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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3865.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
УПОТРЕБАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за употребата на македонскиот јазик,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 декември 2017 година.
Бр. 08-4810/1
22 декември 2017 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА УПОТРЕБАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
Член 1
Во Законот за употребата на македонскиот јазик
(„Службен весник на Република Македонија“ брoj
5/1998, 89/2008, 116/10, 187/13, 152/15 и 192/15), во
членот 8 став (1) по зборовите: „Министерството за
култура“ запирката се заменува со сврзникот „и“, а
зборовите: „Министерството за образование и физичка
култура и Министерството за наука“ се заменуваат со
зборовите: „Министерството за образование и наука“.
Член 2
Во член 10 по ставот (2) се додаваат два нови става
(3) и (4), кои гласат:
„(3) Министерот за култура, на предлог на Советот,
формира комисија за полагање испит за лектор (во натамошниот текст: Комисијата). Комисијата е составена
од претседател и двајца членови, од редот на стручни
лица за оваа област, со мандат од четири години, со
можност за повторно именување.
(4) Начинот на полагањето на испитот и програмата
за испитот, на предлог на Советот ги пропишува министерот за култура.“.
Член 3
Членот 10-а се менува и гласи:
„(1) Барањето за полагање на испитот кандидатот
го поднесува до Министерството за култура.
(2) Со барањето за полагање на испитот, кандидатот е должен да поднесе доказ за исполнување на условот за полагање на испитот од членот 10 став (2) од
овој закон.
(3) На кандидатите кои го положиле испитот им се
издава лекторска лиценца во рок од 15 дена од денот
на завршување на испитот.
(4) На кандидатот кој не го положил испитот Министерството за култура му издава решение во рок од
15 дена од денот на завршувањето на испитот.
(5) Против решението од ставот (4) на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок
од 30 дена од денот на приемот на решението.

(6) Образецот на барањето од ставот (1) на овој
член го пропишува министерот за култура.
(7) Формата и содржината на лекторската лиценцата од ставот (3) на овој член ги пропишува министерот
за култура.“.
Член 4
Членот 10-б се менува и гласи:
„(1) Издадената лекторска лиценца се заменува со
нова кога:
- има промена на личните податоци на нејзиниот
носител,
- поради дотраеност или оштетување стане неупотреблива и
- e изгубена или на друг начин нејзиниот носител
останал без неа.
(2) Во случаите од ставот (1) алинеи 1 и 2 на овој
член, претходно издадената лекторска лиценца се доставува веднаш до Министерството за култура заради
нејзино поништување.
(3) За поништување на лекторската лиценца министерот за култура формира тричлена комисија од редот
на вработените во Министерството за култура.
(4) Носителот на лекторската лиценца кој ќе ја загуби лекторска лиценца или на друг начин ќе остане без
неа, е должен да пријави во Министерството за култура
и да поднесе барање за издавање на нова лекторска лиценца.“.
Член 5
Членот 10-в се менува и гласи:
„(1) Издадените и одземените лекторски лиценци,
како и лекторските лиценци кои престанале да важат,
се евидентираат во регистарот кој го води Министерството за култура.
(2) Регистарот од ставот (1) на овој член се објавува
на веб страницата на Министерството за култура.
(3) Формата и содржината на регистарот од ставот
(1) на овој член и начинот на неговото водење ги пропишува министерот за култура.“.
Член 6
Членот 10-г се менува и гласи:
„(1) Министерот за култура по предлог на Советот
со решение ќе ја одземе лекторската лиценца, ако носителот на лиценцата лекторира спротивно на пропишаните стандарди за лекторирање.
(2) Против решението од ставот (1) на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок
од 30 дена од денот на приемот на решението.“.
Член 7
Членовите 10-д, 10-ѓ, 10-е, 10-ж, 10-з, 10-ѕ, 10-и, 10ј, 10-к, 10-л, 10-љ, 10-м, 10-н, 10-њ, 10-о, 10-п, 10-р, 10с и 10-т се бришат.
Член 8
Во членот 11 став (1) по зборот „Советот“ се додаваат зборовите: „и за Комисијата“.
Во ставот (2) по зборот „Советот“ се додаваат зборовите: „и за работа на Комисијата“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„На претседателот и на членовите на Советот кои
присуствувале и учествувале во работата на седницата
им следува соодветен надоместок што го утврдува Владата на Република Македонија, во зависност од бројот
на одржани седници и од обемот и сложеноста на извршените работи.“.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) На членовите на Комисијата им следува соодветен надоместок што го утврдува министерот за култура, во зависност од бројот на одржани испити и бројот на изготвените прашања за испитот.“.
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Член 9
Членот 13-а се брише.
Член 10
Во членот 13-б зборовите: „членовите 13 и 13-а“ се
заменуваат со зборовите: „членот 13“.
Член 11
Во членот 13-г зборовите: „членовите 13 и 13-а“ се
заменуваат со зборовите: „членот 13“.
Член 12
Министерот за култура ќе ја формира Комисијата
од членот 2 од овој закон во рок од 30 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 13
Постапките за полагање на испитот за добивање на
лекторска лиценца започнати согласно со Законот за
употребата на македонскиот јазик („Службен весник на
Република Македонија” број 5/1998, 89/2008, 116/10,
187/13, 152/15 и 192/15), ќе завршат согласно со овој
закон.
Член 14
Лицата кои го положиле испитот за добивање на
лекторска лиценца согласно со одредбите од Законот
за употребата на македонскиот јазик („Службен весник
на Република Македонија“ број 5/1998, 89/2008, 116/10,
187/13, 152/15 и 192/15), положениот испит им се признава и се запишуваат во Регистарот од членот 5 став (1)
од овој закон.
Член 15
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се
донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
Член 16
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за употребата на македонскиот
јазик.
Член 17
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PËRDORIMIN E GJUHËS MAQEDONASE
Neni 1
Në Ligjin për përdorimin e gjuhës maqedonase
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
5/1998, 89/2008, 116/10, 187/13, 152/15 dhe 192/15), në
nenin 8 në paragrafin (1) pas fjalëve: “Ministria e
Kulturës” presja zëvendësohet me lidhëzën “dhe”, ndërsa
fjalët “Ministria e Arsimit dhe Kulturës Fizike dhe
Ministria e Shkencës” zëvendësohen me fjalët: “Ministria e
Arsimit dhe Shkencës”.
Neni 2
Në nenin 10 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të
rinj (3) dhe (4), si vijojnë:
“(3) Ministria e Kulturës, me propozim të Këshillit,
formon komision për dhënien e provimit për lektor (në
tekstin e mëtutjeshëm: Komisioni). Komisioni përbëhet
nga kryetari dhe dy anëtarë, nga radhët e personave
profesionalë për këtë sferë, me mandat prej katër vitesh,
me mundësi për emërim të sërishëm.
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(4) Mënyrën e dhënies së provimit dhe programin për
provim, me propozim të Këshillit i përcakton ministri i
Kulturës.".
Neni 3
Neni 10 - a ndryshohet si vijon:
“(1) Kërkesën për dhënien e provimit kandidati e
parashtron te Ministria e Kulturës.
(2) Me kërkesën për dhënien e provimit, kandidati
është i detyruar të parashtrojë dëshmi për plotësimin e
kushtit për dhënien e provimit nga neni 10 paragrafi (2) të
këtij ligji.
(3) Kandidatëve të cilët e kanë dhënë provimin u jepet
licencë e lektorit në afat prej 15 ditësh nga dita e
përfundimit të provimit.
(4) Kandidatit i cili nuk e ka dhënë provimin Ministria
e Kulturës i lëshon aktvendim në afat prej 15 ditësh nga
dita e përfundimit të provimit.
(5) Kundër aktvendimit nga paragrafi (4) i këtij neni
mund të ngritet kontest administrativ para gjykatës
kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të
aktvendimit.
(6) Formularin e kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni
e përcakton ministri i Kulturës.
(7) Formën dhe përmbajtjen e licencës së lektorit nga
paragrafi (3) i këtij neni i përcakton ministri i Kulturës.”.
Neni 4
Neni 10–b ndryshohet si vijon:
“(1) Licenca e lëshuar e lektorit zëvendësohet me të re
kur:
- ka ndryshim të të dhënave personale të bartësit të saj,
- për shkak të vjetrimit apo dëmtimit bëhet e
papërdorshme dhe
- është humbur apo në mënyrë tjetër bartësi i saj ka
mbetur pa atë.
(2) Në rastet nga paragrafi (1) alinetë 1 dhe 2 të këtij
neni, licenca e lektorit e dhënë paraprakisht dorëzohet
menjëherë te Ministria e Kulturës për asgjësim të saj.
(3) Për asgjësimin e licencës së lektorit ministri i
Kulturës formon komision prej tre anëtarësh nga radhët e të
punësuarve në Ministrinë e Kulturës.
(4) Bartësi i licencës së lektorit i cili do ta humb
licencën e lektorit apo në mënyrë tjetër do të mbetet pa atë,
është i detyruar ta paraqes në Ministrinë e Kulturës dhe të
parashtrojë kërkesë për lëshimin e licencës së re të
lektorit.”.
Neni 5
Neni 10-v ndryshohet si vijon:
“(1) Licencat e lektorit të lëshuara dhe të hequra, si dhe
licencat e lektorit të cilat nuk vlejnë, evidentohen në
regjistrin të cilin e mban Ministria e Kulturës.
(2) Regjistri nga paragrafi (1) i këtij neni botohet në
ueb faqen e Ministrisë së Kulturës.
(3) Formën dhe përmbajtjen e regjistrit nga paragrafi
(1) i këtij neni dhe mënyrën e mbajtjes së tij i përcakton
ministri i Kulturës.”.
Neni 6
Neni 10-g ndryshohet si vijon:
“(1) Ministri i Kulturës me propozim të Këshillit me
aktvendim do ta heq licencën e lektorit, nëse bartësi i
licencës lekturon në kundërshtim me standardet e
përcaktuara për lekturim.
(2) Kundër aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij neni
mund të ngritet kontest administrativ para gjykatës
kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të
aktvendimit.”.
Neni 7
Nenet 10-d, 10-gj, 10-е, 10-zh, 10-z, 10-x, 10-i, 10-ј,
10-k, 10-ll, 10-l, 10-m, 10-n, 10-nj, 10-o, 10-p, 10-r, 10-s
dhe 10-t shlyhen.
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Neni 8
Në nenin 11 në paragrafin (1) pas fjalës “Këshillin”
shtohen fjalët: “edhe për Komisionin”.
Në nenin (2) pas fjalës “Këshillin” shtohen fjalët:
“edhe për punën e Komisionit”.
Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
“(3) Kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit të cilët kanë
qenë prezent dhe kanë marrë pjesë në punën e mbledhjes u
takon kompensim përkatës që e përcakton Qeveria e
Republikës së Maqedonisë, në varësi nga numri i
mbledhjeve të mbajtura dhe nga vëllimi dhe
ndërlikueshmëria e punëve të kryera.”
Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:
“(4) Anëtarëve të Komisionit u takon kompensim
përkatës që e përcakton ministri i Kulturës, në varësi nga
numri i provimeve të mbajtura dhe numri i pyetjeve të
përpiluara për provimin.”.

