Именување и овластување на кураторот и
- Примена на Законот за стечај.
1.2.3. Стечајна постапка над брокерска куќа
- Причини за отворање на стечајна постапка над
брокерска куќа;
- Предлагач за отворање на стечајна постапка;
- Решение за отворање на стечајна постапка;
- Примена на одредбите од Законот за стечај и
- Издвојување на финансиските средства на клиентите дадени на брокерска куќа за купување на хартии
од вредност од имотот на брокерската куќа.
1.2.4.Престанок на банки, штедилници, друштва
за осигурување и брокерски друштва со ликвидација
- Причини и постапка за ликвидација на банка и
штедилница;
- Постапка за ликвидација, причини и постапка за
ликвидација на друштва за осигурување и
- Постапка за ликвидација, причини и постапка за
ликвидација на брокерска куќа и постапка за ликвидација.
1.3. КОДЕКС ЗА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ
- Основни начела на постапување на стечајниот управник;
- Професионалност во извршување на своите должности;
- Независност во извршувањето на должностите и
овластувањата;
- Доверливост на информации;
- Судир на интереси при извршувањето на должноста;
- Чување и управување со имотот на стечајниот
должник;
- Располагање со имотот на стечајниот должник;
- Колегијалност;
- Известување за работата на стечајниот управник и
- Соработка со Комора на стечајни работници и
надлежното министерство.
1.4. ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ ПОТРЕБНИ ЗА ВОДЕЊЕ НА СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА
- Стандард за управување со паричните средства и
банкарските сметки;
- Стандард за попис на имот на стечајниот должник,составување на листа на доверители;
- Стандард за составување на извештај на стечајниот управник за извештајното собрание;
- Стандард за минимум податоци кои треба да ги
содржи планот за реорганизација кој го поднесува стечајниот управник;
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- Стандард за вршење контрола над извршување на
планот за реорганизација;
- Стандард за образец за завршен извештај на стечајниот управник за извршените уплати и исплати;
- Стандард за начинот за водење и чување на документација и
- Стандард за месечен извештај.
2.) ОСНОВИТЕ НА ПРАВОТО КОИ СЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА
2.1. СТАТУСНО ПРАВО
1. Трговец поединец
- Поим, ограничувања, фирма;
- Престанување на работењето и
- Пријава за бришење на уписот.
2. Трговски друштва - општо
- Поим за трговски друштва;
- Форми на трговските друштва;
- Време на траењето на трговските друштва;
- Друштвото како правно лице;
- Одговорност за обврските, посебна одговорност
на содружниците односно акционерите;
- Лица кои можат односно неможат да основаат
друштво и
- Странски лица - содружник, права на странски лица и влогови во основна главнина.
3. Белези на трговските друштва
- Фирма, седиште и предмет на работење.
4. Застапување на трговските друштва
- Прокура;
- Трговски полномошник и
- Трговскиот патник.
5. Трговски регистар и постапка за упис
- Поим на трговскиот регистар;
- Субјекти на упис во трговскиот регистар;
- Податоци што се запишуваат во трговскиот регистар;
- Видови и постапка на уписи и
- Начела на упис во трговскиот регистар.
6. Форми на трговско друштво
- Јавно трговско друштво, поим, основање, правни
односи помеѓу содружниците;
- Командитно друштво, поим и основање, правни
односи помеѓу содружниците;
- Друштвото со ограничена одговорност, поим, основање на друштвото, основна главница на друштвото;
- Правни односи меѓу друштвото и содружниците,
удели, одлучување на содружниците во друштвото, управување со друштвото;
- Акционерско друштво, поим, акции, правни односи помеѓу акционерите и друштвото;
- Органи на друштвото, едностепен систем на управување, двостепен систем на управување, собрание на
друштвото;
- Статут на друштво со ограничена одговорност;
- Големи зделки и зделки со заинтересирана страна;
- Командитно друштво со акции, поим и
- Договор за командитно друштво со акции и управување со друштвото.
7. Тајно друштво
- Таен содружник и влог и
- Субјективитет на друштвото и договор за уредување на односите.
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8. Стопанска интересна заедница
- Поим, предмет на работењето, цели на основање и
- Својство на правно лице, одговорност на членовите, собрание, застапување и управување.
9. Трговски книги, годишни сметки и финансиски извештаи
- Водење на сметководство;
- Обврски да се водат трговски книги;
- Водење на трговските книги, попис и усогласување на состојбата и
- Чување на трговските книги, на сметководствени
документи, на годишните сметки и на финансиските
извештаи, годишна сметка и финансиски извештај.
10. Поврзани друштва
- Видови на поврзување и воспоставување односи
меѓу друштвата;
- Поим на учество на едно во друго друштво;
- Друштво со значајно учество;
- Друштво со мнозинско учество или со мнозинско
право на одлучување во друго друштво;
- Поим на зависно и владеачко друштво;
- Друштво со заемно учество и
- Друштво што дејствува заеднички.
11. Статусни промени - присоединување, спојување и поделба на друштвата
- Присоединување, спојување и поделба на друштвата;
- Одлучување за статусните промени;
- Универзален пренос на целиот имот или на дел од
имотот;
- Содржина на спогодбата за статусни промени;
- План за поделба;
- Објавување на известување за статусна промена и
известување на доверителите и
- Биланс на состојба пред статусна промена.
12. Правна положба на странските вложувања
- Законот за трговските друштва и странските вложувања и
- Странско трговско друштво и странскиот трговец
– поединец;
13. Престанок на трговските друштва со ликвидација
- Автоматски престанок на трговско друштво;
- Престанок врз основа на одлука на содружниците
- волев престанок на друштвото;
- Престанок врз основа на одлука донесена од судот;
- Објавување на престанокот на друштвото;
- Ефектите од престанокот на друштвото - ликвидација на друштвото;
- Начини на престанок на трговските друштва;
- Постапка во која се утврдува ништовноста на
друштвото и
- Постапка на редовна ликвидација на друштвото.
14. Занатечиска дејност
- Поим на занаетчиска дејност и условите за вршење на занаетчиска дејност;
- Упис на вршење на занаетчиска дејност во регистарот на занаетчиите;
- Седиштето на вршителот на занаетчиската дејност
и
- Привремено запирање и престанок на занаетчиската дејност.
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15. Задруги
- Поим на задруга;
- Имотот на задругата;
- Одговорноста за обврските на задругата во правниот промет и
- Престанок на задруга.
2.2. СТВАРНО ПРАВО
1. Право на сопственост
- Поим, содржина, правно дејство, ограничување и
предмет на правото на сопственост;
- Облици на правото на сопственост и
- Стекнување, заштита и прекин на правото на сопственост.
2. Владение
- Поим и видови на владение и
- Секнување, заштита и престанок на владение.
3. Други стварни права
- Право на службеност;
- Стварни службености и
- Лични службености.
4. Право на залог
- Поим за залог,
- Воспоставување на правото на залог;
- Начин, услови и постапка за засновање;
- Постоење, реализација и престанување на договорното заложно право врз подвижни ствари;
- Хартии од вредност, побарување и други права
(рачен залог) и врз недвижности (хипотека), владетелски залог и невладетелски залог;
- Предмет на рачниот залог, залог на хартии од
вредност, определени облигациони побарувања или
други права и
- Заложен регистар.
5. Стварни права на странски лица
- Сопственост врз подвижни ствари;
- Сопственост врз недвижни ствари и
- Земјишни книги и катастар на недвижности.
2.3. ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
1. Настанување на обврска
- Договор, склучување на договор и согласност на
волјите;
- Предмет, основа, способност и форма на договор;
- Услов, рок, капар и пишманлак, застапување и полономошно;
- Неважност на договор;
- Двострани договори и
- Општи дејства на обврските.
2. Причинување на штета
3. Побивање на должничко правните дејства
4. Право на задржување
5. Престанување на обврска
- Исполнување и други начини на престанување на
обврски (пребивање-компензација, отпуштање на долг,
новација, соединување).
6. Исполнување и невозможност
вање

на исполну-
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7. Истек на време и отказ
8. Застареност
9. Обврски со повеќе должници или доверители
10. Промена на доверител или должник
11. Отстапување на побарувањата со договор
(цесија)
12. Превземање на долгот
13. Превземање на исполнувањата
14. Договори
- Договор за продажба;
- Договор за заем;
- Договор за закуп;
- Договор за лиценца;
- Договор за градење;
- Договор за ортаклак;
- Договор за налог;
- Договор за комисион;
- Договор за осигурување;
- Договор за гаранција и
- Договор за асигнација.
15. Вршење на лизинг, финансиски лизинг
-Траење, предмет, форма и содржина на договорот
за финансиски лизинг.
16. Банкарски парични работи
-Договор за кредит и
-Договор за кредит на основа на залог на хартии од
вредност и акредитиви.
17. Банкарска гаранција
18. Поравнување
2.4. ТРУДОВО ПРАВО
1. Договор за вработување;
- Договор за вработување на определено и неопределено време;
- Форма на договорот за вработување;
- Странки на договорот за вработување;
- Содржина на договорот за вработување;
- Способност за склучување на договор за вработување;
- Услови за склучување на договор за вработување,
договорна слобода;
- Начин на престанок на важноста на договорот за
вработување и
- Враќање на документи и издавање потврда.
2. Права и обврски на страните при склучувањето на договорот за вработување;
- Права и обврски на страните при склучување на
договорот за вработување и
-Обврски на работникот и работодавачот.
3. Плаќање на работата;
- Вид на плаќање, основна плата, работна успешност и додатоци и
- Надоместок на плата и надоместок на трошоци
поврзани со работата.
4. Работно време;
- Полно работно време;
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- Прекувремена работа, дополнително работење;
- Распоред на работното време и
- Ноќна работа и права на работниците кои работат
ноќе.
5. Паузи и одмори;
- Пауза за време на работното време;
- Одмор помеѓу два последователни дена;
- Неделен одмор;
- Годишен одмор - стекнување право и начин на користење на годишниот одмор;
- Наплатено отсуство и
- Други видови на отсуства.
6. Надомест на штета;
- Одговорност на работниците за штета и паушално
обештетување.
7. Посебна заштита;
Видови на посебна заштита.
8. Работни спорови;
- Мирно решавање на индивиндуалните и колективните работни спорови и
- Остварување на правото на судска заштита.
9. Синдикати и здруженија на работодавачи;
- Асоцијации на работници и работодавачи и
- Синдикален преставник.
10. Колективни договори;
- Видови колективни договори, општ колективен
договор;
- Примена и важност на колективниот договор;
- Облик на колективниот договор;
- Штрајк, права и обврски за време штрајкот и
- Последици од организирање и учество во штрајк.
11.Стекнување и услови за стекнување на права
од пензиско и инвалидско осигурување;
- Осигуреници-поим и стекнување својство на осигуреник и
- Право од пензиско инвалидско осигурување, исполнување и користење на правата од пензиско инвалидско осигурување.
12. Задолжително осигурување во случај на невработеност;
Осигуреници, права од осигурување во случај на
невработеност и право на паричен надомест.
2.5. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
1. Поим и видови на хартии од вредност
- Суштествени состојки, на кого гласи хартијата од
вредност.
2. Остварување на правото
3. Пренос на хартија од вредност
4. Промени кај хартиите од вредност
5. Исполнување на обврска од хартија од вредност
6. Издавање понуда и продажба на хартиите од
вредност
7. Депозитар на хартии од вредност
8. Регистрирање на хартии од вредност
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9. Тргување на хартиите од вредност
10. Овластени учесници на пазарот на хартии од
вредност
- Основање на брокерска куќа;
- Работење на брокерска куќа и
- Друштво за инвестиционо советување.
11. Правила за тргување на берзата
- Оперативни правила на тргување, утврдување и
порамнување.
12. Комисија за хартии од вредност
- Статус, организација, состав;
- Функции и надлежности;
- Контрола, мерки и акти кои ги носи при контролата на целокупната документација на издавачите на хартии од вредност и
- Регистар на акционерски друштва со посебни обврски за известување.
13. Поим за меница
14. Поим за чек
2.6. ДАНОЧНО ПРАВО
1. Данок на додадена вредност
Предмет за оданочување, даночен обврзник, даночен должник, даночна основица и даночна стапка.
2. Постапка за наплата на данокот, даночна пријава, утврдување на данок и наплата на данок.
2.7. КРИВИЧНО ПРАВО
1. Прекршок и прекршочна одговорност
- Поим, одговорност на физичко и одговорност на
правно лице и
- Санкции.
2. Кривично дело
- Кривично дело и кривична одговорност и
- Цел на казнувањето, видови казни и услови за
нивно изрекување.
3. Кривична пријава
Поим, содржина и надлежност.
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7. Управен спор, поим на управниот спор и надлежност
2.9. ПАРНИЧНА ПОСТАПКА
1. Надлежност и состав на судот
-Стварна и месна надлежност;
2. Странките и нивните законски застапници,
својство на странка, странкарска (странечка), парнична и постулациона способност
3. Полномошници
4. Поднесоци
5. Доставување на писмена
- Начин на доставување, одбивање прием, промена
на стан, безуспешно доставување, полномошник и застапник за примање на писмена и доставница.
6. Тужба
- Содржина на тужбата;
- Тужба за утврдување;
- Тужба со повеќе истакнати тужбени барања;
- Противтужба;
- Преиначување на тужбата;
- Повлекување на тужба и
- Постоечка парница.
7. Учество на трети лица во парница
- Учество на замешувач и
- Именување на претходник.
8. Прекин на постапката
9. Докази и изведување на докази
10. Судско порамнување
11. Пресуда
- Видови на пресуди; (делумна пресуда, меѓупресуда, пресуда по основ на признание; пресуда по основ
на одрекување, пресуда поради пропуштање, дополнителна пресуда, пресуда поради неподнесување на одговор на тужба и пресуда без одржување на расправа).
12. Правосилност на пресуда
- Решение.

