
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2125. 

Врз основа на член 75 ставови 1, 2 и 3 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Ма-
кедонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за надворешни работи, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2008 година. 
 

      Бр. 07-3637/1                                                      Претседател 
27 август 2008 година                                на Република Македонија,     
          Скопје                                               Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р.
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Во Законот за надворешни работи (“Службен вес-
ник на Република Македонија" број 46/2006),  во чле-
нот 13 ставот 1 се брише.   

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 1 и 2. 
        

Член 2 
Во членот 14 став 2  зборовите: “дипломатско-кон-

зуларните службеници со највисоко звање“ се замену-
ваат со зборовите: “раководните државни службеници 
во Министерството“. 

 
Член 3 

Во членот 17 став 2 зборот “правен“ се брише, а по 
зборовите: “од областа на” се додаваат зборовите:  
“дипломатијата  и“. 

           
Член 4 

Во членот 26 став 1 алинеја 4 по зборот “Владата“ 
се додаваат зборовите: “и останатите државни институ-
ции“.  

Во алинејата 5 по зборот “претседателот” сврзникот 
“и”  се заменува со точка и запирка. 

По алинејата 6 се додаваат две нови алинеи 7 и 8, 
кои гласат: 

“- ја следат тековната економска политика на држа-
вата на приемот и редовно го информираат Министерс-
твото кое информациите ги проследува до надлежните 
институции во Република Македонија и 

- ја промовираат на економски план Република Ма-
кедонија во државата на приемот и ги презентираат 
можностите и предностите за инвестирање, во коорди-
нација и соработка со економските промотери од Ре-
публика Македонија  лоцирани во државата на прие-
мот, со Агенцијата за странски инвестиции на Републи-
ка Македонија и со министрите задолжени за странски 
инвестиции.” 

 
Член 5 

Во членот 29 став 1 зборовите: “со нејзина соглас-
ност“ се заменуваат со зборовите: “или меѓународна 
организација во согласнсот со меѓународното право”. 

 
Член  6 

Членот 34 се менува и гласи: 
 “Шеф на дипломатско претставништво амбасада, 

постојана мисија при меѓународни организации и спе-
цијална мисија е амбасадор; шеф на дипломатско прет-
ставништво канцеларија за врски е ополномоштен ми-
нистер; шеф на конзуларно претставништво е генера-
лен конзул или конзул (во натамошниот текст: шеф на 
дипломатско-конзуларно претставништво).”  

 
Член  7 

Во членот 35 став 5 зборовите: ”или Генералниот 
инспекторат на Министерството” се бришат. 

 
Член 8 

Во членот 36 став 1 алинејата 5 се менува и гласи : 
“- да не му е изречена казна забрана на вршење про-

фесија, дејност или должност”. 

Во ставот 2 зборовите: “две третини“ се заменуваат 
со зборовите:  “една четвртина“, а зборот “највисоки” 
се заменува со зборот “високи“.  

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
“Начинот за  проверка на исполнетоста на условите 

од овој член на кандидатите за амбасадори го пропи-
шува  министерот.“  

                                                        
Член 9 

Во членот 39 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

“Начинот на вршењето на подготовките за презема-
ње на должноста на кандидатот за амбасадор, обуката 
и начинот за организација на завршниот разговор, го 
пропишува  министерот.“  

Ставот 2 станува став 3.  
 

Член 10 
Во членот 40 став 2 зборовите: “најдоцна во рок од 

30 дена“ се заменуваат со зборовите: “во најкус можен 
рок“.  

 
Член 11 

Во членот  42 по ставот 1  се додава нов став 2, кој 
гласи: 

“Во исклучителни околности мандатот на амбаса-
дорот може да биде продолжен кога тоа го бараат инте-
ресите на државата. Основ за продолжување на манда-
тот може да биде и неутврдувањето на нов кандидат за 
замена на постоечкиот амбасадор. За продолжување на 
мандатот одлучуваат и писмено се усогласуваат мини-
стерот и претседателот.” 

             
Член 12 

Во членот 45 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 
гласи:  

“Владата со Уредба подетално утврдува кои работи 
се сметаат како незадоволителни резултати и работи со 
кои им се причинува штета на интересите на државата 
во работата на амбасадорот.“ 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4. 
               