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ

Neni 9

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ
ПРОМЕТ

Neni 13-a shlyhet.
Neni 10
Në nenin 13-b fjalët: “nenet
zëvendësohen me fjalët: “neni 13”.

13

dhe

13-a”

Neni 11
Në nenin 13-g fjalët: “nenet
zëvendësohen me fjalët: “neni 13”.

13

dhe

13-a”

Neni 12
Ministri i Kulturës do ta formojë Komisionin nga neni
2 i këtij ligji në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi
të këtij ligji.
Neni 13
Procedurat për dhënien e provimit për marrjen e
licencës së lektorit të filluara në pajtim me Ligjin për
përdorimin e gjuhës maqedonase (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 5/1998, 89/2008,
116/10, 187/13, 152/15 dhe 192/15), do të përfundojnë në
pajtim me këtë ligj.
Neni 14
Personat të cilët e kanë dhënë provimin për marrjen e
licencës së lektorit në pajtim me dispozitat nga Ligji për
përdorimin e gjuhës maqedonase (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 5/98, 89/2008, 116/10,
187/13, 152/15 dhe 192/15), provimi i dhënë u pranohet
dhe regjistrohen në Regjistrin nga neni 5 paragrafi (1) i
këtij ligji.
Neni 15
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të
miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi
të këtij ligji.
Neni 16
Autorizohet Komisioni Juridik-Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për përdorimin e gjuhës maqedonase.
Neni 17
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________
3866.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

Се прогласува Законот за изменување на Законот за
платниот промет,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 декември 2017 година.
Бр. 08 - 4813/1
22 декември 2017 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