2.8. УПРАВНО ПРАВО
1. Основни начела на управната постапка
2. Странки и нејзино застапување
3. Видови на одлуки во управната постапка

13. Редовни правни лекови;
- Жалба против пресуда;
- Содржина на жалбата;
- Причини за побивање на пресуда;
- Постапка по жалба и
- Жалба против решение.

4. Правни средства
14. Одлуки на второстепениот суд по жалбата
5. Извршување
6. Конечност и правосилност на управниот акт

15. Вонредни правни лекови
- Ревизија и повторување на постапката.

19 јули 2018

16. Посебни постапки
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3. Организација и надлежност на Народниот
правобранител

17. Постапка по спорови од работни односи
18. Постапка по спорови поради смеќавање на
владение
19. Издавање платен налог
20. Постапка по спорови од мала вредност
21. Постапка по стопански спорови
2.10. ИЗВРШУВАЊЕ
1. Основни одредби
2. Основи за извршувањето и започнувањето на
извршувањето

4. Организација и поставеност на Државниот
правобранител
3.) ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА, СМЕТКОВОДСТВО И ФИНАНСИИ
3.1. ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА
1. Активности на раководството
- Донесување на деловни одлуки;
- Контрола на деловно-финансиски процеси и
- Известување за сосотојбата и успехот.
2. Трошок
- Поим;
- Количинска и вредносна компонента и
- Поделба на трошоците.
3. Основни видови на трошоци

3. Надлежност

4. Трошоци според официјалната билансна шема

4. Извршување

5. Директни и индиректни трошоци
- Поим и
- Алокација на индиректни трошоци.

5. Извршител
6. Спроведување на извршувањето
7. Противизвршување
8. Извршување заради наплата на парично побарување
9. Извршување врз парично побарување на
должник

6. Фиксни и варијабилни трошоци
- Поим и
- Графички приказ и еластичност.
7. Планирање
- Видови на стратешки планови (среднорочни, годишни, квартални, месечни, неделни, дневни)
8. Видови на планови според дејноста;
9. Видови на планови според причината
- Редовни, вонредни и специјални.
10. Предуслови на успешно планирање

10. Извршување врз побарување да се предадат
или испорачаат подвижни предмети или да се предаде недвижност
11. Извршување врз акции и врз удел во трговско друштво
12. Извршување врз недвижности
13. Посебни одредби за извршување врз имотот
на правни лица заради наплата на парично побарување
14. Извршување заради остварување на непарично побарување
2.11. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СУДСКАТА ВЛАСТ
1. Организација и надлежност на судовите
Основни судови, Апелациони судови, Врховен суд
на Република Македонија
2. Организација и надлежност на Јавното обвинителство

11. Основни извори на финансирање
12. Финансирање со капитал
- Поим финансирање од сопствени извори и
- Дополнителни влогови на сопственикот-докапитализација.
13. Финансирање со кредит-финансирање од
сопствени извори
-Поим и основни облици.
14. Финансирање со капитал во однос на финансирање со кредит
3.2. ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО
1. Поим на сметководство
2. Цел на сметководството
- Документирање на деловни промени;
- Утврдување на деловниот резултат и
- Утврдување на финансиската положба.
3. Структура на сметководство
- Книговодство со биланс;
- Пресметка на трошоците и резултатот;
- Сметководствено планирање и анализа и
- Сметководствена контрола и ревизија.
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4. Начела на сметководство
- Начело на двострано опфаќање на деловните промени;
- Начело на деловна единица;
- Начело на континуитет на работењето;
- Начело на парично мерило;
- Начело на историски трошок;
- Начело на причинска врска и
- Начело на внимателност.
5. Рамка за подготовка и прикажување на финансиски извештаи и презентирање на финансиски
извештаи по меѓународни сметководствени стандарди
- Поим и видови на финансиски извештаи и
- Содржина и карактеристики на финансиски извештаи.
6. Сметководствени стандарди
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- Изработка на почетниот биланс на состојба, деловни активности, деловни извештаи.
19. Поим и функција на управувачкото сметководство
20. Разлика помеѓу финансиското и управувачкото книговодство
21. Погонска пресметка
- Поим;
- Пресметка на трошоци и учиноци и
- Аналитичка пресметка на успех.
22. Трансферни цени
- Активирање на сопствените учиноци и стока и
- Размена на производи и услуги во функција на понатамошна финализација на производите помеѓу поврзаните правни лица.
3.3. ОСНОВИ НА ФИНАНСИИ

7. Книговодство
- Поим, цел, предмет и задачи.

1. Поим за финансии

8. Методи на водење на книговодство
- Просто и двојно книговодство.
9. Принципи на уредно книговодство
- Потполност;
- Ажурност;
- Хронолошки ред;
- Можност за проверка;
- Јасност;
- Материјална точност и
- Економичност.
10. Деловни книги
- Дневник;
- Главна книга;
- Помошни книги и
- Сметководствени документи.
11. Корисници на сметководствени информации
- Интерни и
- Екстерни.
12. Основни организациони целини на сметководството - финансискот и управувачко сметководство
13. Поим и функција на финансиското книговодство
14. Контна рамка-план
15. Финансиски извештаи
- Биланс на состојба;
- Биланс на успех;
- Извештај за паричните текови;
- Извештај за промените на капитал и
- Напомени покрај финансиските извештаи.
16. Ревизија на финансиски извештаи
-Цел, предмет и улога на ревизијата на финансиските извештаи.

2.Финансиски показатели
- Ликвидност;
- Финансиска структура;
- Рентабилност;
- Активност и
- Пазарна вредност.
3. Ризик
- Поим, разлика помеѓу ризикот и неизвесноста.
4. Видови на ризик
- Деловни, финансиски и комбиниран-тотален ризик.
5. Ризик и време
6. Анализа за прагот на рентабилност
- Поим за контрибуциона маржа,
- Количински и вредносен метод за утврдување на
критичната точка и
- Маржа на сигурност.
7. Финансиски левериџ
- Поим, точка на индиференција на финансирање.
8. Проценка на вредноста на капиталот
- Поим за проценката и дефиниција на вредноста,
предмет, намена, начела и методи.
9. Дисконтна стапка
- Поим и начин на утврдување.
ето

10. Управување со готовината на претпријати- Поим на готовинскиот циклус;
- Трошоците за готовината и
- Оптималното салдо на готовината.

17. Доставување и јавност на финансиските извештаи

11. Трајни обртни средства
- Поим;
- Пресметка на потребното ниво на трајни обртни
средства и
- Последиците од паричниот тек.

18. Специфичности на сметководствената функција во трговските друштва во стечај
- Управување со трговско друштво;
- Организација на сметководствената функција и