Член 13 
Во членот 47 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
“Претседателот и министерот за времетраењето и 

исходот од консултациите писмено се усогласуваат 
најдоцна во рок од 60 дена. По истекот на 60 дена, а во 
случај на неусогласеност на ставовите на министерот и 
претседателот, амбасадорот се враќа во државата на 
приемот.“   

 
Член 14 

Во членот 48 став 1 алинеја 2 сврзникот “и” се за-
менува со точка и запирка. 

Во алинејата 3 точката се заменува со сврзникот 
“и”  и се додава нова алинеја 4, која гласи: 

“- постапува согласно со инструкциите и насоките 
на министерот.“  

                                              
Член 15 

Во членот 49 став 1 алинеја 4 по зборот “звање“ се 
додаваат зборовите: “во случај кога кандидатот за гене-
рален конзул е од составот на дипломатско-конзулар-
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ните службеници, односно да биде афирмирана лич-
ност во областа на надворешната политика и меѓуна-
родните односи“. 

Алинејата 5 се менува и гласи:  
“- да не му е изречена казна забрана на вршење про-

фесија, дејност или должност”. 
Алинејата  6 се брише. 
По ставот 1 се додаваат два нови става 3 и 4, кои 

гласат: 
 “Генералниот конзул кој не е именуван од составот 

на дипломатско-конзуларните службеници во Мини-
стерството, за времетраењето на својот мандат ги ос-
тварува правата и обврските од работен однос во Ми-
нистерството. По завршувањето на мандатот на гене-
ралниот конзул му престануваат сите права од работ-
ниот однос во Министерството.  

Начинот за проверка на исполнетоста на условите 
од овој член на кандидатите за генерален конзул го 
пропишува  министерот.“ 

                                                         
Член 16 

Во членот 51  по ставот 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

“Подготовките за преземање на должноста на кан-
дидатот за генерален конзул, обуката и начинот за ор-
ганизација на завршниот разговор, ги пропишува ми-
нистерот.“ 

 
Член 17 

Во членот 57 став 1 алинеја 2 зборовите: “или меѓу-
народната организација“ се бришат. 

 
Член 18 

Во членот 59 став 1 зборовите: “во консултација со 
Министерството“ се заменуваат со зборовите: “по прет-
ходна консултација со министерот во рок од 45 дена“. 

Во ставот 2 зборовите: “може да побара “ се заме-
нуваат со зборот “бара“, а по зборот “министерот” се 
додаваат зборовите: “кое се доставува во рок од 30 де-
на од доставувањето на барањето”.  

 
Член 19 

Во членот  64 став 1 алинејата 3 се менува и гласи: 
  “- да не му е изречена казна забрана на вршење 

професија, дејност или должност.“ 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
 “Начинот за проверка на посебните услови за вра-

ботување во Министерството ги пропишува  министе-
рот.“                               

 
Член 20 

Во членот 65 став 1 зборовите: “поминати две годи-
ни“ се заменуваат со зборовите: “помината една годи-
на“. 

Во ставот 4 зборовите: “само еднаш“ се заменуваат 
со зборот “двапати“. 

 
Член 21 

Во членот  67 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 
гласи:  

“Добивање на повисоко звање на работно место 
утврдено со Законот за државните службеници се изед-
начува со соодветното дипломатско звање согласно со 
членот 95 став 1 точка 2 од овој закон.“ 

Ставот 3 станува став 4.  

Член 22 
Во членот 68 став 4 алинеја 3 зборовите: “две годи-

ни“ се заменуваат со зборовите: “една година“. 
Во алинејата  4 бројот “24“ се заменува со бројот 

“12“. 
Во ставот 6 зборот  “четири“ се заменува со зборот 

“пет“. 
                                

Член 23 
Во членот 70 став1 зборовите: “шест месеца“ се за-

менуваат со зборовите:  “две години“. 
 

Член 24 
Членот 71 се менува и гласи: 
“За време на мандатот дипломатско-конзуларен 

службеник може да биде упатен од едно во друго прет-
ставништво за период од две години и шест месеца  
плус две години и шест месеца, во кој период се засме-
тува и времето поминато во претходното претставниш-
тво.“ 

 
Член 25 

Во членот 73 став 2 по алинејата 3 се додава нова 
алинеја 4, која гласи: 

“- да постапува во согласност со насоките и ин-
струкциите на шефот на дипломатско-конзуларното 
претставништво“. 

  
Член 26 

Членот 85 се брише. 
                                               

Член 27 
Во членот 91 став 2 по зборот “заменик“ точката  се 

заменува со запирка  и се додаваат зборовите: “на др-
жавниот секретар или на директорот за дипломатски 
протокол“. 