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

Член 1
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија” број 199/15), во членот 1 зборовите:
„31 декември 2017“ се заменуваат со зборовите: „31 декември 2018“.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR QARKULLIM
PAGESOR
Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
qarkullim pagesor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 199/15), në nenin 1 fjalët: "31 dhjetor
2017" zëvendësohen me fjalët: "31 dhjetor 2018".
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
3867.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 декември 2017 година.
Бр. 08-4814/1
22 декември 2017 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ
Член 1
Во Законот за вршење на сметководствени работи
(„Службен весник на Република Македонија“ број
95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16 и 190/16), во
член 7 во ставот (2) точката 7) се менува и гласи: „ја
утврдува висината на надоместокот за издавање на уверение за сметководител, односно овластен сметководител,“.
По точката 11) се додаваат две нови точки 11-а) и
11-б), кои гласат:
„11-а) го утврдува начинот на спроведување и полагање на испитот за проверка на знаење на сметководител, односно овластен сметководител,
11-б) ги утврдува критериумите за избор на правните и физичките лица со кои Институтот го спроведува
континуираното професионално усовршување,“.
Член 2
Во членот 13 став (1) точката 4) се менува и гласи:
„надоместоци за издавање уверенија за сметководител, односно овластен сметководител,“.
Во ставот (2) зборовите: „уверенијата за овластен
сметководител без полагање на испит“ се заменуваат
со зборовите: „уверенијата за сметководител и овластен сметководител“.
Член 3
Во член 19 во ставот (1) бројот „90“ се заменува со
бројот „60“, а бројот „20“ се заменува со бројот „10“.
Во ставот (2) бројот „120“ се заменува со бројот
„90“, а бројот „30“ се заменува со бројот „20“.
Во ставот (4) по зборот „утврдува“ се додаваат зборовите: „Собранието на“.
Член 4
Во член 19-а во ставот (6) зборовите: „ја пропишува
Институтот“ се заменуваат со зборовите: „го пропишува Собранието на Институтот“.
Член 5
Во член 43 во ставот (2) зборовите: „неправилности
и“ се заменуваат со зборовите: „неправилности и/или“.
Во ставот (3) зборовите: „и незаконитостите и“ се
заменуваат со зборовите: „и/или незаконитостите
и/или“.
Во ставот (4) зборовите: „и незаконитостите и“ се
заменуваат со зборовите: „и/или незаконитостите
и/или“.
Член 6
Во членот 46 став (1) во точката 2) во заградата
бројот „5“ се заменува со бројот „8“.
Во точката 6) зборовите: „и незаконитости согласно
со член 43 став (3)“ се заменуваат со зборовите: „и/или
незаконитости согласно со член 43 ставови (3) и (4)“.
Член 7
(1) Лицата кои согласно со членот 19 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за вршење на
сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија“ број 190/16), не поднеле барање до
Институтот за издавање на ново уверение за сметководител, односно овластен сметководител согласно со условите под кои ги стекнале уверенијата издадени од
министерот за финансии, можат во рок од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на овој закон да поднесат
барање до Институтот за издавање на ново уверение за
сметководител, односно овластен сметководител.
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(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член до Институтот задолжително се доставува оригинал или копија заверена на нотар од уверението за сметководител,
односно овластен сметководител издадено од министерот за финансии.
(3) Институтот е должен на лицата од ставот (1) на
овој член да им издаде ново уверение за сметководител, односно овластен сметководител во рок од 15 дена
од денот на поднесување на барањето.
(4) Со денот на издавање на уверенијата од ставот
(3) на овој член престануваат да важат уверенијата издадени од министерот за финансии.
(5) На лицата кои во рокот од ставот (1) на овој
член нема да поднесат барање до Институтот за издавање на ново уверение за сметководител, односно овластен сметководител им престанува важноста на постојните уверенија за сметководител или овластен сметководител издадено од министерот за финансии и врз основа на истите немаат право да вршат сметководствени
работи.
Член 8
(1) Лицата кои се стекнале со уверенија за сметководител, односно овластен сметководител согласно со
членот 19 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија број 190/16), а
кои не поднеле барање за упис во Регистарот на сметководители, односно Регистарот на овластени сметководители, согласно со член 18 од Законот за вршење на
сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија“ број 95/12, 188/13, 27/14, 154/15,
192/15, 23/16 и 190/16), можат во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон да поднесат
барање за упис во Регистарот на сметководители, односно Регистарот на овластени сметководители.
(2) Лицата кои се стекнале со уверенија за сметководител, односно овластен сметководител согласно со
членот 7 од овој закон, можат во рок од 60 дена од денот на стекнувањето на уверението за сметководител,
односно овластен сметководител да поднесат барање за
упис во Регистарот на сметководители, односно Регистарот на овластени сметководители, согласно со членот 18 од Законот за вршење на сметководствени работи.
Член 9
Сметководителите се должни за 2017 година да посетат обука за континуирано професионално усовршување од најмалку 10 часа до крајот на 2017 година.
Овластените сметководители се должни за 2017 година да посетат обука за континуирано професионално
усовршување од најмалку 15 часа до крајот на 2017 година.
Член 10
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KRYERJEN E PUNËVE TË KONTABILITETIT
Neni 1
Në Ligjin për kryerjen e punëve të kontabilitetit
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16 dhe 190/16),
në nenin 7 në paragrafin (2) pika 7) ndryshohet si vijon: “e
përcakton lartësinë e kompensimit për lëshimin e vërtetimit
për kontabilist, përkatësisht kontabilist të autorizuar,”.
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Pas pikës 11) shtohen dy pika të reja 11-a) dhe 11-b) si
vijojnë:
“11-a) e përcakton mënyrën e zbatimit dhe dhënies së
provimit për kontrollin e njohurisë së kontabilistit,
përkatësisht kontabilistit të autorizuar,
11-b) i përcakton kriteret për zgjedhjen e personave
juridikë dhe fizikë me të cilët Instituti e zbaton përsosjen e
vazhdueshme profesionale,”.
Neni 2
Në nenin 13 në paragrafin (1) pika 4) ndryshohet si
vijon:
“kompensime për lëshimin e vërtetimeve për
kontabilist, përkatësisht kontabilist të autorizuar,”.
Në paragrafin (2) fjalët: “vërtetimet për kontabilist të
autorizuar pa dhënien e provimit” zëvendësohen me fjalët:
“vërtetimet për kontabilist dhe kontabilist të autorizuar”.
Neni 3
Në nenin 19 në paragrafin (1) numri “90” zëvendësohet
me numrin “60”, ndërsa numri “20” zëvendësohet me
numrin “10”.
Në paragrafin (2) numri “120” zëvendësohet me
numrin “90”, ndërsa numri “30” zëvendësohet me numrin
“20”.
Në paragrafin (4) pas fjalës “përcakton” shtohen fjalët
“Kuvendi i”.
Neni 4
Në nenin 19-a në paragrafin (6) fjalët: “e përcakton
Instituti” zëvendësohen me fjalët: “e përcakton Kuvendi i
Institutit”.
Neni 5
Në nenin 43 në paragrafin (2) fjalët: “parregullsi dhe”
zëvendësohen me fjalët: “parregullsi dhe/ose”.
Në paragrafin (3) fjalët: “paligjshmëritë dhe”
zëvendësohen me fjalët: “dhe/ose paligjshmëritë dhe/ose”.
Në paragrafin (4) fjalët: “paligjshmëritë dhe”
zëvendësohen me fjalët: “dhe/ose paligjshmëritë dhe/ose”.
Neni 6
Në nenin 46 në paragrafin (1) në pikën 2) në kllapë
numri “5” zëvendësohet me numrin “8”.
Në pikën 6) fjalët: “dhe paligjshmëri në pajtim me
nenin 43 paragrafi (3)" zëvendësohen me fjalët: "dhe/ose
paligjshmëri në pajtim me nenin 43 paragrafët (3) dhe (4)".
Neni 7
(1) Personat të cilët në pajtim me nenin 19 nga Ligji
për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kryerjen e
punëve të kontabilitetit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 190/16), nuk kanë parashtruar kërkesë
te Instituti për lëshimin e vërtetimit të ri për kontabilist,
përkatësisht kontabilist të autorizuar në pajtim me kushtet
nën të cilat i kanë marrë vërtetimet e lëshuara nga ministri i
Financave, në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji mund të parashtrojnë kërkesë te Instituti për
lëshimin e vërtetimit të ri për kontabilist, përkatësisht
kontabilist të autorizuar.
(2) Me kërkesën nga paragrafi (1) i këtij neni te
Instituti në mënyrë të detyrueshme dorëzohet origjinali apo
kopja e verifikuar në noter nga vërtetimi për kontabilist,
përkatësisht kontabilisti i autorizuar i lëshuar nga ministri i
Financave.
(3) Instituti është i detyruar personave nga paragrafi (1)
i këtij neni t’u lëshojë vërtetim të ri për kontabilist,
përkatësisht kontabilist të autorizuar në afat prej 15 ditësh
nga dita e parashtrimit të kërkesës.
(4) Me ditën e lëshimit të vërtetimeve nga paragrafi (3)
i këtij neni shfuqizohen vërtetimet e lëshuara nga ministri i
Financave.
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(5) Personave të cilët në afatin nga paragrafi (1) i këtij
neni nuk do të parashtrojnë kërkesë te Instituti për lëshimin
e vërtetimit të ri për kontabilist, përkatësisht kontabilist të
autorizuar u shfuqizohen vërtetimet ekzistuese për
kontabilist apo kontabilist të autorizuar të lëshuara nga
ministri i Financave dhe në bazë të të njëjtave nuk kanë të
drejtë të kryejnë punë të kontabilitetit.
Neni 8
(1) Personat të cilët kanë marrë vërtetime për
kontabilist, përkatësisht kontabilist të autorizuar në pajtim
me nenin 19 nga Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e