12. Основни методолошки пристап при изработка на планови
- Централистички, од дното кон врвот и партиципативен.
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13. Буџет
- Поим;
- Улога во деловното планирање;
- Употреба, разлика помеѓу буџетот и готовинскиот
тек, динамика и
- Ребалансирање.
14. Поволности на буџетирањето
- Извршување на деловните активности;
- Благовремено информирање во врска со финансиските активности и
- Основа за донесување на стратешки одлуки.
15. Проблеми на буџетирањето
- Извесност, синхронизација на деловните активности и ресурси.
16. Извештај за паричните текови
- Приливи, одливи и ефекти.
17. Улога на буџетот во трговските друштва во
стечај.
4.) ПРОПИСИ И ЛИТЕРАТУРА
4.1. ПРОПИСИ
Закон за стечај
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.34/06, 126/06, 84/07, 47/11, 79/13, 164/13, 29/14,
98/15 и 192/15);
Закон за наследувањето
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.47/96);
Закон за семејството
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.80/92, 9/96, 38/04, 33/06, 84/08, 67/10, 156/10, 39/12,
44/12, 38/14, 115/14, 104/15 и 150/15);
Закон за банките
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15 и 190/16);
Законот за Фондот за осигурување на депозити
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
63/00, 29/02, 43/02, 49/03, 81/08, 158/10, 43/14, 15/15,
153/15 и 27/16);
Закон за супервизија на осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.27/02, , 79/07, 88/08, 67/10, 44/11, , 188/13, , 43/14,
112/14, 153/15, 192/15 и 23/16 и 83/18);
Закон за хартии од вредност
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 43/14, 15/15,
154/15, 192/15 и 23/16);
Закон за трговските друштва
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12,
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14,
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18);
Закон за европско друштво
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.115/10);
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Закон за Европските економски интересни заедници
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.158/11);
Закон за едношалтерски систем и за водење на
трговски регистар и регистар на други правни лица
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11, 70/13,
115/14, 97/15, 192/15 и 53/16);
Закон за Централен регистар
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.50/01, 49/03, 109/05, 88/08, 35/11, 43/14, 199/14,
97/15, 153/15 и 27/16);
Закон за преземање на акционерски друштва
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.69/13, 188/13, 166/14, 154/15 и 23/16)
Закон за задругите
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.54/02 и 84/05)
Закон за сопственост и други стварни права
(„Службен весник на Ррепублика Македонија“
бр.18/01, 92/08, 139/09 и 35/10);
Закон за договорен залог
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.5/03, 2/05, 87/07, 51/11, 74/12, 115/14, 98/15, 215/15 и
6/16);
Закон за обезбедување на побарувањата
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.87/07 и 31/16);
Закон за задолжница
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.59/12, 12/14, 201/14 и 145/15);
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 и
172/16);
Закон 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);
Закон за градежно земјиште
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16);
Закон за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.4/05, 13/07, 165/08, 146/09, 18/11, 51/11, 27/14,
144/14, 72/15, 104/15, 153/15, 23/16 и 178/16 );
Закон за облигационите односи
(„Службен весник
на Република Македонија“
бр.18/01, 78/01, 4/02, 59/02, 5/03, 84/08, 81/09 и 161/09);
Закон за лизинг
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.4/02, 49/03, 13/06, 88/08, 35/11, 51/11, 148/13, 145/15,
23/16 и 37/16);
Закон за работните односи
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10,
124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13,
113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16);
Закон за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија"
бр.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14,
113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15,
147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16 и
35/18);
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Закон за вработување и осигурување во случај
на невработеност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
37/97, 25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06,
29/07, 102/08, 161/08, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12,
114/12, 39/14, 44/14,113/14, 56/15, 129/15, 147/15,
154/15, 27/16, 119/16 и 21/18);
Закон за придонеси од задолжително социјално
осигурување
(„Службен весник на Република Македонија
бр.142/08, 64/09, 156/09, 166/10, 53/11, 185/11, 44/12,
15/13, 91/13, 170/13, 97/14, 113/14, 180/14, 188/14,
20/15, 48/15, 129/15, 217/15, 190/16, 171/17 и 35/18) ;
Закон за чек
("Службен весник на Република Македонија"
бр.03/02, 88/08 и 145/15);
Закон за меница
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.03/02, 67/10 и 145/15);
Закон за даночна постапка
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10,
53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15, 154/15,
23/16 и 35/18);
Закон за данокот на додадена вредност
(„Службен весник на Република Македонија"
бр.44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06,
114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11,
135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15,
225/15, 23/16 и 189/16);
Закон за вршење на сметководствените работи
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16, 190/16 и
193/17);
Кривичен законик
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.37/96, 80/99, 04/02, 43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06,
07/08, 139/08, 114/09, 51/11, 135/11, 185/11, 166/12,
55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 41/14, 115/14, 132/14,
160/14, 199/14, 196/15 ,226/15 и 97/17);
Закон за прекршоците
(„Службен весник на Република Македонија
“бр.124/15);
Закон за кривична постапка
("Службен весник на Република Македонија"
бр.150/10, 100/12 и 142/16);
Закон за општата управна постапка
("Службен весник на Република Македонија"
бр.124/15);
Закон за управните спорови
("Службен весник на Република Македонија"
бр.62/06 и 150/10);
Закон за парнична постапка
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.79/05, 110/08, 83/09, 116/10 и 124/15);
Закон за медијација
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.188/13, 148/15, 192/15 и 55/16);
Закон за извршување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
72/16 и 142/16);
Закон за судовите
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.58/06, 62/06, 35/08 и 150/10);
Закон за јавното обвинителство
("Службен весник на Република Македонија"
бр.150/07 и 111/08);
Закон за државното правобранителство
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.87/07 и 104/15);
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Закон за ревизија
("Службен весник на Република Македонија"
бр.158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15
и 23/16);
Закон за платен промет
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/2010, 35/11, 11/12,
59/12, 166/12, 170/13, 153/15, 199/15 и 193/17);
Правилник за формата и содржината на легитимација на стечајниот управник ("Службен весник на Република Македонија" бр.119/06).
Правилник за формата и содржината на лиценцата
за овластен стечаен управник и на лиценцата на друштвото стечаен управник ("Службен весник на Република Македонија" бр.119/06).
Правилник за професионални стандарди за стечајната постапка ("Службен бесник на Република Македонија" бр.119/06) и тоа:
- Професионален стандард за управување со парични средства и банкарски сметки;
- Професионален стандард за попис на имотот на
стечајниот должник, составување на листа на доверителите и почетниот стечаен биланс;
- Професионален стандард за составување на извештајот на стечајниот управник за извештајното собрание;
- Професионален стандард за образец за завршен
извештај на стечајниот управник за извршените уплати
и исплати;
- Професионален стандард за минимум податоци
кои треба да ги содржи планот на реорганизација кој го
поднесува стечајниот управник;
- Професионален стандард за начинот за водење и
чување на документација.
Правилник за формата, содржината и начинот на
водењето на регистарот на е-стечај („Службен весник
на Република Македонија“бр.164/11)
Правилник за наградата и надоместокот на реално
потребните трошоци на стечајниот управник и начинот
на утврдување на нивната висина ("Службен весник на
Република Македонија" бр.47/14).
Правилник за начинот на спроведување на постапката на електронска продажба како и продажбата на
имотот дел од стечајната маса за која може да настанат
штетни последици ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/14).
Правилник за формата и содржината на регистарот и листите на стечајните управници по судови и начинот на нивното водење ("Службен весник на Република Македонија" бр.47/14).
Правилник за формата и содржината на посебната
табела (шема) на утврдени и оспорени побарувања
("Службен весник на Република Македонија" бр.47/14).
Правилник за начинот на избор на стечаен управник според методата на електронски избор ("Службен
весник на Република Македонија" бр.47/2014).
Правилник за содржината и начинот на водење на
стечајното досие ("Службен весник на Република Македонија" бр.47/14).
Правилник за начинот на бодирање на првиот и
вториот дел од испитот за овластен стечаен управник и
формата и содржината на уверението за положен испит
за овластен стечаен управник ("Службен весник на Република Македонија" бр.30/15).
Правилник за формата, содржината и начинот на
водењето на регистарот на лица кои неможат да основаат и да управуваат и лица кои се спречени или престанале да ги вршат своите функции во органот на упра-
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вување во трговските друштва во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр.06/2011)
Правилник за начинот за вршење на попис на
средствата и обврските и усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот
(„Службен весник на Република Македонија “
бр.107/11)
Правилник за сметководствен план и содржината
на одделни сметки во сметковниот план („Службен
весник на Република Македонија“ бр.174/11)
Етички кодекс за стечајните управници ("Службен
весник на Република Македонија" бр.119/06) .
4.2. ЛИТЕРАТУРА
Коментар на Законот за стечај - Б. Брајановски - А.
Николовски и Т. Беличанец, Академик, 2006;
Закон за стечај, коментари, објаснувања, судска практика и предметен регистар – Дејан Костовски; Академик
2014;
Трговско право 2005 А.Николовски - С. Плавшиќ
Коментар на Законот за трговските друштва Б. Брајановски-А.Николовски, Самостоен издавач, Скопје, 2004;
Стварно право, др. Родна Живковска, Европа
92,Скопје,2005;
Економика на претпријатија, Проф. д-р Димитар
Бојаџиоски, Економски факултет во Скопје, 1999 (стр.
101-227, 295-345, 395-413)
Менаџмент, трето издание, Проф. д-р Бобек Шуклев, Економски факултет, Скопје, 2006 (стр. 3-355) или
Менаџментот, проф. д-р Тодор Кралев, ЦИМ, Скопје,
1995 (стр. 2-28, 102-437)
Сметководство на деловниот менаџмент, Проф. д-р
Слободан Марковски - проф. д-р Блажо Недев, Економски факултет, Скопје, 1995 (стр. 5061, 135-162, 358380, 437-560)
Претприемништво, Проф. д-р Таки Фити, м-р Верица Хаџивасилева - Марковска, Милфорд Беитмен, Економски факултет, Скопје, 1999 (str161-197м 229-267)
Финансиско сметководство, Проф. д-р Трајко Русевски, Скопје,Сојуз на сметководители, второ издание, 1994 (стр. 18-231, 272-323)
Финансиски Менаџмент, Проф. д-р Синиша Спасов, УНИЈА, Скопје, 2005
Основи на сметководство, Проф. д-р Серафим Томовски, Скопје, 1996 и
Правила за тргување на Македонската берза АД
Скопје, (Правила за тргување –пречистен текст, Македонската берза АД Скопје, март 2018)
Меѓународни сметководствени стандарди 2000, Комисија за сметководствени стандарди, Скопје, 2000.
3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 15-4242/1
18 јули 2018 година
Скопје

Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
2602.
Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средното
образование („Службен весник на Република Македонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03,
42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08,
92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12,
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16,
127/16, 67/17 и 64/18), министерот за образование и наука
донесе

КАЛЕНДАР
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2018/2019
ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА
Член 1
Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во јавните средни училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други
форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор
за учебната 2018/2019 година.
Член 2
Учебната година во јавните средни училишта започнува на 1 септември 2018 година, а завршува на 31
август 2019 година.
Наставната година започнува на 3 септември 2018
година и завршува на 10 јуни 2019 година, освен за
учениците од завршната година од гимназиско образование, стручно образование со четиригодишно и тригодишно траење на образованието, уметничко образование и средно стручно образование за ученици со посебни образовни потреби за кои редовната настава завршува на 17 мај 2019 година.
Член 3
Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I
и II полугодие.
Првото полугодие започнува на 3 септември 2018
година и завршува на 31 декември 2018 година.
Второто полугодие започнува на 21 јануари 2019
година и завршува на 10 јуни 2019 година.
Член 4
Во текот на учебната година учениците користат
зимски и летен одмор.
Зимскиот одмор започнува на 1 јануари 2019 година и завршува на 20 јануари 2019 година.
Летниот одмор започнува на 11 јуни 2019 година и
завршува на 31 август 2019 година.
Член 5
За учениците од завршните години на средното образование кои ќе полагаат државна матура, училишна
матура или завршен испит во јунскиот испитен рок,
јавните средни училишта во времето од 20 мај до 28
мај 2019 година организираат подготвителна настава,
консултации и други форми на помош за учениците
кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити, испити за побрзо напредување, матурски и завршни испити.
За учениците од завршните години на средното образование кои ќе полагаат државна матура, училишна
матура или завршен испит во августовскиот испитен
рок, јавните средни училишта во времето од 17 јуни до
28 јуни 2019 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на
годината, дополнителни испити, испити за побрзо напредување, матурски и завршни испити.
Јавните средни училишта во времето од 12 jуни до
20 јуни 2019 година и од 12 август до 16 август 2019
година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба
да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити и испити за побрзо напредување.
Член 6
Екстерните испити од државната матура во гимназиското образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:
- англиски јазик, француски јазик, германски јазик,
односно руски јазик на 1 јуни 2019 година со почеток
во 10 часот;
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- македонски јазик и литература, албански јазик и
литература, односно турски јазик и литература на 8 јуни 2019 година со почеток во 10 часот;
- хемија, физика, биологија, историја и филозофија
на 11 јуни 2019 година со почеток во 10 часот;
- математика на 13 јуни 2019 година со почеток во
10 часот.
За учениците од став 1 на овој член кои во јунскиот
испитен рок не положиле дел или сите испити од
државната матура во гимназиското образование или од
оправдани причини не полагале државна матура или
дел од државната матура во гимназиското образование
во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен
рок во август во следните термини:
- англиски јазик, француски јазик, германски јазик,
односно руски јазик на 12 август 2019 година со почеток во 10 часот;
- македонски јазик и литература, албански јазик и
литература, односно турски јазик и литература на 13
август 2019 година со почеток во 10 часот;
- хемија, физика, биологија, историја и филозофија
на 14 август 2019 година со почеток во 10 часот;
- математика на 15 август 2019 година со почеток
во 10 часот.
Екстерните испити од државната матура во уметничкото образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:
- англиски јазик, француски јазик, германски јазик,
односно руски јазик на 1 јуни 2019 година со почеток
во 10 часот;
- македонски јазик и литература, албански јазик и
литература, односно турски јазик и литература на 8 јуни 2019 година со почеток во 10 часот;
- историја, филозофија, односно естетика на 11 јуни
2019 година со почеток во 10 часот.
За учениците од став 3 на овој член кои во јунскиот
испитен рок не положиле дел или сите испити од
државната матура во уметничко образование или од
оправдани причини не полагале државна матура или
дел од државната матура во уметничко образование во
јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок
во август во следните термини:
- англиски јазик, француски јазик, германски јазик,
односно руски јазик на 12 август 2019 година со почеток во 10 часот;
- македонски јазик и литература, албански јазик и
литература, односно турски јазик и литература на 13
август 2019 година со почеток во 10 часот;
- историја, филозофија, односно естетика на 14 август 2019 година со почеток во 10 часот.
Екстерните испити од државната матура во четиригодишното стручно образование во јунскиот испитен
рок се спроведуваат во следниве термини:
- англиски јазик, француски јазик, германски јазик,
односно руски јазик на 1 јуни 2019 година со почеток
во 10 часот;
- македонски јазик и литература, албански јазик и
литература, односно турски јазик и литература на 8 јуни 2019 година со почеток во 10 часот;
- хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 11
јуни 2019 година со почеток во 10 часот;
- математика на 13 јуни 2019 година со почеток во
10 часот.
За учениците од став 5 на овој член кои во јунскиот
испитен рок не положиле дел или сите испити од
државната матура во четиригодишното стручно образование или од оправдани причини не полагале државна матура или дел од државната матура во четиригодишното стручно образование во јунскиот испитен
рок, се организира втор испитен рок во август во следните термини:

19 јули 2018

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик,
односно руски јазик на 12 август 2019 година со почеток во 10 часот;
- македонски јазик и литература, албански јазик и
литература, односно турски јазик и литература на 13
август 2019 година со почеток во 10 часот;
- хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 14
август 2019 година со почеток во 10 часот;
- математика на 15 август 2019 година со почеток
во 10 часот.
Интерните испити од изборниот дел на државната
матура се спроведуваат во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните
училишни предметни комисии и тоа:
- во јунскиот испитен рок во периодот од 17 јуни до
28 јуни 2019 година и
- во августовскиот испитен рок во периодот од 19
август до 23 август 2019 година.
Презентацијата и одбраната на проектната задача за
учениците од гимназиско и средно стручно образование се реализира во периодот од 13 март до 24 април
2018 година и од 19 август до 23 август 2019 година.
Презентација и одбрана на проектна задача за учениците од средното уметничко образование се реализира во периодот од 13 март до 15 мај 2019 година година и од 19 август до 23 август 2019 година.
Член 7
Училишната матура во гимназиското образование,
училишната матура во уметничкото образование и завршниот испит во четиригодишното стручно образование се спроведуваат во два испитни рока и тоа: јуни и
август.
Во јунскиот испитен рок:
- задолжителен дел (македонски јазик и литература,
албански јазик и литература, односно турски јазик и
литература) на 12 јуни 2019 година со почеток во 9 часот.
Во августовскиот испитен рок:
- задолжителен дел (македонски јазик и литература,
албански јазик и литература, односно турски јазик и
литература) на 16 август 2019 година со почеток во 9
часот.
Испитот од изборниот дел на училишната матура
во гимназиското и во уметничкото образование, испитот од изборниот дел на завршниот испит во четиригодишното стручно образование и проектната задача се
спроведуваат во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни
предметни комисии и тоа:
- во јунскиот испитен рок во времето од 17 јуни до
28 јуни 2019 година и
- во августовскиот испитен рок во времето од 19 август до 23 август 2019 година.
Презентацијата и одбраната на проектната задача за
учениците од гимназиско и средно стручно образование се реализира во периодот од 13 март до 24 април
2019 година и од 19 август до 23 август 2019 година.
Презентација и одбрана на проектна задача за учениците од средното уметничко образование се реализира во периодот од 13 март до 15 мај 2019 година година и од 19 август до 23 август 2019 година.
Член 8
Завршниот испит во тригодишното стручно образование се спроведува во три испитни рока и тоа: јуни,
август и јануари.
Во јунскиот рок:
- македонски јазик и литература, албански јазик и
литература, односно турски јазик и литература на 12
јуни 2019 година со почеток во 9 часот.
Во августовскиот рок:
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- македонски јазик и литература, албански јазик и
литература, односно турски јазик и литература на 16
август 2019 година со почеток во 9 часот.
Во јануарскиот рок- за време на зимскиот одмор на
учениците.
Индивидуалната практична работа во тригодишното стручно образование се спроведува во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог
на соодветните училишни предметни комисии.
Член 9
Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.
Член 10
Во текот на наставната година во јавните средни
училишта во завршната година на образованието се остваруваат најмалку 166 наставни денови, а за сите останати години на образование се остваруваат најмалку
180 наставни денови.
Член 11
На денот на училиштето се организираат културни,
спортски и други манифестации.
Традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и други манифестации.
Член 12
Работните деновите кога се изведуваат ученичките
екскурзии, Денот на еколошката акција на младите во
Република Македонија, денот на училиштето и
традиционалниот ден на просветата за припадниците
на заедниците кои следат настава на јазик различен од
македонскиот јазик, се наставни денови кога се изведуваат посебни програми.
Член 13
Феријалната практика се остварува во зависност од
специфичноста на образовниот профил и се изведува за
време на летниот одмор на учениците.
Член 14
Со денот на влегувањето во сила на овој календар
престанува да важи Календарот за организација на
учебната 2017/2018 година во јавните средни училишта
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
116/17).
Член 15
Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот
на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1
септември 2018 година.
Бр. 12-8665/1
17 јули 2018 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
др.Арбер Адеми, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2603.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 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 ПОНИШТУВА Одлуката за распишување на
референдум на локално ниво, број 35-1657/3, донесена
од Советот на Општина Прилеп на 4 септември 2017
година („Службен гласник на Општина Прилеп“
бр.9/2017).
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија, на иницијатива на Државниот инспекторат за локална самоуправа, со Решение У.бр.119/2017 од 30 мај 2018 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашање за нејзината согласност со Уставот и со закон.
4. Судот на седницата утврди дека Одлуката е донесена врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 28
ставови 3 и 4 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.5/2002), како и член 6 став 2 и членови 36 и 37 од
Законот за референдум и други облици на непосредно
изјаснување на граѓаните („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/2005).
Членот 1 од Одлуката определува дека „Советот на
Општина Прилеп распишува референдум за подрачјето
на Општина Прилеп заради изјаснување на граѓаните
околу прашањето за населување и интеграција на мигранти на територија на Општина Прилеп“ (став 1) и дека „Советот на Општина Прилеп го распишува референдумот од претходниот став по сопствена иницијатива, а по претходна неформална граѓанска иницијатива од граѓаните на Општина Прилеп“ (став 2).
Според член 2 од Одлуката, „на референдумот на
локално ниво граѓаните на Општина Прилеп ќе се произнесат по однос на следното прашање: 1. Дали сте ЗА
или ПРОТИВ населување и интеграција на мигранти
на територија на Општина Прилеп?“.
Во членот 3 се пропишува дека „изјаснувањето на
референдумското прашање од член 2 на оваа одлука се
спроведува со цел граѓаните на Општина Прилеп да
одлучат дали се ЗА или ПРОТИВ населување и интеграција на мигранти на територија на Општина Прилеп“, а според член 4 „Одлуката за референдум на локално ниво се смета за донесена ако за неа гласале мнозинството од вкупниот број граѓани кои гласале, доколку гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во изводот од Избирачкиот список на
Општина Прилеп“.
Членот 5 од Одлуката го определува денот и времето на спроведувањето на референдумот, членот 6 пропишува дека средствата за спроведување на референдумот ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Прилеп
за 2017 година, членот 7 утврдува дека по еден примерок од Одлуката ќе се достави до Општинската изборна комисија и до Државната изборна комисија, а членот 8 определува дека Советот на Општината ќе ги информира граѓаните за донесената одлука преку средствата за јавно информирање и ќе ја објави Одлуката
во службено гласило на Општината.
Според член 9, Одлуката влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Прилеп“.
5.а) Во врска со положбата на општината во правниот поредок на Република Македонија, Судот утврди
дека:
а.1. Според Уставот:
- Локалната самоуправа е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија (член 8 став
1 алинеја 9);
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- „На граѓаните им се гарантира правото на локална
самоуправа“ (член 114 став 1). „Единици на локалната
самоуправа се општините“ (член 114 став 2);
- „Локалната самоуправа се уредува со закон кој се
донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство
гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на
заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија“ (Амандман XVI точка 1 на Уставот на Република Македонија - „Службен весник на Република Македонија“ бр.91/2001).
а.2. Европската повелба за локалната самоуправа
(донесена на 15 октомври 1985 година во Стразбур),
ратификувана со закон („Службен весник на Република
Македонија“ бр.23/1997) oпределува:
- „Имајќи предвид дека локалната власт е и една од
главните основи на секое демократско уредување“
(став 2 од Преамбулата на Повелбата);
- „Сметајќи дека правото на граѓанинот да учествува во водењето на јавните работи претставува демократски принцип што важи во сите земји членки на Советот на Европа“ (став 4 од означената преамбула);
- „Убедени дека најнепосредното остварување на
ова право е можно токму на локално ниво“ (став 5 од
Преамбулата);
- „Убедени дека постоењето на локални власти со
вистински одговорности може да обезбеди администрација која истовремено е и ефикасна и блиска до граѓанинот“ (став 6 од Преамбулата);
- „Свесни дека зачувувањето и јакнењето на локалната самоуправа во различните европски земји претставува значаен придонес во изградба на Европа заснована врз начелата на демократија и децентрализација на
власта“ (став 7 од Преамбулата);
- Земјите договорнички се договорија за следното:
„принципот на локалната самоуправа се утврдува со законодавството на секоја земја договорничка, а онаму
каде што е тоа можно – со уставот (член 2 од Повелбата).
Од изнесените уставни одредби произлегува дека
локалната самоуправа е утврдена како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија,
дека на граѓаните им се гарантира правото на локална
самоуправа, дека основна единица на локалната самоуправа е општината и дека локалната самоуправа се
уредува со закон кој се донесува со двојно мнозинство
и тоа двотретинско мнозинство од вкупниот број на
пратеници во Собранието на Република Македонија и
мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои
припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.
Од изнесените одредби на Европската повелба за
локалната самоуправа, која е дел од внатрешниот правен поредок на Република Македонија според член 118
од Уставот, исто така произлегува дека локалната самоуправа е главна основа односно темелна вредност на
секое демократско уредување, дека преку локалната самоуправа најнепосредно се остварува правото на граѓанинот да учествува во водењето на јавните работи, но и
граѓанинот ефикасно и во близина да ги реализира своите права, како и дека положбата на локалната самоуправа се уредува со внатрешното право на државата,
пред се со устав но и со закон.
б) Во врска со надлежностите на општината во
правниот поредок на Република Македонија, Судот утврди дека:
б.1. Според Уставот:
- „Во единиците на локалната самоуправа граѓаните
непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење, а особено
во областите на јавните служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата на околината, локалниот еко-
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номски развој, локалното финансирање, комуналните
дејности, културата, спортот, социјалната и детската
заштита, образованието, здравствената заштита и во
други области утврдени со закон“ (Амандман XVII
точка 1 на Уставот на Република Македонија – „Службен весник на Република Македонија“ бр.91/2001).
б.2. Европската повелба за локалната самоуправа
определува:
- „Основните права и должности на локалните власти се пропишуваат со уставот и со статут. Меѓутоа, со
тоа не се спречува врз локалната власт со закон да се
пренесуваат и други права и одговорности заради постигнување на специфични цели и задачи“ (член 4 став
1 од Повелбата);
- „Локалните власти, во границите на законот, имаат полно дискреционо право да ги спроведуваат своите
иницијативи во врска со сите прашања што (1) не се
исклучени од нивната надлежност, (2) ниту пак се ставени во надлежност на некоја друга власт“ (член 4 став
2 од Повелбата).
б.3. Членовите 20, 21 и 22 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), на кои укажува подносителот на иницијативата, се систематизирани во глава III од Законот
посветена на „Надлежности на општините“.
Според член 20 од Законот, „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 (1) не
се исклучени од нивна надлежност или (2) не се во надлежност на органите на државната власт.“
Членот 21 од Законот определува 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 член 22 став 1 од Законот се пропишува дека
„општините се надлежни за вршење на следниве работи:
1. Урбанистичкото (урбано и рурално) планирање, издавањето на одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон, уредувањето на просторот и уредувањето на градежното
земјиште;
2. Заштитата на животната средина и природата –
мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата,
заштита од бучавата и нејонизирачкото зрачење;
3. Локалниот економски развој – планирање на
локалниот економски развој, утврдување на развојните и структурните приоритети; водење на локална
економска политика; подршка 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 јаниот локален превоз на патници; снабдувањето со природен гас и топлинска енергија; од-
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ржувањето на гробовите, гробиштата, крематориумите и давањето погребни 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 рекреација – развојот на масовниот
спорт и рекреативните активности; организирањето на
спортски приредби и манифестации; одржувањето и
изградбата на објекти за спорт; поддршка на спортски
сојузи;
7. Социјалната заштита и заштита на децата – детски
градинки и домови за стари (сопственост, финансирање,
инвестиции и одржување); остварување на социјална грижа за инвалидните лица; децата без родители и родителска грижа; деца со воспитно-социјални проблеми; деца со
посебни потреби; децата од еднородителски семејства; децата на улица; лицата изложени на социјален ризик; лицата засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол; подигање
на свеста на населението; домување на лица со социјален
ризик; остварување на право и воспитување на децата од
предучилишна возраст. Вршењето на овие надлежности
се во согласност со Националната програма за развој на
социјалната заштита;
8. Образование – основање, финансирање и администрирање на основни и средни училишта, во соработка со
централната власт, во согласност со закон, организирање
на превоз и исхрана на ученици и нивно сместување во
ученички домови;
9. Здравствената заштита – управување со мрежата на
јавни здравствени организации и објекти од примарна
здравствена заштита кои треба да вклучат застапеност на
локалната самоуправа во сите одбори на сите здравствени
организации во јавна сопственост, здравственото воспитување; унапредување на здравјето; превентивни активности;
заштита на 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.
Од изнесените уставни одредби произлегува дека во
единиците на локалната самоуправа се одлучува за прашања од локално значење и дека тие прашања се од областите кои се наведени во Уставот и од други области
утврдени со закон.
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Од цитираните одредби на Европската повелба за
локалната самоуправа исто така произлегува дека надлежностите на општината се пропишуваат со уставот,
но и со статут, а со закон можат да се утврдат и други
права и одговорности на општината.
Од изнесените одредби на Законот за локалната самоуправа произлегува дека општините имаат право на
своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес
од локално значење и тоа (1) уредување и вршење на
работите утврдени во членот 22 од Законот за локалната самоуправа - урбанистичко планирање, заштита на
животната средина и природата, локален економски
развој, комунални дејности, култура, спорт и рекреација, социјална заштита и заштита на децата, образование, здравствена заштита, заштита и спасување на граѓаните, противпожарна заштита (член 20 и член 21 став
1) и (2) уредување и вршење на други работи од јавен
интерес од локално значење утврдени со друг закон
(член 21 ставови 1 и 2), но доколку работите определени да ги вршат општините со друг закон (а) не се исклучени од надлежноста на општината или доколку овие
работи (б) не се во надлежност на органите на државната
власт (член 20).
Имајќи ги предвид севкупните напред изнесени правни правила во врска со положбата и надлежностите на општината, Судот утврди дека линијата на раздвојување на
положбата и надлежностите на општината од делокругот
на државната власт е: материјата што ја уредува општината со свој акт (1) да не е изречно исклучена од надлежноста на општината или таа материја (2) да не е утврдена во
надлежност на органите на државната власт.
в) Во врска со референдумот на локално ниво во правниот поредок на Република Македонија, Судот утврди
дека:
в.1. Според Уставот:
- „Во Република Македонија суверенитетот произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните“ (член 2 став 1);
- „Граѓаните на Република Македонија власта ја остваруваат преку (1) демократски избрани претставници, (2) по пат на референдум и други облици на
непосредно изјаснување“ (член 2 став 2).
в.2. Член 25 став 1 и член 28 став 1 од Законот за
локалната самоуправа, на кои укажува подносителот на
иницијативата, се сместени во глава IV посветена на
„Непосредно учество на граѓаните во одлучување во
општините“.
Член 25 став 1 од Законот определува дека „граѓаните непосредно учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење преку граѓанска иницијатива, собири на граѓаните и референдум, на начин и
постапка утврдени со закон“ (став 1).
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“ (став 1).
в.3. Законот за референдум и други облици на
непосредно изјаснување на граѓаните („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/2005) го определува следното:
- „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“ (член 2);
- „Референдум на локално ниво распишува советот
на општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје (во натамошниот текст: советот), (1) по сопствена иницијатива и (2) на предлог од најмалку 20%
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од граѓаните од општината, градот Скопје и општините
во градот Скопје“ (член 36 став 1);
- „Референдум на локално ниво може да се распише
за донесување на 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)“ – член 38 од Законот.
Од изнесените уставни одредби произлегува дека
највисоката власт им припаѓа на граѓаните, дека тие ја
пренесуваат на своите претставници, но и дека граѓаните можат власта да ја остваруваат и преку непосредно изјаснување по пат на референдум и по пат на други облици на непосредно изјаснување.
Од изнесените одредби на Законот за локалната самоуправа и Законот за референдум и други облици на
непосредно изјаснување на граѓаните произлегува дека
граѓаните во општините можат да одлучуваат непосредно преку референдум за (1) прашања од надлежност
на општината или (2) за други прашања од локално
значење, при што иницијативата за тоа може да биде
од советот на општината или од најмалку 20% од граѓаните на општината, а референдумот може да биде
претходен - за прашање за кое не е донесен општински
пропис, или дополнителен – ако е претходно донесен
пропис и се бара негово преоценување.
Според севкупно изнесените правни правила во
врска со референдумот на локално ниво, Судот утврди
дека линијата на раздвојување меѓу локалната самоуправа и државната власт е: референдумското прашање
(1) да е во надлежност на општината или (2) ако прашањето не е во надлежност на општината, да е од локално значење.
г) Во врска со положбата на мигрантите во правниот поредок на Република Македонија, Судот утврди
дека:
г.1. Според Уставот:
- „Странците во Република Македонија уживаат
слободи и права гарантирани со Уставот, под услови
утврдени со закон и меѓународни договори“ (член 29
став 1);
- „Републиката им гарантира право на азил на
странците и на лицата без државјанство, прогонети заради демократско политичко уверување и дејствување“
(член 29 став 2).
Од изнесените уставни одредби произлегува дека
странците во Република Македонија ги имаат слободите и правата што им се гарантираат со Уставот под услови утврдени со закон и меѓународен договор, а на
странците и на лицата кои се без државјанство, кои бараат азил и кои се прогонети поради демократско политичко уверување и дејствување, им се гарантира правото на азил.
г.2. Законот за азил и привремена заштита („Службен весник на Република Македонија“бр.49/2003,
66/2007, 142/2008, 146/2009, 166/2012, 101/2015,
152/2015, 55/2016 и 71/2016), кој важел во време на донесувањето на оспорената одлука, определувал дека:
- ги уредува условите и постапката за добивање и
престанок на (1) 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, како и (2) условите според кои Република
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Македонија може да даде привремена заштита, како и
правата и должностите на лицата под привремена заштита“ (член 1 ставови 1 и 2).
- „Принципот на локално учество значи обврска на
единиците на локалната самоуправа да ја прифатат одговорноста за сместување на признаените бегалци и
лица од супсидијарна заштита во зависност од економската развиеност и бројот на жителите на единиците на
локалната самоуправа, за што одлучува Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Владата)“
– член 11;
- „Постапката за признавање на 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)“ – член 12 став 1. „Против одлуката од ставот 1 на овој член може да се поведе управен спор пред
надлежниот суд“ (член 12 став 2);
- „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“ (член 47 став 2);
- „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 социјалната заштита; 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, како и право на слободен пристап на пазарот на трудот 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 контакти со Високиот комесаријат за бегалци, како и невладини хуманитарни организации заради давање на правна помош во постапката за признавање право на азил“ (член 48 став 1).
- „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“ (член
48 став 2);
- „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“
(член 48 став 3);
- „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“ (член 52 став 1);
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- „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“ (член 52 став 2);
- „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“ (член
62 став 1);
- „Владата периодично го преиспитува постоењето
на околностите од став 1 на овој член и одлучува за
продолжување на привремената заштита“ (член 62 став
2);
Од изнесените законски одредби произлегува дека
странец или лице без државјанство (1) како поединец,
може да бара признавање на право на азил и (2) при масовен прилив на тие лица, може да им се даде привремена заштита. Притоа, кога се бара признавање на право на
азил во Република Македонија: (а) постапката ја спроведува и одлучува во прв степен Министерството за внатрешни работи преку Секторот за азил, (б) против одлуката на Министерството за внатрешни работи барателот
има право на управен спор пред надлежниот суд, (в) до
донесување на конечна одлука барателот има права определени во Законот кои му се обезбедуваат преку Министерството за труд и социјална политика, а (г) на лицата на кои им е признаено право на азил со одлука на
Министерството за внатрешни работи, односно кои
стекнале статус на признаен бегалец, преку Министерството за труд и социјална политика им се обезбедува
соодветен стан во општините или им се доделува парична помош, но најдолго две години. При масовен прилив
на странци или лица без државјанство, пак, одлучува
Владата на Република Македонија преку давање на
привремена заштита и продолжување на привремената
заштита, во зависност од тоа дали тие лица доаѓаат од
држава во која им се загрозени нивните животи, безбедност или слобода поради војна, граѓанска војна, окупација, внатрешен конфликт со насилство или масовно
кршење на човековите права.
Имајќи ги предвид севкупно изнесените правни
правила во врска со положба на мигрантите, Судот утврди дека нивниот статус е во надлежност на државната власт и тоа законодавна власт (законодавецот ги утврдува условите за странците и лицата без државјанство – член 29 од Уставот), извршна власт (Влада на
Република Македонија, Министерство за внатрешни
работи и Министерство за труд и социјална политика
го спроведуваат Законот за азил и привремена заштита)
и судска власт (управен суд обезбедува судска заштита
против првостепена одлука на Министерството за внатрешни работи во врска со признавање на право на
азил).
Со оглед на тоа дека (1) положбата на мигрантите
како странци или лица без државјанство кои дошле на
територијата на Република Македонија е уредена со
закон, врз основа на членот 29 од Уставот, (2) на начин што таа материја е во надлежност на органите на
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државната власт, како и дека (3) положбата на мигрантите не е прашање од локално значење за да може
на локално ниво да се иницира и организира референдум за непосредно изјаснување на граѓаните, Судот
утврди дека Одлуката за распишување на референдум
на локално ниво, број 35-1657/3, донесена од Советот
на Општина Прилеп на 4 септември 2017 година, не е
во согласност со наведените одредби од Уставот на
Република Македонија, Европската повелба за локалната самоуправа, Законот за локалната самоуправа, Законот за референдум и други облици на непосредно
изјаснување на граѓаните и Законот за азил и привремена заштита.
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
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. 119/2017
9 јули 2018 година
Скопје