 
Член 28 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ми-
нистерот ќе ги донесе во рок од шест месеца од денот 
на влегувањето во сила на овој закон.  

 
Член 29 

Овој закон влегува во сила  со денот на објавување-
то во “Службен весник на Република Македонија“. 

____________ 
             

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

LIGJIT  PËR PUNË TË JASHTME 
 

Neni 1 
Në Ligjin për punë të jashtme (“Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 46/2006) në nenin 13 
paragrafi (1) fshihet:   

 Paragrafët 2 dhe 3 bëhen paragrafë 1 dhe 2. 
 

Neni 2 
Në nenin 14 në paragrafin 2 fjalët: “nëpunësit 

diplomatikë-konsullorë me titullin më të lartë” 
zëvendësohen me fjalët: “nëpunësit shtetërorë udhëheqës 
në Ministri.” 
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Neni 3 
Në nenin 17 në paragrafin 2 fjala “juridik” fshihet, 

kurse pas fjalëve: “nga sfera e” shtohen  fjalët: 
“diplomacisë dhe”. 

  
Neni 4 

Në nenin 26 paragrafi 1 në alinenë 4 pas fjalës 
“Qeveria” shtohen fjalët: “dhe institucionet e tjera 
shtetërore”.   

Në alinenë 5 pas fjalës “kryetari” lidhëza “dhe” 
zëvendësohet me pikëpresje. 

Pas alinesë 6 shtohen dy aline të reja 7 dhe 8 si vijojnë: 
“- e përcjellin politikën vijuese ekonomike të shtetit të 

pranimit dhe rregullisht e informojnë Ministrinë, e cila 
informatat ua përcjell institucioneve kompetente në 
Republikën e Maqedonisë, dhe 

- e promovojnë në planin ekonomik të Republikës së 
Maqedonisë në shtetin e pranimit dhe i prezantojnë 
mundësitë dhe përparësitë për investim, në koordinim dhe 
bashkëpunim me promotorët ekonomikë nga Republika e 
Maqedonisë të vendosur në shtetin e pranimit, me 
Agjencinë për investime të huaja të Republikës së 
Maqedonisë dhe me ministrat e ngarkuar për investime të 
huaja.” 

 
Neni 5 

Në nenin 29 në paragrafin 1 fjalët: “me pëlqim të saj” 
zëvendësohen me fjalët: “ose organizatës ndërkombëtare 
në pajtim me të drejtën ndërkombëtare”. 

 
Neni 6 

Neni 34 ndryshon si vijon: 
 “Shef i përfaqësisë diplomatike në ambasadë, misionin 

e përhershëm pranë organizatave ndërkombëtare dhe 
misionin special është ambasadori; shef i përfaqësisë 
diplomatike zyra për lidhje është ministri i autorizuar; shef 
i përfaqësisë konsullore është konsulli i përgjithshëm ose 
konsulli (në tekstin e mëtejmë: shefi i përfaqësisë 
diplomatike-konsullore).”  

 
Neni 7 

Në nenin 35 në paragrafin 5 fjalët: “ose Inspektorati i 
përgjithshëm i Ministrisë” fshihen. 

 
Neni 8 

Në neni 36 në paragrafin 1 alineja 5 ndryshon si vijon: 
- “të mos i jetë kumtuar dënim ndalim për kryerjen e 

profesionit, veprimtarisë ose detyrës”. 
Në paragrafin 2 fjalët: “dy të tretat”, zëvendësohen me 

fjalët: “një e katërta”, kurse fjala “më të larta” 
zëvendësohen me fjalën “të larta”.  

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5 si vijon: 
“Mënyrën për kontrollin e plotësimit të kushteve nga 

ky nen të kandidatëve për ambasadorë i përcakton 
ministri.”  

                                                        
Neni 9 

Në nenin 39 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si 
vijon: 

 “Mënyrën e kryerjes së përgatitjeve për marrjen e 
detyrës së kandidatit për ambasador, aftësimit dhe mënyrës 
për organizimin e bisedës përfundimtare, e përcakton 
ministri”.  

Paragrafi 2 bëhet paragraf 3. 

Neni 10 
Në nenin 40 në paragrafin 2 fjalët:  “më së voni në afat 

prej 30 ditësh” zëvendësohen me fjalët: “në afat të 
mundshëm sa më të shkurtër.”  