Ligjit për kryerjen e punëve të kontabilitetit (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 190/16),
ndërsa të cilët nuk kanë parashtruar kërkesë për regjistrim
në Regjistrin e kontabilistëve, përkatësisht Regjistrin e
kontabilistëve të autorizuar, në pajtim me nenin 18 nga
Ligji për kryerjen e punëve të kontabilitetit ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 95/12,
188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16 dhe 190/16), në afat
prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji mund të
parashtrojnë kërkesë për regjistrim në Regjistrin e
kontabilistëve, përkatësisht në Regjistrin e kontabilistëve të
autorizuar.
(2) Personat të cilët kanë marrë vërtetime për
kontabilist, përkatësisht kontabilist të autorizuar në pajtim
me nenin 7 të këtij ligji, në afat prej 60 ditësh nga dita e
marrjes së vërtetimit për kontabilist, përkatësisht
kontabilist të autorizuar mund të parashtrojnë kërkesë për
regjistrim në Regjistrin e kontabilistëve, përkatësisht në
Regjistrin e kontabilistëve të autorizuar, në pajtim me
nenin 18 nga Ligji për kryerjen e punëve të kontabilitetit.
Neni 9
Kontabilistët janë të detyruar për vitin 2017 të ndjekin
trajnim për përsosje të vazhdueshme profesionale prej së
paku 10 orë deri në fund të vitit 2017.
Kontabilistët e autorizuar janë të detyruar për vitin
2017 të ndjekin trajnim për përsosje të vazhdueshme
profesionale prej së paku 15 orë deri në fund të vitit 2017.
Neni 10
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
3868.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА
ОПОЈНИ ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 декември 2017 година.
Бр. 08-4816/1
22 декември 2017 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА ОПОЈНИ ДРОГИ И
ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ
Член 1
Во Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ број 103/2008, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16 и
53/16) во член 3 точката 31 се менува и гласи:
„31. „Канабис за медицински цели“ се сите надземни свежи или суви делови на растението, вклучувајќи
го и семето од видовите Cannabis sativa, Cannabis
indica и Cannabis ruderalis (во натамошен текст: канабис).“.
По точката 33 се додава нова точка 34, која гласи:
„34. „Коноп за индустриски цели“ се сите надземни
свежи или суви делови на растението, освен семето од
видот Cannabis sativa (во натамошен текст: коноп).“.
Член 2
Членот 14 се менува и гласи:
„Надлежности на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство врши надзор со контрола кај овластениот
производител на семенскиот материјал од афион и/или
коноп, контрола во прометот на семенскиот материјал
од афион и/или коноп во однос на декларираноста,
контрола на сеидбата на афионот, конопот и/или канабис, контрола на самото производство, контрола пред и
по жетвата, како и контрола во делот на откупот на
афионовата слама (Papaver somniferum) коноп и/или канабис.“.
Член 3
Во членот 24 став 2 зборот „коноп“ се заменува со
зборот „канабис“.
Член 4
Во членот 28 став 1 по зборот афион се става запирка, а зборовите: „ и/или коноп“ се заменуваат со
зборовите: „коноп и/или канабис“.
Член 5
Во насловот на членот 29-а зборот „коноп“ се заменува со зборот „канабис“.
Во ставот 1 зборот „коноп“ се заменува со зборот
„канабис“.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Одгледување на канабис е дозволено само на правни лица кои имаат одобрение за одгледување на канабис издадено од Министерството за здравство, по претходно добиена согласност од Владата на Република
Македонија.“.
Член 6
Во целиот член 29-б зборовите: „коноп“ се заменуваат со зборовите: „канабис“, а зборовите: „конопот“
се заменуваат со зборовите: „канабисот“.
Член 7
Во целиот член 29-в зборовите: „коноп“ се заменуваат со зборовите: „канабис“, а зборовите: „конопот“
се заменуваат со зборовите: „канабисот“.
Во став 2 точката 2) се брише.
Точката 3) која станува точка 2) се менува и гласи:
„2) одобрен елаборат/план за одгледување на канабис согласно со членот 29-б став 8 точка 2 од овој закон, заверена и потпишана од одговорното лице на
правниот субјект кој го поднел барањето.“.
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Член 8
Во целиот член 29-г зборовите: „коноп“ се заменуваат со зборовите: „канабис“.
Во ставот 2 зборовите: „точка 3)“ се заменуваат со
зборовите: „точка 2)“.
Член 9
Во целиот член 29-д зборовите: „коноп“ се заменуваат со зборовите: „канабис“, а зборовите: „конопот“
се заменуваат со зборовите: „канабисот“.
Член 10
Во целиот член 29-ѓ зборовите: „коноп“ се заменуваат со зборовите: „канабис“, а зборовите: „конопот“
се заменуваат со зборовите: „канабисот“.
Член 11
Во целиот член 36-а зборовите: „коноп“ се заменуваат со зборовите: „канабис“.
Член 12
Во член 85 ставот 2 се менува и гласи:
„Државниот инспекторат за земјоделство врши
инспекциски надзор над производството на семенскиот
материјал од афион и/или коноп, контрола во прометот
на семенскиот материјал од афион и/или коноп во однос на декларираноста, контрола на сеидбата на афионот, конопот и/или канабис, контрола на самото производство, контрола пред и по жетвата, како и контрола
во делот на откупот на афионовата слама (Papaver
somniferum) коноп и/или канабис.“.
Член 13
Во целиот член 95-в зборовите: „коноп“ се заменуваат со зборовите: „канабис“, a зборовите: „конопот“
се заменуваат со зборовите: „канабисот“, а зборовите:
„точка 3)“ се заменуваат со зборовите: „точка 2)“.
Член 14
Во целиот член 95-г зборовите: „коноп“ се заменуваат со зборовите: „канабис“.
Член 15
Во членот 95-д став 1 зборот „коноп“ се заменува
со зборот „канабис“.
Член 16
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KONTROLL TË DROGAVE DEHËSE DHE
SUBSTANCAVE PSIKOTROPIKE
Neni 1
Në Ligjin për kontroll të drogave dehëse dhe
substancave psikotropike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 103/2008, 124/10, 164/13, 149/15,
37/16 dhe 53/16) në nenin 3, pika 31 ndryshohet si vijon:
„31. “Kanabis për qëllime mjekësore” janë të gjitha
pjesët mbitokësore të freskëta ose të thata të bimës, duke
përfshirë edhe farën e llojeve Cannabis sativa, Cannabis
indica dhe Cannabis ruderalis (në tekstin e mëtejmë:
kanabis).”.
Pas pikës 33 shtohet pikë e re 34 si vijon:
„34. Konop për qëllime industriale" janë të gjitha pjesët
mbitokësore të freskëta ose të thata të bimës, përveç farës
së llojit Cannabis sativa. (në tekstin e mëtejmë: konop).”.
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Neni 2
Neni 14 ndryshohet si vijon:
“Kompetenca të Ministrisë së Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomi të
Ujërave kryen mbikëqyrje me kontroll tek prodhuesi i
autorizuar i materialit faror prej afioni dhe/ose konopi,
kontroll në qarkullimin e materialit faror prej afioni
dhe/ose konopi në lidhje me deklarimin, kontrollin e
mbjelljes së afionit, konopit dhe/ose kanabisit, kontroll të
vetë prodhimtarisë, kontroll para dhe pas vjeljes, si dhe
kontroll në pjesën e grumbullimit të kashtës së afionit
(Papaver somniferum), konopit dhe/ose kanabisit.".
Neni 3
Në nenin 24 paragrafi 2 fjala “konop” ndryshohet me
fjalën “kanabis”.
Neni 4
Në nenin 28 paragrafi 1 pas fjalës afion vihet presje
ndërkaq fjalët: “dhe/ose konop” zëvendësohen me fjalët:
“konop dhe/ose kanabis”.
Neni 5
Në titullin në nenin 29-a fjala "konop" ndryshohet me
fjalën "kanabis".
Në paragrafin 1 fjala "konop" ndryshohet me fjalën
"kanabis".
Neni 2 ndryshohet si vijon:
"Kultivimi i kanabisit është i lejuar vetëm për persona
juridikë të cilët kanë leje për kultivimin e kanabisit të
lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë, me pëlqim paraprak
nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.".
Neni 6
Në nenin e plotë 29-b fjala "konop" zëvendësohet me
fjalën "kanabis", ndërsa fjala "konopi" zëvendësohet me
fjalën "kanabisi".
Neni 7
Në nenin e plotë 29-b fjala "konop" zëvendësohet me
fjalën "kanabis", ndërsa fjala "konopi" zëvendësohet me
fjalën "kanabisi".
Në paragrafin 2 pika 2) shlyhet.
Pika 3) e cila bëhet pikë 2) ndryshohet si vijon:
"2) elaborat/plan i lejuar për kultivimin e kanabisit në
pajtim me nenin 29-b paragrafi 8 pika 2 e këtij neni, e
vërtetuar dhe e nënshkruar nga personi përgjegjës në
subjektin juridik i cili e ka parashtruar kërkesën.".
Neni 8
Në nenin e plotë 29-g fjala "konop" zëvendësohet me
fjalën "kanabis".
Në paragrafin 2 fjalët "pika 3)" zëvendësohen me fjalët:
"pika 2)".
Neni 9
Në nenin e plotë 29-d fjala "konop" zëvendësohet me
fjalën "kanabis", ndërsa fjala "konopi" zëvendësohet me
fjalën "kanabisi".
Neni 10
Në nenin e plotë 29-gj fjala "konop" zëvendësohet me
fjalën "kanabis", ndërsa fjala "konopi" zëvendësohet me
fjalën "kanabisi".
Neni 11
Në nenin e plotë 36-a fjala "konop" zëvendësohet me
fjalën "kanabis".
Neni 12
Në nenin 85 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
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"Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë kryen mbikëqyrje
inspektuese mbi prodhimtarinë e materialit faror nga
afioni ose/ dhe konopi, kontroll në qarkullimin e
materialit faror nga afioni dhe/ose konopi lidhur me
deklarimin, kontrollin e mbjelljes së afionit, konopit
dhe/ose kanabisit, kontroll të vetë prodhimtarisë,
kontroll para dhe pas vjeljes, si dhe kontroll në pjesën e
grumbullimit të kashtës së afionit (Papaver
somniferum), konopit dhe/ose kanabisit.".
Neni 13
Në nenin e plotë 95-v fjala "konop" zëvendësohet me
fjalën "kanabis", ndërsa fjala "konopi” zëvendësohet me
fjalën "kanabisi", kurse fjalët:"pika 3), zëvendësohen me
fjalët:"pika 2)".
Neni 14
Në nenin e plotë 95-g fjala "konop" zëvendësohet me
fjalën "kanabis".
Neni 15
Në paragrafin 95-d paragrafi
zëvendësohet me fjalën "kanabis".