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

2604.
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
09.07.2018 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за распишување на
референдум на локално ниво бр.09-6703/5 од
05.09.2017 година, донесена од Советот на Општина
Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
12/2017).
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативата на Министерство за локална самоуправа, Државен инспекторат за локална самоуправаСкопје, со решение У.бр.127/2017 од 20 мај 2018 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука,
бидејќи основано се постави прашањето за неговата
согласност со Уставот, со Законот за локалната самоуправа, Законот за референдум и други облици за
непосредно изјаснување на граѓаните и Законот за
странците.
4. Судот на седницата, утврди дека, врз основа на
член 25 став 1 и член 28 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.05/02), член 6 став
2 и член 36 став 1 од Законот за референдум и други
облици на непосредно одлучување на граѓаните
("Службен весник на РМ" бр.81/05), Советот на Општина
Карпош на седницата одржана на ден
30.08.2017 година, донел
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ОДЛУКА
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНДУМ
НА ЛОКАЛНО НИВО
Член 1
Советот на Општина Карпош, по сопствена иницијатива распишува референдум на локално ниво за подрачјето на Општина Карпош заради изјаснување на
граѓаните за населување и локална интеграција на мигранти на територијата на Општина Карпош.
Член 2
За одржување на референдумот граѓаните се известуваат преку јавен повик.
За денот на одржување на референдум се определува ден недела со почеток во 07.00 часот и трае непрекинато до 19.00 часот.
Член 3
На референдумот се гласа на гласачко ливче печатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо.
На референдумот на локално ниво граѓаните на Општина Карпош ќе одговорат на следното прашање:
„Дали сте за населување и локална интеграција на
мигранти на територијата на Општина Карпош?"
Граѓанинот на референдумот се изјаснува така што
на гласачкото ливче го заокружува зборот "ЗА" или
"ПРОТИВ".
Член 4
Изјаснувањето по референдумското прашање од
член 3 на оваа одлука се спроведува со цел граѓаните
од подрачјето на Општина Карпош да одлучат дали ќе
дозволат да се населуваат и интегрираат мигранти на
територијата на Општина Карпош.
Член 5
Одлуката на референдумот ќе се смета за донесена доколку за неа гласале мнозинството од вкупниот број кои
што гласале, доколку гласале повеќе од половината од
вкупниот број граѓани запишани во изводот од Избирачкиот список на Општина Карпош.
Одлуката донесена на референдумот е задолжителна.
Член 6
Доколку на референдумот се донесе негативна одлука на прашањето за населување и интегрирање на
мигранти на територијата на Општина Карпош, Советот на Општина Карпош ќе ги извести надлежните
државни органи за донесената одлука.
Член 7
Референдумот на локално ниво ќе се одржи во законски утврдениот рок, сметано од денот на објавувањето на Одлуката за распишување на Референдумот во
Службен гласник на Општина Карпош.
Член 8
Референдумот на локално ниво ќе го спровeде Општинската изборна комисија Карпош и општинските
избирачки одбори.
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Член 9
Средствата за спроведување на референдумот ќе се
обезбедат од Буџетот на Општина Карпош за 2017 година.
Член 10
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.
Бр. 09-6703/5
Совет на Општина Карпош
5 септември 2017 година
Претседател,
Скопје
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
__________
5. Согласно 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.
Според член 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 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 88 од Уставот, Владата на Република
Македонија е носител на извршната власт. Своите права и должности Владата ги врши врз основа и во рамките на 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.
Со точката 1 на Амандманот XVII на Уставот се заменува ставот 1 на членот 115 од Уставот на Република
Македонија. Според Амандман XVII на Уставот, во
единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење, а особено во областите на јавните служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата на околината, локалниот економски
развој, локалното финансирање, комуналните дејности,
културата, спортот, социјалната и детската заштита,
образованието, здравствената заштита и во други области утврдени со закон.
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.
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Според член 118 од Уставот, меѓународните договори што се ратификувани во согласност со Уставот се
дел од внатрешниот правен поредок и не можат да се
менуваат со закон.
Законот за локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 5/2002), во членот 20
определува дека општините, во рамките на законот, во
согласност со начелото на супсидијарност, имаат право
на своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес од локално значење, што не се исклучени од нивна
надлежност или не се во надлежност на органите на
државната власт.
Во член 21 став 1 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.
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:
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; из-
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градбата 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; организира-њето културни манифестации; поттикнувањето на разновидни специфични форми на творештво;
6. Спортот и рекреацијата - развојот на масовниот
спорт и рекреативните активности; организирањето на
спортски приредби и манифестации; одржувањето и изградбата на објекти за спорт; поддршка на спортски сојузи;
7. Социјалната заштита и заштита на децата - детски градинки и домови за стари (сопственост, финансирање, инвестиции и одржување); остварување на социјална грижа за инвалидните лица; децата без родители
и родителска грижа; деца со воспитно-социјални проблеми; деца со посебни потреби; децата од еднородителски семејства; децата на улица; лицата изложени на социјален ризик; лицата засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол; подигање на свеста на населението; домување на лица со социјален ризик; остварување на право
и воспитување на децата од предучилишна возраст.
Вршењето на овие надлежности се во согласност со
Националната програма за развој на социјалната заштита;
8. Образование - основање, финансирање и администрир-ње 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.
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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).
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 член 9 од Законот е определено дека, референдум се распишува со одлука во која се содржани:
- органот што го распишува референдумот;
- територијата или подрачјето за кое се распишува
референдумот;
-називот на прописот, односно прашањето или прашањата за кои граѓаните одлучуваат на референдумот;
- образложение на прописот, односно прашањето
или прашањата за кои се распишува референдумот;
- референдумско прашање или прашања, односно
еден или повеќе предлози на прописи за кои граѓаните
одлучуваат;
-денот на одржување на референдумот и
- видот на референдумот.
Во член 36 став 1 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. Советот може да распише референдум на локално ниво за прашања од негова надлежност за кои со
закон е овластен да одлучува (став 2).
Согласно членот 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. 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.
Во членот 38 од Законот е определено 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
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(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 од Законот, 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. Согласно ставот 2 на истиот член од Законот,
референдум на локално ниво не може да се распише за
прашања за кои советот одлучува со мнозинство гласови од присутните членови на советот при што мора да
има мнозинство гласови од присутните членови на советот кои припаѓаат на заедниците што не се мнозинско население во општината, Градот Скопје и општините во Градот Скопје.
По однос на средствата за спроведување на референдум во член 62 став 1 е предвидено дека, средства
за спроведување на референдум на локално ниво се
обезбедуваат од буџетот на општината, Градот Скопје
и општините во Градот Скопје. Со средствата за спроведување на референдумот од ставот 1 на овој член
располага Изборната комисија (став 2).
Од цитираните уставни и законски одредби произлегува дека во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно 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. Членот 22 од Законот за локалната самоуправа детално ги разработува надлежностите на единиците на локалната самоуправа. Исто така,
во член 28 став 1 од наведениот закон е определено
дека, граѓаните преку референдум можат да одлучуваат за прашањата од надлежност на општината, како и
за други прашања од локално значење.
Во конкретниот случај во членот 3 од оспорената
одлука е предвидено следното референдумско прашање: „Дали сте за населување и локална интеграција
на мигранти на територијата на Општина Карпош?"
Судот, за одговор на прашањето дали населувањето
и интеграцијата на мигранти на локално ниво е прашање од локално значење или не, направи анализа и на
регулативата поврзана со движење, престој, населување и интеграција на странците.
Според членот 1 од Законот за азил и привремена
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр.49/2003, 66/2007, 142/2008, 146/2009, 166/2012,
101/2015, 152/2015, 55/2016 и 71/2016) кој бил во важност во време на донесување на оспорената одлука, 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
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според кои Република Македонија може да даде привремена заштита, како и правата и должностите на лицата под привремена заштита.
Членот 11 од Законот определува дека принципот
на локално учество значи обврска на единиците на локалната самоуправа да ја прифатат одговорноста за
сместување на признаените бегалци и лица под хуманитарна 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 членот 48 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
- контакти со Високиот комесаријат за бегалци, како и
невладини хуманитарни организации заради давање на
правна помош во постапката за признавање право на азил.
Министерството за труд и социјална политика за
правата наведени во ставот 1 на овој член ги известува
барателите на право на азил во писмена форма на јазик
за кој разумно може да се претпостави дека го разбираат или во усна форма со помош на преведувач.
Министерството за труд и социјална политика се
грижи за обезбедување на средства за издржување и
здравствена заштита на барателите на право на азил,
додека се наоѓаат во Прифатниот центар или друго
место за сместување определено од ова министерство.
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Во однос на признаените бегалци, во членот 52 од
Законот е определено дека на признаениот бегалец му
се обезбедува сместување, согласно со принципот на
локално учество, преку давање соодветен стан на 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. 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.
Според членот 55 од Законот за азил и привремена
заштита, средствата за сместување, социјална заштита
и здравствена заштита од членовите 23-а, 52, 53, 54 и
60 на овој закон се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија. За сместување, остварување на правата од социјална заштита и здравствена заштита од
членовите 23-а, 52, 53, 54 и 60 на овој закон се грижи
Министерството за труд и социјална политика.
Во однос на т.н. привремена заштита, во членот 62
од Законот за азил и привремена заштита е утврдено
дека во случај на масовен прилив на лица кои 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. Владата
периодично го преиспитува постоењето на околностите од став 1 на овој член и одлучува за продолжување
на привремената заштита. Привремената заштита во
Република Македонија не може да трае подолго од две
години.
Цитираната регулатива од Законот за азил и привремена заштита е скоро идентична со регулативата на
Законот за меѓународна и привремена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/2018) кој
сега е во сила, а по однос на истата проблематика.
Законот за странците (35/2006, 66/2007, 117/2008,
92/2009, 156/2010, 158/2011, 84/2012, 13/2013,
147/2013, 148/2015 и 217/2015) во членот 7 определил
дека, работите во врска со контролата на движењето и
престојот на странците во Република Македонија ги
врши Министерството за внатрешни работи, доколку
со закон не е определена надлежност на друг орган. Во
членот 8 од истиот закон е определено дека, Собранието на Република Македонија, на предлог на Владата на
Република Македонија, донесува резолуција за миграционата политика со која ќе се укаже на состојбите,
проблемите и мерките што ќе се преземат во областа
на миграцијата.
Според членот 23 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010, 187/2013, 43/2014 и
64/2018), 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. За пропис за кој е донесено решение за запирање на неговата
примена поради неусогласеност со Уставот или закон,
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инспекторот подготвува иницијатива за поведување
постапка за оцена на уставноста и законитоста на прописот пред Уставниот суд на Република Македонија.
Законот за ратификација на Европската повелба за
локална самоуправа е објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр.40/1997. Во членот 4 од
Повелбата 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.
Конвенцијата за правната положба на бегалците е
усвоена во 1951 година и влегла во сила на 22 април
1954 година. Протоколот 1 кон Конвенцијата влегол во
сила на 4 октомври 1967 година.
Согласно член 3 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија ("Службен
весник на Република Македонија" бр.52/1991), Република Македонија како суверена и самостојна држава
својата меѓународна положба и односите со другите
држави и меѓународните органи, организации и заедници ги остварува според општоприфатените начела на
меѓународното право. Република Македонија како рамноправен правен наследник на СФРЈ со другите републики го презема членството на СФРЈ во меѓународните
органи, организации и заедници.
Со Резолуцијата А/РЕС/47/225 од 28 април 1993 година, Генералното собрание на ООН одлучи да ја прими Република Македонија како член на Обединетите
нации.
Одлуката за пристапување на Република Македонија кон меѓународно-правните документи за основните
човекови права и слободи донесени од ООН, меѓу кои
е и Конвенцијата за правната положба на бегалците, е
објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 57/1993 од 23 септември 1993 година.
Бегалците се дефинирани и заштитени според меѓународ-ното право. 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 биде загрозен нивниот живот (принцип nonrefoulement).
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Имајќи ја предвид цитираната регулатива која определува дека локален референдум може да се распише
само за прашања од локално значење и за прашања од
надлежност на советот на општината (член 28 став 3 од
Законот за локалната самоуправа, Судот утврди дека со
оспорената одлука Општината Карпош навлегла во ингеренциите на државата, Република Македонија, односно Владата на Република Македонија, заедно со нејзините министерства, кои имаат законски надлежности
поврзани со приемот и интеграцијата на мигрантите.
Уставните надлежности на локалната власт се
разработени во Законот за локалната самоуправа кој
притоа јасно го утврдува принципот на супсидијарност
определувајќи дека општините ги вршат работите од
јавен интерес од локално значење, што не се исклучени
од нивна надлежност или не се во надлежност на органите на државната власт. Поаѓајќи од оваа општа определба дека општините се надлежни за прашања од локално значење, а не и за оние за кои е надлежна централната власт, и одредбите од Законот за локална самоуправа и Законот за референдум и други облици на
непосредно изјаснување на граѓаните правото на граѓаните да одлучуваат преку референдум е лимитирано на
прашања од надлежност на општината, односно прашања од локално значење за кои советот на општината е
овластен да одлучува.
Од наведените одредби од Законот за азил и привремена заштита, кој бил во сила во време на донесување на одлуката, 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 суп-
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сидијарна заштита во зависност на економската развиеност и бројот на жителите на единиците на локалната
самоуправа, за што сепак одлучува Владата на Република Македонија.
Советот на Општина Карпош со оспорената одлука
распишал референдум на локално ниво заради изјаснување на граѓаните за населување и интеграција на мигранти на подрачјето на Општина Карпош. Од анализата на членовите 25 и 28 од Законот за локалната самоуправа и членовите 6 и 36 од Законот за референдум и
други облици на непосредно одлучување на граѓаните,
кои биле основа за донесување на оспорената одлука,
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
труд и социјална политика.
Од анализата на оспорената одлука наспрема членот 9 од Законот за референдум и други облици за
непосредно изјаснување на граѓаните произлегува
следното:
Референдумското прашање определено во членот 3
од Одлуката гласи: „Дали сте за населување и локална
интеграција на мигранти на територијата на Општина
Карпош?", додека образложе-нието на прашањето за
кое се распишува референдум е содржано во членот 4
од Одлуката, според кој „изјаснувањето по референдумското прашање од членот 3 на оваа одлука се спроведува со цел граѓаните од подрачјето на Општина
Карпош да одлучат дали ќе дозволат да се населуваат и
интегрираат мигранти на територијата на Општина
Карпош“.
Оттаму, помеѓу референдумското прашање и образложе-нието на прашањето за кое се распишува референдум нема никаква разлика, или во оспорената одлука отсуствува образложение од кои причини се распишува референдум, што е спротивно на обврската од
член 9 алинеја 4 од наведениот закон.
Исто така, од анализата на оспорената одлука
произ-легува дека во истата не е содржан денот на одржување на референдумот, како што бара член 9 алинеја 6 од Законот референдум и други облици за непосредно изјаснување на граѓаните. Оттаму, при објавувњето на Одлуката на граѓаните им останал непознат
податокот за датумот на одржување на референдумот.
Од направената целокупна анализа произлегува дека со оспорената одлука, Советот на Општина Карпош, спротивно на наведените закони, распишал локален референдум за прашање што не е во негова надлежност односно за прашање за кое што тој не е овластен со закон да одлучува, со што за истата не е во согласност со точка 1 на Амандманот XVII Уставот; член
20, член 22, член 25 став 1, член 28 ставови 1 и 3 и член
36 од Законот за локалната самоуправа; член 2, член 9
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алинеи 4 и 6, член 36 и член 38 од Законот за референдум и други облици за непосредно изјаснување на граѓаните, како и со членовите 7 и 8 од Законот за
странците.
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
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. 127/2017
9 јули 2018 година
Скопје