 
Neni 11 

Në nenin 42 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si 
vijon: 

“Në rrethana të jashtëzakonshme mandati i ambasadorit 
mund të vazhdohet kur këtë e kërkojnë interesat e shtetit”. 
Bazë për vazhdimin e mandatit mund të jetë edhe 
moscaktimi i kandidatit të ri për zëvendësimin e 
ambasadorit ekzistues. Për vazhdimin e mandatit vendosin 
dhe në formë të shkruar harmonizohen ministri dhe 
kryetari”. 

             
Neni 12 

Në nenin 45 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si 
vijon:  

“Qeveria me Dekret më hollësisht përcakton se cilat 
punë konsiderohen si rezultate dhe punë të pakënaqshme 
me të cilat u shkaktohet dëm interesave të shtetit në punën 
e ambasadorit”. 

Paragrafët 2 dhe 3, bëhen paragrafë 3 dhe 4. 
                    

Neni 13 
Në nenin 47 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si 

vijon: 
“Kryetari dhe ministri për kohëzgjatjen dhe rezultatin e 

konsultimeve me shkrim harmonizohen më së voni në afat 
prej 60 ditësh. Pas skadimit të 60 ditëve, e në rast të 
mosharmonizimit të qëndrimeve të ministrit dhe të 
kryetarit, ambasadori kthehet në shtetin e pranimit”.   

 
Neni 14 

Në nenin 48 paragrafi 1 në alinenë 2 lidhëza “dhe” 
zëvendësohet me pikëpresje. 

 Në alinenë 3 pika zëvendësohet me lidhëzën “dhe” 
shtohet alineja e re 4 si vijon: 

“-vepron në pajtim me instruksionet dhe udhëzimet e 
ministrit”.  

 
Neni 15 

Në nenin 49 paragrafi 1 në alinenë 4 pas fjalës “titulli” 
shtohen fjalët: “në rastin kur kandidati për konsull të 
përgjithshëm është nga përbërja e nëpunësve diplomatikë-
konsullorë, respektivisht të jetë personalit i afirmuar në 
sferën e politikës së jashtme dhe marrëdhënieve 
ndërkombëtare;” 

Alineja 5 ndryshon si vijon:  
“-të mos i jetë kumtuar dënim ndalim për kryerjen e 

profesionit, veprimtarisë ose detyrës”. 
Alineja 6 fshihet. 
Pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 4 si 

vijojnë: 
 “Konsulli i përgjithshëm i cili nuk është emëruar nga 

përbërja e nëpunësve diplomatikë-konsullorë në Ministri, 
gjatë kohëzgjatjes së mandatit të tij i realizon të drejtat dhe 
obligimet nga marrëdhënia e punës në Ministri. Pas 
mbarimit të mandatit, konsullit të përgjithshëm i pushojnë 
të gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës në Ministri.  

Mënyrën për kontrollin e plotësimit të kushteve nga ky 
nen të kandidatëve për konsull të përgjithshëm e përcakton 
ministri”. 



29 август 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 5 

Neni 16 
Në nenin 51 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si 

vijon: 
“Përgatitjet për marrjen e detyrës së kandidatit për 

konsull të përgjithshëm, aftësimin dhe mënyrën për 
organizimin e bisedës përfundimtare e përcakton ministri”. 

 
Neni 17 

Në nenin 57 në paragrafin (1) alineja 2 fjalët: “ose 
organizata ndërkombëtare” fshihen. 

 
Neni 18 

Në nenin 59 paragrafi 1 fjalët: “në konsultim me 
Ministrinë” zëvendësohen me fjalët: “me konsultim 
paraprak me ministrin në afat prej 45 ditësh”. 

Në paragrafin 2 fjalët: “mund të kërkojë” zëvendësohen 
me fjalën “kërkon”, kurse pas fjalës “ministri” shtohen 
fjalët: “që paraqet në afat prej 30 ditësh nga parashtrimi i 
kërkesës”.  

 
Neni 19 

Në nenin 64 paragrafi 1 alineja 3 ndryshon si vijon: 
- “të mos i jetë kumtuar dënim ndalim për kryerjen e 

profesionit, veprimtarisë ose detyrës.” 
Pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2 si vijon: 
“Mënyrën për kontrollin e kushteve të veçanta për 

punësim në Ministri i përcakton ministri”.                               
 

Neni 20 
Në nenin 65 në paragrafin 1 fjalët: “dy vjet të kaluara” 

zëvendësohen me fjalët: “një vit të kaluar”. 
Në paragrafin 4 fjalët: “vetëm një herë”, zëvendësohen 

me fjalët: “dy herë”. 
 