1

fjala

"konop"

Neni 16
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3869.
Врз основа на член 16, став (8) од Законот за јавен
долг („Службен весник на Република Македонија“ бр.
62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 26.12.2017
година донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА БОСИЛОВО
СО ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ МАКЕДОНСКА
БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД СКОПЈЕ
Член 1
Општина Босилово се задолжува кај Македонска
банка за поддршка на развојот АД Скопје со
долгорочен кредит во износ од 4.500.000,00 денари, за
реализација на Проектот: „Развој на туризмот во
прекуграничниот регион Грмен - Босилово, преку
зачувување на локалните културни традиции“.
Член 2
Средствата од долгорочниот кредит од член 1 на
оваа одлука Општина Босилово ќе ги користи со цел
обезбедување
на
финансиски
средства
за
дополнително финансирање на Проектот од ИПА
компонента - прекугранична соработка, под следните
услови:
- каматна стапка: фиксна каматна стапка која
изнесува 5,75% на годишно ниво,
- рок на oтплата: две години со вклучен грејс
период,
- грејс период: шест месеци и
- начин на отплата: квартално.
Член 3
Условите и начинот на користење на кредитот, како
и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од
истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се
склучи помеѓу Општина Босилово и Македонска банка
за поддршка на развојот АД Скопје.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 44-8302/1
26 декември 2017 година
Скопје