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

2605.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и
член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 27 јуни
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на
уставноста на член 37 од Законот за обука и испит за
директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/2015, 145/2015, 192/2015 и 30/2016).
2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
3. Александар Каровски од Скопје до Уставниот
суд на Република Македонија поднесе иницијатива за
оценување на уставноста на одредбата од Законот означена во точката 1 на ова решение.
Според подносителите на иницијативата, со оспорената одредба која спаѓа во делот VII. Преодни и завршни одредби на Законот, се наметнувала нова обврска-должност за кандидатите кои веќе се стекнале со
уверение за директор по претходно положен испит за
директор во постапка и услови пропишани со тогаш важечките закони, повторно да полагаат испит за директор. Ова затоа што секој од законите кои ја уредуваат
конкретната материја во одредбата која се однесува на
условите кои треба да ги исполнува кандидатот за директор, покрај другите услови, предвидувала и услов положен испит за директор (член 128 став 3 од Законот
за основното образование, член 91 став 2 од Законот за
средното образование, член 62 став 2 од Законот за
ученички стандард и член 10 став 2 од Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење).
Испитот за директори кој како услов бил предвиден
во сите наведени законски одредби, се спроведувал од
страна на Државниот испитен центар согласно членот
2 од Законот за државниот испитен центар. Оттука, можело да се заклучи дека условот:„положен испит за директор“ за кандидатите кои се пријавуваат на оглас за
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местото директор на некое од претходно наведените
училишта, ученички домови и други установи, постоел
и пред донесувањето на новиот Закон за обука и испит
за директор на основно училиште, средно училиште,
ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење.
Според подносителот на иницијативата, со законското решение од членот 37 од Законот се доведувале
во прашање легитимните права на постојните лица кои
биле избрани за директори согласно условите што биле
предвидени во тогаш важечките закони со што се создавала правна ситуација, односно можност новиот закон да се применува и на односи кои настанале и биле
завршени пред неговото влегување во сила, со што оспорената одредба имала ретроактивно (повратно) дејство.
Имено, со оспорената одредба постојните (директори) се задолжуваат повторно да полагаат испит за
директор иако веќе го имаат положено испитот. Оттаму, оспорената одредба не била во согласност со
принципот на забрана на повратно дејство на законите
и другите прописи, освен во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните (член 52 став 4 од Уставот).
Исто така, оспорената одредба не била во согласност со темелната вредност на уставниот поредок на
Република Македонија од член 8 став 1 алинеја 3 од
Уставот, според која принципот на владеење на правото го обврзува законодавецот да пропишува прецизни,
недвосмислени и јасни норми кои ќе ја гарантираат
правната сигурност на граѓаните. Со ова, оспорената
одредба била спротивна и на член 51 став 1 од Уставот,
според кој законите мораат да бидат во согласност со
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.
Поради наведеното, се предлага Судот да поведе
постапка за оценување на уставноста на оспорената одредба и истата да ја укине или поништи.
Исто така, се предлага, согласно член 27 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија, до
донесување на конечно решение, Судот да донесе решение за запирање на извршувањето на поединечните
акти или дејствија што се преземени врз основа на оспорената одредба, со оглед дека со нејзиното извршување би можеле да настанат тешко отстранливи последици.
3. Судот на седницата утврди дека според член 37
од Законот за обука и испит за директор на основно
училиште, средно училиште, ученички дом и отворен
граѓански универзитет за доживотно учење, кандидатите кои се стекнале со уверение за директор согласно
прописите кои важеле до денот на отпочнувањето на
примената на овој закон, должни се најдоцна до 1 септември 2018 година да го положат испитот за директор
и да се стекнат со уверение за директор согласно одредбите од овој закон.
4. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е темелна
вредност на уставниот поредок на Република Македонија.
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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.
Согласно член 52 став 4 од Уставот, законите и
другите прописи не можат да имаат повратно дејство,
освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за
граѓаните.
Со Законот за обука и испит за директор на основно
училиште, средно училиште, ученички дом и отворен
граѓански универзитет за доживотно учење („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 10/2015,
145/2015, 192/2015 и 30/2016), се уредуваат условите и
постапката за спроведување на основната и напредната
обука и испитот за директор на основно училиште,
средно училиште, ученички дом и отворен граѓански
универзитет за доживотно учење (во натамошен текст:
училиште) (член 1)
Според член 2 од Законот, основната и напредната
обука за кандидат за директор (во натамошниот текст:
кандидатот) се спроведува со цел кандидатот да се
стекне со потребните професионални компетенции за
успешно организирање, раководење на воспитно-образовната работа и администрирање на работата во училиштето (став 1). Испитот за директор (во натамошниот текст: испитот) се спроведува заради проверка на
стручната оспособеност на кандидатите, за раководење, примена на законските прописи и организирање
на работата во училиштата (став 2). Обуката и испитот
за кандидати за директори за основно, односно средно
училиште, за директори на ученички дом и отворен
граѓански универзитет за доживотно учење се спроведува согласно Програмата за обука и испит на директори на основни и средни училишта (став 3).
Согласно со член 3 став 1 од Законот, програмата за
обука и испит на директори на основни и средни училишта (во натамошниот текст: Програмата) ги пропишува министерот за образование и наука (во натамошниот текст: министерот), на предлог на Државниот испитен центар.
Според членот 4 од овој закон, стручните и административните работи за потребите на обуките и испитот ги врши Државниот испитен центар.
Со членот 13 се пропишува дека испитот за директор се состои од три дела:
- практична проверка на компјутерски вештини,
- проверка на способноста за примена на теоретските знаења и
- презентација и одбрана на завршниот семинарски
труд.
Првиот дел од испитот се полага со користење на
компјутер за решавање на определен број задачи во
врска со практична примена на софтверски програми и
апликации што се користат во образованието и во
канцелариското работење.
Вториот дел од испитот се полага со користење на
компјутер и се состои од проверка на теоретските знаења и вештини стекнати во текот на обуката.
Третиот дел од испитот се состои од презентација и
одбрана на завршниот семинарски труд на кандидатот.
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Првиот и вториот дел од испитот технички го спроведува Државниот испитен центар, а третиот дел од испитот го спроведува Испитната комисија.
Сите делови од испитот се полагаат во просториите
на Државниот испитен центар.
Во членот 25 се пропишува дека важноста на уверението за директор престанува доколку кандидатот за
директор што го поседува не биде избран за директор
во период од пет години од денот на издавање на уверението (став 1). Во случајот од став 1 на овој член
кандидатот за директор има право да добие ново уверение со повторно следење на обуката и полагање на испитот за директор (став 2). За повторното следење на
обуката и полагање на испитот, кандидатот за директор
е должен да поднесе пријава за обука и пријава за испит и да ги уплати трошоците (став 3).
Главата VII носи наслов: Преодни и завршни одредби (членови 34-38).
Според членот 36, започнатите постапки за обука и
полагање на испит за директор до денот на отпочнувањето на примената на овој закон ќе завршат според одредбите на прописите по кои започнале.
Според членот 37 од Законот, кандидатите кои се
стекнале со уверение за директор согласно прописите
кои важеле до денот на отпочнувањето на примената
на овој закон, должни се најдоцна до 1 септември 2018
година да го положат испитот за директор и да се стекнат со уверение за директор согласно одредбите од
овој закон.
Согласно членот 38, овој закон влегува во сила осмиот
ден од денот на неговото објавување во „Службен весник
на Република Македонија“, а ќе започне да се применува
од 1 октомври 2016 година.
Со иницијативата се оспорува уставноста на членот 37
од Законот, од аспект на неговата согласност со член 8
став 1 алинеја 3, член 51 и член 52 став 4 од Уставот.
Во одговор на наводите од иницијативата, Судот го
имаше предвид следното:
До донесувањето на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење, кандидатите за директори на основно и
средно училиште, ученички дом и отворен граѓански
универзитет за доживотно учење, полагале испит за директор како еден од условите за вршење на таа функција, според законите со кои се уредува основањето и
работењето на тие образовни институции.
Така, со член 128 став 3 од Законот за основното
образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010,
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013,
41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015,
145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017) е пропишано дека „за директор на основно училиште може да се избира лице кое има .... положен испит за директор...“
Според член 91 став 2 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“
бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999,
29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005,
35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010,
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012,
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100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014,
10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и
67/2017), „за директор на јавно средно училиште се избира лице кое покрај општите услови утврдени со закон ги исполнува условите ...положен испит за директор...“
Според член 62 став 2 од Законот за ученичкиот
стандард („Службен весник на Република Македонија“
бр. 52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013,
41/2014, 146/2015 и 30/16), „за директор на јавен ученички дом се избира лице кое покрај општите услови
утврдени со закон ги исполнува и условите ...положен
испит за директор за основно или јавно средно училиште...“.
Согласно со член 10 став 2 точка 4 од Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2011,
41/2014 и 145/2015), за директор може да биде именувано
лице кое има положен испит за директор за основно, односно средно училиште.
Според член 3 алинеи 27 до 30 од Законот за
Државниот испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ бр.142/2008, 148/2009 и 41/2014),
за остварување на работите од својот делокруг Државниот испитен центар е надлежен да: - врши обука на
кандидатите за директори на основни и средни училишта, - му предлага на министерот Програма за подготвување и полагање на испит за директор на основни
и средни училишта, - го спроведува испитот за директори на основни и средни училишта, - издава уверенија
на кандидатите кои го положиле испитот за директори
на основни и средни училишта.
Од анализата на овие законски одредби произлегува дека како услов за вршење на функцијата директор
на основно и средно училиште, ученички дом или отворен граѓански универзитет за доживотно учење, кандидатот за директор мора да има положен испит за директор, кој испит се спроведува во Државниот испитен
центар, кој е надлежен орган за издавање на уверенија
за положен испит, кои уверенија немаат определен рок
на важење.
Со донесување на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење, се пропишува дека важноста на уверението за директор престанува доколку кандидатот за директор што го поседува не биде избран за директор во
период од пет години од денот на издавање на уверението (член 25 став 1). Тоа значи дека законодавецот пропишува рок на важење на уверението за директор, по
истекот на кој, кандидатот за директор кој не е избран
за директор во тој рок, треба повторно да го полага испитот.
Имајќи го предвид наведеното, законодавецот со
оспорениот член 37 од Законот, кој е систематизиран
во главата: Преодни и завршни одредби, пропишал дека кандидатите кои се стекнале со уверение за директор согласно прописите кои важеле до денот на отпочнувањето на примената на овој закон, должни се најдоцна до 1 септември 2018 година да го положат испитот за директор и да се стекнат со уверение за директор
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согласно одредбите од овој закон. Тоа значи дека сметано од 1 септември 2018 година, сите кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење, ќе мораат да имаат положен испит за директор според одредбите на Законот за обука и испит
за директор на основно училиште, средно училиште,
ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење. На таков начин, законодавецот ги става во иста положба сите кандидати за директор по 1
септември 2018 година, односно сите кандидати за директор добиваат еднаков третман пред законот.
Притоа, треба да се има предвид дека важноста на
издадените уверенија за положен испит за директор
согласно прописите кои важеле до денот на отпочнувањето на примената на новиот закон (1 октомври 2016
година), е продолжена до 1 септември 2018 година, односно и по започнувањето со примената на новиот закон, што претставува доволен период за усогласување
и прилагодување со новото законско решение, кое пропишува посебни услови и постапка за спроведување на
испитот. Поради тоа, според Судот, не може да се прифати дека законската обврска за повторно полагање на
испитот по овој рок претставува повреда на легитимните очекувања на кандидатите за директор кој претходно го имале положено испитот во постапка и услови
пропишани со тогаш важечките закони и воведување
на уставно недозволено ретроактивно дејство на Законот, како што се наведува во иницијативата, туку како
создавање на нормативни претпоставки за еднаков
третман пред законот на сите кандидати за директор,
што е уставна обврска на законодавецот.
Исто така, според Судот, потребно е да се укаже дека од анализата на оспорениот член 37 од Законот, јасно произлегува дека на обврската за полагање повторен испит за директор најдоцна до 1 септември 2018
година, подлежат кандидатите кои се стекнале со уверение за директор согласно прописите кои важеле до
денот на отпочнувањето на примената на овој закон, а
кои не биле избрани за директори, од каде неспорно
произлегува дека на оваа обврска не подлежат избраните директори кои го положиле испитот согласно прописите кои важеле до денот на отпочнувањето на примената на овој закон, како што погрешно смета подносителот на иницијативата.
Законодавецот има уставно овластување да ги утврдува условите за вршење на функцијата директор на
основно и средно училишта, ученички дом или отворен
граѓански универзитет за доживотно учење, што подразбира и право да врши одредени измени и дополнувања поврзани со нејзиното вршење, доколку оцени дека тоа е оправдано и потребно во дадени општествено
економски услови, заради создавање нормативни претпоставки за обезбедување и подобрување на стручноста и компетентноста на директорите, како лица кои вршат јавни овластувања. Притоа, законодавецот е должен да ги стави во иста положба сите кандидати за
вршење на оваа функција. Во таа смисла, според Судот, треба да се анализира и пропишаната обврска за
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сите кандидати за директор, по 1 септември 2018 година да имаат положено испит за директор согласно одредбите на новиот закон.
Тргнувајќи од фактот дека со оспорениот член 37
од Законот се пропишува услов за сите кандидати за
директор по 1 септември 2018 година, да имаат положено испит за директор согласно одредбите на новиот
закон, сите кандидати за директор се ставаат во иста
правна положба, што е обврска на законодавецот, Судот оцени дека не може да се прифати дека со оспорената одредба се повредува начелото на владеењето на
правото и се воведува повратно дејство на Законот, поради што оцени дека не може оновано да се постави
прашањето за согласноста на оспорената законска одредба со член 8 став 1 алинеја 3, член 51 и член 52 став
4 од Уставот.
5. Имајќи го предвид наведеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.
6. Ова решение Судот го 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 Сали Мурати.
У. бр. 49/2018
27 јуни 2018 година
Скопје