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

3870.
Врз основа на член 16 став (8) од Законот за јавен
долг („Службен весник на Република Македонија“ бр.
62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ
СО КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ МАКЕДОНСКА
БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД СКОПЈЕ
Член 1
Општина Ранковце се задолжува кај Македонска
банка за поддршка на развојот АД Скопје со краткорочен кредит во износ од 3.100.000,00 денари, за реализација на проектот: „Заедничка акција за превенција на
поплави во трансграничниот регион“.
Член 2
Средствата од краткорочниот кредит од член 1 на
оваа одлука општина Ранковце ќе ги користи со цел
обезбедување на финансиски средства за дополнително
финансирање на Проектот од ИПА компонента - прекугранична соработка, под следните услови:
- каматна стапка: фиксна каматна стапка која изнесува 5,75% на годишно ниво;
- рок на oтплата: една година без грејс период;
- начин на отплата: квартално.
Член 3
Условите и начинот на користење на кредитот, како
и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од
истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се
склучи помеѓу Општина Ранковце и Македонска банка
за поддршка на развојот АД Скопје.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8303/1
26 декември 2017 година
Скопје

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

3871.
Врз основа на член 9-а, став 1 од Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на
Република Македонија“ бр.31/01, 42/03, 40/04, 70/06,
126/06, 88/08, 133/09, 171/10, 6/12, 79/13, 188/13,
115/14, 129/15, 154/15 и 23/16), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИНТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛИТЕ НА АВТО-ТАКСИ
ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
Член 1
Во Одлуката за ослободување од обврска за користење на интегриран автоматски систем за управување
на вршителите на авто-такси превоз на патници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.16/15,
208/15, 202/16 и 81/17) во членот 2 зборовите: „31 декември 2017 година“ се заменуваат со зборовите: „30
јуни 2018 година“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8731/1
26 декември 2017 година
Скопје

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

3872.
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА
КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ (ВИЗА Ц) ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ НОСИТЕЛИ НА ВАЖЕЧКА БРИТАНСКА,
АМЕРИКАНСКА И КАНАДСКА ВИЗА
Член 1
Со оваа одлука за периодот од 1 јануари до 31 декември 2018 година, се укинуваат визите за краткорочен престој (виза Ц) во Република Македонија, за
странски државјани носители на важечка британска,
американска и канадска виза, при што должината на
нивниот престој во Република Македонија може да биде најмногу до 15 дена, а важноста на важечката британска, американска и канадска виза треба да биде 5
дена подолго од планираниот престој во Република
Македонија.
Член 2
Се задолжуваат Министерството за надворешни работи и Министерството за внатрешни работи да ја
спроведат оваа oдлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8738/1
26 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
3873.
Врз основа на член 11 став 2 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01,
50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06,
160/07, 159/08, 20/09, 139/09, 171/10, 135/11, 166/12,
187/13, 13/14, 116/15, 129/15, 199/15, 23/16 и 190/17),
министерот за финансии
ОБЈАВУВА
1. Личното ослободување утврдено во член 10 став
1 точка 2) од Законот за персоналниот данок на доход,
за 2018 година на годишно ниво, изнесува 90.372,00 денари.
2. Личното ослободување по основ на лични примања од плата од работен однос и пензија, месечно се утврдува во износ од 7.531,00 денари, согласно со член
15-а став 2 од Законот за персоналниот данок на доход.
Бр. 20-7338/2
26 декември 2017 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3874.
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 20 декември 2017 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА членот 2 од Правилникот за полагање на испит за медијатори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 223/2015 и 67/2016).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У. бр. 7/2017 од 1 ноември 2017 година, поведе
постапка за оценување на уставноста и законитоста на
членот 2 од Правилникот за полагање на испит за медијатори („Службен весник на Република Македонија“
бр. 223/2015 и 67/2016), затоа што основано се постави
прашањето за неговата согласност со Уставот и со Законот за медијација.
4. Судот на седницата утврди дека според член 2
став 1 од Правилникот за условите и начинот на полагање на испитот за медијатор, испитот се полага во
февруарска, априлска, мајска, јунска и ноемвриска испитна сесија. Според ставот 2 на истиот член, пријавувањето за испитот се врши во периодот од први до петнаесетти во месецот кој претходи на месецот во кој се
спроведува испитната сесија (јануари, март,април, мај
и октомври).
5. Според член 8, став 1, алинеја 3 од Уставот на
Република Македонија, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.
Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој
е должен да ги почитува Уставот и законите.
Со Законот за медијација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 188/2013, 148/2015, 192/2015
и 55/2016) се уредува медијацијата во спорните односи
во кои страните можат слободно да располагаат со сво-

ите барања, освен ако со друг закон не е пропишана исклучиво надлежност на суд или друг орган, без оглед
на тоа дали таа се спроведува пред или по започнување
на судска или друга постапка (член 1 став 1).
Според член 2 од истиот закон, „Медијација“ е секое посредување, без оглед на неговиот назив, при решавање на спорниот однос во постапка на медијација
во коешто на страните во спорниот однос им се овозможува истиот да го решат по пат на преговарање, на
мирен начин со помош на еден или повеќе лиценцирани медијатори (во натамошниот текст: медијатор), со
цел да се постигне заедничко прифатливо решение изразено во форма на писмена спогодба.
Правилникот за полагање на испит за медијатори е
донесен од министерот за правда, врз основа на член
51 став 8 од Законот за медијација.
Со членот 2 од Правилникот, се определуваат испитните сесии во текот на годината кога се полага испитот за медијатори.
Меѓутоа, според член 59 став 1 точка в) од Законот
за медијација, Одборот за обезбедување, следење и
оценување на квалитетот на работите на медијацијата,
врз основа на начелото на самостојност и стручност, ги
утврдува испитните сесии за полагање на испитот за
медијатор.
Оттука, произлегува дека законодавецот го овластил министерот за правда да ги пропише условите и начинот на полагање на испитот за медијатори, но за утврдувањето на испитните сесии за спроведување на испитот, законодавецот го овластил Одборот.
Имајќи го предвид наведеното, произлегува дека со
наведениот член од Правилникот, министерот за правда ги надминал законските овластувања, со што е повредено владеењето на правото како темелна вредност
на уставниот поредок на Република Македонија, поради што Судот оцени дека членот 2 од Правилникот за
полагање на испит за медијатори не е во согласност со
член 8 став 1 алинеја 3 и член 51 од Уставот и со член
59 став 1 точка в) од Законот за медијација.
6. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Елена
Гошева, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.
У. бр. 7/2017
20 декември 2017 година
Скопје

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

3875.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 70/1992), на седницата одржана
20 декември 2017 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ ПОНИШТУВААТ Одлуката за поништување
на Одлуката на Советот на Општина Центар бр.084160/30 од 22.3.2017 година за донесување на ДУП
„Централно зеленило покрај реката Вардар-Јужен дел“Општина Центар-Скопје бр.07-6530/12 донесена од Советот на Општина Центар-Скопје на 13.09.2012 година
и Решението бр.09-4160/31 од 22.3.2017 година за објавување на Одлука за поништување на Одлуката за донесување на ДУП „Централно зеленило покрај реката
Вардар-Јужен дел“-Општина Центар-Скопје, донесено
од градоначалникот на Општина Центар–Скопје.
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2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Решението за запирање
од извршувањето на поединечните акти или дејствија
што се донесени или преземени врз основа на Одлуката и Решението означени во точката 1 од оваа одлука.
3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
4. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесената иницијатива на Цуте Крајчески, Страхил Пановски, Славица Марковска, Мартина Илиќ,
Влатко Миновски, Коста Јовановски и Љупчо Велков,
сите од Скопје, со Решение У.бр.38/2017 од 1 ноември
2017 година, поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката и Решението означени во точката 1 од оваа одлука.
Постапката беше поведена затоа што пред Судот
основано се постави прашањето за согласноста на оспорените акти со Уставот на Република Македонија,
Законот за просторно и урбанистичко планирање, Законот за локалната самоуправа и Законот за градот
Скопје.
5. На седницата Судот утврди дека врз основа на
член 15 став 1 точка 1 алинеја 3 и член 26 од Статутот
на Општина Центар и член 41 став 4 од Законот за
просторното и урбанистичкото планирање („Службен
весник на Република Македонија“ бр.199/2014,
44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Советот на Општина Центар-Скопје на 5-та седница одржана на
7.6.2013, 10.6.2013, 11.6.2013, 13.6.2013 и 22.3.2017 година донел Одлука за поништување на Одлуката за донесување на ДУП „Централно зеленило покрај реката
Вардар-Јужен дел“-Општина Центар-Скопје бр.076530/12 од 13.9.2012 година.
Според член 1 од оспорената одлука, Одлуката за
донесување на ДУП „Централно зеленило покрај реката Вардар-Јужен дел“-Општина Центар-Скопје бр.076530/12 од 13.9.2012 година, донесена од Советот на
Општина Центар-Скопје се поништува.
Во членот 2 од оспорената одлука се наведува дека
со оваа одлука се уредуваат поништувањето на Одлуката на Советот на Општина Центар–Скопје, утврдувањето на правната основа за поништување на Одлуката,
влегувањето во сила на претходната одлука на Советот
на Општина Центар-Скопје за донесување на ДУП на
истиот плански опфат и начинот на реализација на Одлуката од Секторот за урбанизам во Општина ЦентарСкопје и Секторот за инспекциски работи во Општина
Центар-Скопје.
Според член 3 од Одлуката, со оваа одлука се поништува Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план „Централно зеленило покрај реката
Вардар - Јужен дел" - Општина Центар-Скопје бр. 076530/12 од 13.9.2012 година, донесена од Советот на
Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје"бр. 9/2012).
Во членот 4 е предвидено дека Одлуката од членот
2 од оваа одлука се повлекува од правниот поредок поради тоа што ДУП, кој е составен дел на Одлуката, е во
спротивност со Генералниот урбанистички план на
Град Скопје („Службен гласник на Град Скопје“ бр.
18/2012), Законот за просторно и урбанистичко планирање и Уставот на Република Македонија.
Одлуката е спротивна на Законот и Уставот затоа
што ДУП „Централно зеленило покрај реката ВардарЈужен дел"-Општина Центар-Скопје бр. 07-6530/12 од
13.9.2012 година не е во согласност со Генералниот урбанистички план на Град Скопје, а оваа несогласност
на план од пониско ниво со план од повисоко ниво е
спротивна на Законот за просторно и урбанистичко
планирање, во кој „Деталниот урбанистички план, како
план од пониско ниво, мора да биде усогласен со Генералниот урбанистички план“, а тоа значи дека спорната
одлука е спротивна и на членот 51 од Уставот на Ре-
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публика Македонија во кој „законите мора да бидат во
согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законите“.
Во членот 5 од Одлуката е предвидено дека со
поништувањето на Одлуката од член 2 од оваа одлука
влегува во сила Одлуката за донесување на Деталниот
урбанистички план „Централно зеленило покрај реката
Вардар-Јужен дел“- Општина Центар-Скопје бр. 071250 од 6.7.2004 година, донесена од Советот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Град
Скопје“ бр. 8/2004).
Според член 6 од Одлуката, за оваа одлука се известуваат Архивата на Општина Центар-Скопје, Секторот
за урбанизам во Општина Центар-Скопје, надлежниот
Државен архив, органот на државната управа надлежен
за вршење на работите од областа на уредување на
просторот и Агенцијата за катастар на недвижности,
кои треба да го повлечат од употреба ДУП „Централно
зеленило покрај реката Вардар - Јужен дел“ - Општина
Центар-Скопје бр. 07-6530/12 од 13.9.2012 година и да
го вратат во употреба претходниот Детален урбанистички план „Централно зеленило покрај реката ВардарЈужен дел“-Општина Центар-Скопје бр. 07-1250 од
6.7.2004 година, донесен од Советот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Град Скопје“ бр.
8/2004).
Во членот 7 од Одлуката е предвидено дека Секторот за урбанизам во Општина Центар-Скопје е должен,
во рок од 15 дена од донесувањето на оваа одлука, да ја
повлече од употреба картираната подлога на Деталниот урбанистички план од членот 2 од оваа одпука и да
ја обезбеди картираната подлога од претходниот Детален урбанистички план „Централно зеленило покрај
реката Вардар-Јужен дел“ од член 4 од оваа одлука, кој
со донесувањето на оваа одлука влегува во сила.
Според член 8 од Одлуката за реализација на оваа
одлука и за спроведувањето на Деталниот урбанистички план од членот 4 од оваа одлука се грижат градоначалникот на Општината, Секторот за урбанизам и Секторот за инспекциски работи во Општина ЦентарСкопје.
Во членот 9 од Одлуката е предвидено дека Секторот за урбанизам во Општина Центар-Скопје е должен
веднаш по стапувањето во сила на оваа одлука да ги
прекине управните постапки за спроведување на Деталниот урбанистички план од членот 2 од оваа одлука
чие важење престанало и да ги продолжи постапките
кога документациите, предмет на управните постапки,
ќе бидат усогласени според Деталниот урбанистички
план од членот 4 од оваа одлука.
Според членот 10 од Одлуката, се задолжува Секторот за инспекциски работи во Општина Центар-Скопје,
во рок од 7 дена од стапувањето во сила на оваа одлука, да достави предлог до градоначалникот на Општина Центар-Скопје за поништување на издадени
одобренија од Општина Центар-Скопје, а за другите,
во соработка со Секторот за правни и организациони
работи, да подготви соодветна документација со која
ќе се побара од Град Скопје и од Министерството за
транспорт и врски да ги поништат одобренијата од
нивна страна.
Според член 11 од Одлуката, оваа одлука влегува
во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Центар – Скопје“.
5. Судот, исто така, утврди дека врз основа на член
36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина
Центар-Скопје“ бр.1/2006 и 12/2015), градоначалникот
на Општина Центар-Скопје донел Решение за објавување на Одлуката за поништување на Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план „Централно
зеленило покрај реката Вардар-Јужен дел“-Општина
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Центар-Скопје бр. 07-6530/12 од 13.9.2012 година, донесена од Советот на Општина Центар-Скопје.
Во Решението се наведува дека се објавува Одлуката за поништување на Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план „Централно зеленило покрај реката Вардар - Јужен дел“ - Општина ЦентарСкопје бр. 07-6530/12 од 13.9.2012 година, донесена од
Советот на Општина Центар-Скопје, што Советот на
Општина Центар-Скопје ја донесе на 5-та седница, одржана на 7.6.2013 година, 10.6.2013 година, 11.6.2013
година, 13.6.2013 година и на 22.3.2017 година.
6. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, меѓу темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија е и владеење на правото.
Според член 30 од Уставот на Република Македонија се гарантира правото на сопственост и правото на
наследување.
Според член 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/2014, 44/2015, 44/2015, 193/2015,
31/2016 и 163/2016), со овој закон се уредуваат условите и системот на просторното и урбанистичкото планирање, видовите на планска документација и постапката
за изработување и донесување на истата како и други
прашања од областа на просторното и урбанистичкото
планирање.
Во членот 3 од Законот е предвидено дека изработувањето, донесувањето и спроведувањето на Просторниот план на Република Македонија, урбанистичките
планови, регулацискиот план на генерален урбанистички план, урбанистичко - планската документација и урбанистичко-проектната документација се работи од јавен интерес.
Според членот 7 од Законот, во зависност од просторот кој е предмет на планирањето се донесуваат следниве планови:
1) Просторен план на Република Македонија и
2) урбанистички планови:
- генерален урбанистички план;
- детален урбанистички план;
- урбанистички план за село и
- урбанистички план за вон населено место.
Според член 11 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, детален урбанистички план е урбанистички план кој се донесува за плански опфат за кој
е донесен генерален урбанистички план, а според став 6
деталниот урбанистички план како план од пониско
ниво, мора да биде усогласен со генералниот урбанистички план, односно, со регулацискиот план на генерален урбанистички план доколку истиот е донесен.
Во членот 41 од Законот е предвидено дека:
(1) Собранието на Република Македонија го донесува Просторниот план.
(2) Собранието на Република Македонија е должно
да го донесе Просторниот план, во рок од шест месеци
од денот на доставувањето од Владата на Република
Македонија.
(3) Советот на Градот Скопје донесува генерален
урбанистички план на градот Скопје и регулациски
план на генералниот урбанистички план на Градот
Скопје.
(4) Советите на општините во Градот Скопје донесуваат:
- детален урбанистички план, - урбанистички план
за село и
- урбанистички план вон населено место.
(5) Советите на општините со седиште во град донесуваат:
- генерален урбанистички план,
- регулациски план на генерален урбанистички
план,
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- детален урбанистички план,
- урбанистички план за село и
- урбанистички план вон населено место.
Во членот 20 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
5/2002), е предвидено дека општините, во рамките на
законот, во согласност со начелото на супсидијарност,
имаат право на своето подрачје да ги вршат работите
од јавен интерес од локално значење, што не се исклучени од нивна надлежност или не се во надлежност на
органите на државната власт.
Во членот 21 од наведениот закон е предвидено
дека:
(1) 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.
(2) Со законот со кој се утврдуваат други надлежности на општината се определуваат и изворите на финансирање за вршење на тие надлежности.
(3) 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.
Во членот 22 од Законот таксативно е утврдена
листа на надлежности на општините, при што, покрај
другото, општините се надлежни за вршење на 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.
Во членот 15 од Законот за Градот Скопје („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2004 и
158/2011), утврдени се надлежности на општините во
Градот Скопје, при што, надлежности, односно, работи од јавен интерес од локално значење на општините
во Градот Скопје се:
1. Планирање и уредување на просторот
- покренување иницијативи за донесување, измена
и дополнување на просторниот план на Градот Скопје
и генералниот урбанистички план на Градот Скопје;
- давање мислења по нацртите на просторниот план
на Градот Скопје и генералниот урбанистички план на
Градот Скопје;
- донесување детални урбанистички планови, урбанистички проекти и урбанистички планови за населените места во општината;
- спроведување урбанистички планови и проекти и
издавање документација за изградба на објекти од локално значење (услови за спроведување урбанистички
планови и проекти и издавање документација за изградба на објекти од локално значење (услови за градба, урбанистичка согласност, одобренија за градење).
Од анализата на оспорената одлука Судот утврди
дека: Советот на Општина Центар–Скопје,на 22.3.2017
година ја поништил Одлуката за донесување на ДУП
„Централно зеленило покрај реката Вардар-Јужен дел“Општина Центар-Скопје бр.07-6530/12 од 13.9.2012 година, донесена од Советот на Општина Центар-Скопје,
и дека со поништување на наведената одлука влегува
во сила Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план „Централно зеленило покрај реката Вардар
- Јужен дел“ - Општина Центар-Скопје бр.07-1250 од
6.7.2004 година, донесена од Советот на Општина Центар- Скопје („Службен гласник на Град Скопје“
бр.8/2004). За донесената одлука биле известени Архивата на Општина Центар, Секторот за урбанизам во
Општина Центар кој бил должен во рок од 15 дена од
нејзиното донесување да ја повлече картираната подлога на Деталниот урбанистички план од 2012 година и
да ја обезбеди картираната подлога од претходниот
план од 2004 година, надлежниот Државен архив,орга-
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нот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот и Агенцијата за катастар на недвижности кои треба да го повлечат од употреба урбанистичкиот план од 2012 година
и да го вратат во употреба деталниот урбанистички
план од 2004 година. Понатаму, со оспорената одлука
се задолжува Секторот за урбанизам во општина Центар веднаш по стапување во сила на оспорената одлука
да ги прекине управните постапки за спроведување на
планот од 2012 година и да ги продолжи кога документациите предмет на управните постапки ќе бидат усогласени, исто така со оспорената одлука се задолжува
Секторот за инспекциски работи во Општина Центар
во рок од 7 дена од стапување во сила на оспорената
одлука да достави предлог до градоначалникот на Општина Центар-Скопје за поништување на издадените
одобренија од општината, а за другите во соработка со
Секторот за правни и организациски работи да подготви соодветна документација со која ќе побара од Град
Скопје и од Министерството за транспорт и врски да ги
поништат одобренијата од нивна страна.
Градоначалникот на Општината донел решение, оспорената одлука да се објави во службеното гласило
на Општината.
Тргнувајќи од направената анализа на оспорената
одлука, наведените уставни одредби, како и одредбите
на Законот за просторно и урбанистичко планирање,
Законот за Град Скопје и Законот за локалната самоуправа, наспрема наводите во иницијативата, Судот оцени дека оспорените акти не се во согласност со Уставот на Република Македонија и наведените закони.
Ова од причини што општините согласно член 22
став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа,
член 15 став 1 точка 1 алинеја 3 од Законот за Градот
Скопје како и член 41 став 4 од Законот за просторното
и урбанистичкото планирање имаат овластување во постапка определена со закон (членовите од 24 до 50 од
Законот за просторното и урбанистичкото планирање),
да донесуваат, изменуваат и дополнуваат урбанистички план, при што тие немаат овластување да поништат
веќе донесен план во законски пропишана постапка и
да го вратат во правен поредок претходно донесениот
план кој престанал да важи.
Ова особено затоа што не постои законски пропишана постапка за поништување на легално донесен урбанистички план кој бил во сила и се применувал повеќе години. Ваквото поништување на Деталниот урбанистички план и последиците од ваквата одлука грубо
ја нарушуваат правната сигурност на граѓаните, неосновано го доведуваат во прашање правото на сопственост, на кој начин се повредува владеењето на правото
како темелна вредност на уставниот поредок во Република Македонија.
7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точките 1, 2 и 3 од оваа одлука.
8. Ова одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Елена
Гошева, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати, и Владимир Стојаноски.
У. бр. 38/2017
1 ноември 2017 година
Скопје