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

2606.
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на
Уставниот суд на Република Македонија, по моето
гласање против Решението У.бр.49/2018 донесено на 27
јуни 2018 година, за неповедување на постапка за
оценување на уставноста на членот 37 од Законот за
обука и испит за директор на основно училиште, средно
училиште, ученички дом и отворен граѓански
универзитет за доживотно учење („Службен весник на
Република Македонија‟ бр. 10/2015, 145/2015, 192/2015 и
30/2016) го издвојувам и писмено го образложувам
следното
ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ
Не се согласувам со ставот на мнозинството судии
на Уставниот суд на Република Македонија дека не
може да се постави под сомнение согласноста на
оспорената одредба со член 8 алинеја 3, членот 9 и
член 52 став 4 од Уставот, имено со владеењето на
правото и забрана на повратно дејство на законите и
кои со означеното Решение одлучија да не се поведе
постапка за оценување на уставноста на членот 37 од
Законот за обука и испит за директор на основно
училиште, средно училиште, ученички дом и отворен
граѓански универзитет за доживотно учење.
Оспорениот член 37 е преодна одредба која гласи:
„Кандидатите кои се стекнале со уверение за
директор согласно прописите кои важеле до денот на
отпочнувањето на примената на овој закон, должни се
најдоцна до 1 септември 2018 година да го положат
испитот за директор и да се стекнат со уверение за
директор согласно одредбите од овој закон“.
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Според член 52 ставови 3 и 4 од Уставот на
Република Македонија: „Законите влегуваат во сила
најрано осмиот ден од денот на објавувањето, а по
исклучок, што го утврдува Собранието, со денот на
објавувањето.
Законите и другите прописи не можат да имаат
повратно дејство, освен по исклучок во случаи кога тоа
е поповолно за граѓаните“.
Од цитираните уставни одредби јасно и
недвосмислено произлегува дека законите важат во
иднина.
Меѓутоа, во конкретниот случај со оспорената
одредба на новиот закон на лицата кои се стекнале со
уверение за директор на законит начин врз основа на
Законот за основното обрзование, Законот за средното
образование, Законот за државниот испитен центар и
другите закони од оваа област, како и врз основа на
Правилникот за начинот на спроведувањето на испитот
за директор, програмата за подготвување и полагање,
како и формата и содржината на уверението за
положен испит за директор, се задолжуваат повторно
да го положат испитот за директор и да се стекнат со
уверение за директор.
Притоа, нагласувам дека веќе стекнатите уверенија
за положен испит за директор кои се издадени според
претходно важечките прописи, се со неограничен рок
на важење. Исто така, потребно е да се истакне дека
трошоците за полагање на испит за директор според
претходно важечките прописи, но и со новиот важечки
закон, паѓа на товар на кандидатите.
Оттука, повеќе од очигледно е дека оспорената
одредба има повратно дејство бидејќи е понеповолна за
граѓаните.
Исто така, сметам дека во конкретниот случај
оспорената одредба не е во согласност со член 8 став 1
алинеја 3 од Уставот според кој владеењето на правото
е една од темелните вредности на уставниот поредок
бидејки истата одредба е непрецизна, нејасна и не ја
гарантира правната сигурност на граѓаните кои ги
стекнале своите права во согласност со важечките
закони и други прописи.
Сметам дека оспорената одредба од новиот закон
може да се проблематизира од аспект на тоа дали е во
согласност со член 9 став 2 од Уставот според кој
„Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви“. Ова
поради тоа што принципот на еднаквост наложува
еднакво постапување со еднаквите, односно со
субјектите кои се во иста правна ситуација да се
постапува на ист начин, а со субјектите кои се во
различна правна ситуација, на различен начин.
Исто така, сметам дека оспорената одредба од
Законот покрај тоа што не е во согласност со
наведените уставни одредби истата е во директна
контрадикторност и со членот 36 од новиот закон
според кој се овозможува „Започнатите постапки за
обука и полагање на испитот за директор до денот на
отпочнување на примената на овој закон ќе завршат
според одредбите на прописите по кои започнале“.
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Оттука основано може да се постави прашањето за
основаноста на оспорениот член 37 од Законот бидејќи
со него се утврдува обврска кандидатите кои го
положиле испитот за директор и се стекнале со
уверение за директор согласно прописите кои важеле
до денот на отпочнувањето на примената на овој закон,
вклучително и кандидатите од членот 36 од Законот,
повторно најдоцна до 1 септември 2018 година да го
полагаат истиот испит, пред истиот орган, за повторно
да го исполнат условот кој е предвиден за вршење на
мандатот директор.
Имено обврската кандидатите повторно да го
полагаат истиот испит според одредбите на новиот
закон, создава правна ситуација според која новиот
закон треба да се применува и на односи кои настанале
и биле завршени пред неговото влегување во сила, а
тоа значи дека оспорената одредба од Законот има
ретроактивно дејство кое е неповолно за граѓаните, а
што уставно не е можно односно е забрането.
По однос на ставот на Судот дека со членот 25 од
новиот закон, законодавецот пропишал рок на важење
на уверението за директор по истекот на кој
кандидатот за директор кој не е избран треба повторно
го полага испитот, сметам дека ваквиот став се должи
на погрешна интерпретација на означената одредба.
Имено, сметам дека законодавецот со оваа одредба
само во еден случај пропишал кога престанува
важноста на уверението на директор и тоа е доколку
кандидатот за директор што го поседува не биде
избран за директор во период од пет години од денот
на издавањето на уверението. Тоа значи дека
законодавецот не пропишал норма за престанок на
стекнатите уверенија за директор во сите случаи.
Инаку сметам дека и членот 25 (кој не беше оспорен во
иницијативата на подносителот) од Законот би можело
да се стави под сомнение за неговата согласност со
член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот бидејќи се
повредува правната сигурност на граѓаните како
елемент на владеењето на правото.
Исто така сметам дека при донесувањето на својата
одлука Судот требаше да ја земе предвид постојната
уставно-судска пракса по предметите У.бр.74/2014 од
29.06.2016 година и У.бр.110/2016 од 29.03.2017 година
и во нив наведените ставови и образложенија кои можат
да се применат на овој предмет, а во кои случаи Судот
донел укинувачка односно поништувачка одлука.
Тргнувајќи од наведените правни аргументи, јасно
произлегува дека Уставниот суд требаше да поведе
постапка за оценување на уставноста на членот 37 од
Законот, а потоа да ја поништи оваа одредба поради
несогласност со член 8 став 1 алинеја 3, членот 9 и
член 52 став 4 од Уставот.
Судија на Уставниот суд
на Република Македонија,
Јован Јосифовски, с.р.
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