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

3876.
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
20 декември 2017, донесе

ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за утврдување на цени
за чистење на снег на локални патишта и улици во зимскиот период на ЈПКД „МАВРОВО“ од Маврови
Анови, бр.08-363/7 од 26.12.2016 година, донесена од
Советот на Општина Маврово и Ростуше („Службен
гласник на Општина Маврово и Ростуше“ бр.12/2016).
2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Решението со кое се запира извршувањето на поединечните акти или дејствија донесени, односно преземени врз основа на Одлуката.
3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
4. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје со Решение У.бр.70/2017 од 1 ноември 2017 година поведе
постапка за оценување на уставноста и законитоста на
Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се
постави прашањето за согласноста на оспорената одлука со член 8 став 1 алинеја 3 и член 9 од Уставот на Република Македонија, како и со член 24, член 25 и член
29 алинеја 8 од Законот за комунални дејности и со
член 24 став 1, член 25 став 1, член 26 став 1, член 27 и
член 29 алинеја 6 од Законот за јавна чистота.
5. Судот на седницата утврди дека во член 1 од оспорената одлука е предвидено дека со оваа одлука се
утврдуваат цените на услуги за чистење на снег на локални патишта и улици во зимскиот период кога има
снег и тоа во декември, јануари и февруари во континуитет. Износот на надоместокот е 600,00 денари линеарно за секоја викенд куќа. За секоја дополнителна услуга за индивидуално чистење ќе се наплатува по
2.450,00 денари по барање на корисникот.
Според членот 2 од оспорената одлука, оваа одлука
влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Маврово и Ростуша“.
6. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија владеењето на правото е темелна
вредност на уставниот поредок на Република Македонија.
Согласно член 9, став 2 од Уставот, граѓаните пред
Уставот и законите се еднакви.
Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законите.
Во член 11, точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 25/2015, 61/2015 и
39/2016), основачот на јавното претпријатие дава согласност на актот со кој се утврдуваат цените на производите и услугите што јавното претпријатие ги продава
и врши за корисниците, доколку таквите цени не се
предмет на регулирање од страна на независно регулаторно тело.
Законот за комунални дејности определил дека
вршењето на комуналните дејности е од јавен интерес
и дека во комунални дејности, меѓу другото, во смисла
на член 3 став 1 точка 8 од Законот спаѓаат: одржување
на јавна чистота во градски и други населби, под што
се подразбира чистење (миење и метење) на јавни и сообраќајни површини, одржување на пешачки патеки,
детски игралишта, отворени одводни канали, кејови,
како и чистење на снегот во зимски услови.
Комуналната дејност – изнесување и депонирање
на смет можат да ја вршат јавни претпријатија за комунални дејности основани од општината кои како даватели на услугата можат да се овластат да ја утврдуваат
и висината на цената и начинот на плаќање на оваа ко-
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мунална дејност по претходна согласност на основачот. Средствата за вршење на комуналните дејности се
остваруваат од цената на комуналните услуги која корисникот треба редовно да ја плаќа.
Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр.111/2008, 64/2009, 88/2010 и
114/2010) ги уредува условите и начинот на одржување
на јавната чистота, правата и обврските на учесниците
во одржувањето на јавната чистота, површините и објектите на кои се врши одржување на јавната чистота,
собирање на смет и чистење на снег и мраз во зимски
услови. Со членот 10 од овој закон е предвидено дека
за поблиско уредување на односите за одржување на
јавната чистота советот на општината, советите на општините на Градот Скопје и Советот на Градот Скопје
донесува одлука. Со одредбите од членовите 24 и 25 од
Законот, се уредени прашањата кои се однесуваат на
средствата за одржување на јавната чистота.
Според член 24, став 1 од Законот, за одржување на
јавната чистота се плаќа надоместок. Според став 2 на
истиот член, висината на надоместокот од ставот 1 на
овој член ја утврдува советот на општината, советите
на општините во Градот Скопје и Советот на Градот
Скопје во зависност од изграденоста, уреденоста на
јавните површини и потребата -обемот за одржувањето
на јавните површини на нивното подрачје.
Согласно член 25, став 1 на овој закон, наплатата на
надоместокот за одржување на јавната чистота се врши
преку доставување на сметка за собирање и транспортирање на комуналниот отпад и на другите видови неопасен отпад, кој се прикажува одвоено на сметката.
Според ставот 3 на истиот член, средствата собрани од
надоместокот за одржување на јавната чистота се приход на општината, општините во Градот Скопје и Градот Скопје и се користат за финансирање на работите
на јавната чистота.
Според член 26, став 1 од Законот, средства за
вршење на комунални дејности се остваруваат од цената на комуналните услуги.
Според член 27 од Законот, висината на цената и
начинот на плаќање на комуналните услуги, ја определува управниот одбор на јавното претпријатие, по
претходна согласност на основачот.
Според член 29, алинеја 6 од Законот, плаќањето на
комунални услуги - одржувањето на хигиената во градски и други населби се врши во мерна единица - денар
по метар квадратен, а според алинеја 8 од истиот член,
мерна единица за плаќањето за собирање и транспортирање на комунален цврст отпад е денар по метар
квадратен.
Според член 11 точка 5 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија”
бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007,
83/2009), основачот на јавното претпријатие дава согласност на актот со кој се утврдуваат цените на производите и услугите што јавното претпријатие ги продава
и врши за корисниците доколку таквите цени не се
предмет на регулирање од страна на независно регулаторно тело.
Од анализата на наведените одредби на Законот за
комунални дејности произлегува дека комуналните дејности, меѓу кои спаѓа одржување на јавна чистота во
градски и други населби, под што се подразбира чистење (миење и метење) на јавни и сообраќајни површини,
одржување на пешачки патеки, детски игралишта, отворени одводни канали, кејови, како и чистење на снегот во зимски услови, се дејности од јавен интерес, кои
можат да се вршат од страна на јавно претпријатие за
комунална дејност и дека висината на цената и начинот
на плаќање на оваа комунална услуга, пресметана во
ден/м2 ја определува управниот одбор на јавното претпријатие, по претходна согласност на основачот.
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Според наведените одредби на Законот за јавна
чистота, произлегува дека одржувањето на јавната чистота е континуиран процес кој обезбедува трајно и квалитетно чистење на јавните површини на јавните објекти, на отворените простори на јавните објекти и на
дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за домување, заради обезбедување на здрава
и чиста животна средина. За одржување на јавната чистота се плаќа надоместок, чија висина ја утврдува советот на општината во зависност од изграденоста, уреденоста на јавните површини и потребата-обемот за одржувањето на јавните површини на нивното подрачје.
Средствата собрани од надоместокот за одржување на
јавната чистота се приход на општината и се користат
за финансирање на работите на јавната чистота. Одредбите на овој закон не се однесуваат на одржување на
јавната чистота во вонредни околности и во услови на
елементарни непогоди.
Според наведените одредби од Законот, за одржување на јавната чистота се плаќа надоместок чија висина ја утврдува советот на општината, советите на општините на Градот Скопје и Советот на Градот Скопје,
во зависност од изградената, уреденоста на јавните
површини и потребата - обемот за одржувањето на јавните површини на нивното подрачје (член 24 ставови 1
и 2). На основа на овие законски критериуми, во ставот 3 од членот 24 од Законот, е определено дека советот на општината, советите на општините во Градот
Скопје и Советот на Градот Скопје ја утврдува мерната
единица по која би се наплаќал надоместокот од ставот
1 на овој член.
Имено, советот на општината има законско овластување со свој акт да определи колку ќе се плаќа услугата за одржување јавна чистота од страна на корисниците.
Врз основа на ова законско овластување, Советот
на Општина Маврово и Ростуше ја донел Одлуката за
утврдување на цени за чистење на снег на локални патишта и улици во зимскиот период на ЈПКД „Маврово“
од Маврови Анови.
Во член 1 од оваа одлука, Советот на Општината ги
утврдува цените на услуги за чистење на снег на локални патишта и улици во зимскиот период кога има снег
и тоа во декември, јануари и февруари во континуитет.
Износот на надоместокот е 600,00 денари линеарно за
секоја викенд куќа. За секоја дополнителна услуга за
индивидуално чистење ќе се наплатува по 2.450,00 денари по барање на корисникот.
Од наведеното, произлегува дека комуналната дејност – одржување на јавна чистота во градски и други
населби под кое се подразбира чистење на јавни и сообраќајни површини, одржување на пешачки патеки,
детски игралишта, отворени одводни канали, кејови,
како и чистење на снегот во зимски услови, можат да ја
вршат јавни претпријатија за комунални дејности основани од општините кои како даватели на услугите се
овластени да ја утврдуваат висината на цената и начинот на плаќањето на оваа комунална услуга и тоа по
претходна согласност на основачот.
Понатаму, според Судот, од содржинaтa на оспорената одлука неспорно произлегува дека со истата се
создаваат обврски само за ВИКЕНД КУЌИТЕ, но не и
за другите индивидуални или хотелски објекти, кои,
исто така, се корисници на наведените локални патишта и улици. Со ваквиот начин на утврдување на цените,
се повредува принципот на еднаквост на граѓаните што
не е во согласност со членот 9 од Уставот на Република Македонија, според кој сите граѓани во Република
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Македонија се еднакви пред Уставот и законите, бидејќи во случајов станува збор за еден вид на комунална
услуга – одржување на јавна чистота – чистење на снегот во зимски услови, во интерес на урбаното живеење
на сите корисници еднакво во рамките на законските
критериуми ќе треба да го понесат финансискиот товар
на надоместокот, а не само ВИКЕНД КУЌИТЕ, како
што определува оспорената одлука.
Од наведеното, Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и член
9 од Уставот на Република Македонија, како и со член
24, член 25 и член 29 алинеја 8 од Законот за комунални дејности и со член 24 став 1, член 25 став 1, член 26
став 1, член 27 и член 29 алинеја 6 од Законот за јавна
чистота.
6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во
точките 1 и 2 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Елена
Гошева, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.
У. бр. 70/2017
20 декември 2017 година
Скопје

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

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
3877.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ
НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни,
производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по
потекло од Република Италија (“Службен весник на
Република Македонија” бр. 10/17, 18/17, 31/17, 47/17,
67/17, 117/17, 121/17, 130/17, 145/17, 155/17 и 165/17),
во членот 1 став (1) по алинејата 2 се додава новa
алинеja 3 коja гласи:
“- Равена/Ravenna,”.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-3146/8
14 декември 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3878.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 13, став (1) од Законот
за утврдување на цени на водните услуги („Службен
весник на РМ“ бр.7/16), член 10, став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа
за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од
Методологијата за определување на тарифите за водна
услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа
за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена
бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода
за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година на ЈП ИСАР Штип,
заведено во архивата на Регулаторната комисија за
енергетика под УП1 бр.08-176/17 од 25.9.2017 година,
на седницата одржана на 21.12.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈП ИСАР ШТИП ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД
2018-2020 ГОДИНА
1. На ЈП ИСАР Штип се утврдува просечна тарифа
за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
- за 2018 година во износ од 40,37 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 37,20 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 38,39 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 5,53%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 6,37%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 6,69%.
3. Се задолжува давателот на водната услуга од
точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот
опсег на висината на тарифата за водната услуга.
4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-176/17
21 декември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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3879.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13, став (1) од Законот
за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10, став (6) од Правилникот
за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на РМ“ бр.63/17) член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за
водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година на ЈП ИСАР Штип, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-177/17 од 25.9.2017 година, на седницата одржана на 21.12.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА ЈП ИСАР ШТИП ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА
1. На ЈП ИСАР Штип се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
- за 2018 година во износ од 12,41 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 12,59 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 13,13 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 0,27%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 0,74%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 3,83%.
3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот
за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег
на висината на тарифата за водната услуга.
4. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-177/17
21 декември 2017 година
Скопје
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