Neni 21 
Në nenin 67 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si 

vijon:  
“Marrja e titullit më të lartë në vendin e punës të 

përcaktuar me Ligjin për nëpunës shtetërorë barazohet me 
titullin diplomatik adekuat në pajtim me nenin 95 paragrafi 
1 pika 2 e këtij ligji”. 

Paragrafi 3 bëhet paragraf 4. 
 

Neni 22 
Në nenin 68 paragrafi 4 në alinenë 3 fjalët: “dy vjet” 

zëvendësohen me fjalët: “një vit”. 
Në alinenë 4 numri “24” zëvendësohet me numrin 

“12”. 
Në paragrafin 6 fjala “katër” zëvendësohet me fjalën 

“pesë”. 
                                                                   

Neni 23 
Në nenin 70 në paragrafin 1 fjalët: “gjashtë muaj” 

zëvendësohen me fjalët: “dy vjet”. 
 

Neni 24 
Neni 71 ndryshon si vijon: 
“Gjatë mandatit nëpunësi diplomatik-konsullor mund të 

dërgohet nga njëra përfaqësi në një përfaqësi tjetër për 
periudhë prej dy vjetësh e gjashtë muajsh plus dy vjet e 
gjashtë muaj, periudhë në të cilën llogaritet edhe koha e 
kaluar në përfaqësinë e mëparshme.” 

Neni 25 
Në nenin 73 në paragrafin 2 pas alinesë 3 shtohet aline 

e re 4 si vijon: 
-“të veprojë në pajtim me orientimet dhe instruksionet 

e shefit të përfaqësisë diplomatike-konsullore”. 
  

Neni 26 
Neni 85 fshihet. 
                                               

Neni 27 
Në nenin 91 në paragrafin 2 pas fjalës “zëvendës” pika 

zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “sekretarit 
shtetëror ose drejtorit për protokoll diplomatik”. 

 
Neni 28 

Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj ministri do 
t’i miratojë në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në 
fuqi e këtij ligji.  

 
Neni 29 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
2126. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА  

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

заштита на децата, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 27 август 2008 година. 
 

      Бр. 07-3639/1                                 Претседател 
27 август 2008 година            на Република Македонија,                       
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 
НА ДЕЦАТА 

 
Член 1 

Во Законот за заштита на децата (“Службен вес-
ник на Република Македонија” број 98/2000, 17/2003, 
65/2004, 113/2005 и 98/2008), во членот 30-а став 1 
зборовите: “за претходната година” се заменуваат со 
зборовите: “објавени пред две години од тековната 
година”. 

Во ставот 2 зборовите: “со постојано место на жи-
веење во Република Македонија” се заменуваат со збо-
ровите: “со постојано место на живеење од најмалку 
три години во општините од ставот 1 на овој член”. 
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Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2009 година. 

____________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT 

PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve (“Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 98/2000, 17/2003, 
65/2004, 113/2005 dhe 98/2008), në nenin 30-a në 
paragrafin 1 fjalët: “për vitin paraprak” zëvendësohen me 
fjalët: “të shpallura para dy vjetësh nga viti rrjedhës”. 

Në paragrafin 2 fjalët: “me vendbanim të përhershëm 
në Republikën e Maqedonisë”, zëvendësohen me fjalët: 
“me vendbanim të përhershëm prej së paku tre vjetësh në 
komunat nga paragrafi 1 i këtij neni”. 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa do 
të zbatohet nga 1 janari 2009. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2127. 

Врз основа на член 12 став 2 од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05 
и 4/08), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИ-
ДОТ И ИЗНОСОТ НА ЦАРИНСКИТЕ НАДОМЕСТО-
ЦИ ЗА НАПРАВЕНИ УСЛУГИ ВО ЦАРИНСКАТА  

ПОСТАПКА 
 

Член 1 
Во Правилникот за видот и износот на царинските 

надоместоци за направени услуги во царинската по-
стапка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.89/07), по членот 2 се додава нов член 2а, кој гласи: 

 
„Член 2а 

Одредбите на член 2 во однос на видот и износот на 
царинските надоместоци под реден број 3 и 6 ќе се 
применуваат до 01.01.2009 година. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 30590/3                                      

25 август 2008 година             Министер за финансии, 
       Скопје                    д-р Трајко Славески, с.р. 

______________ 
2128. 

Врз основа на  член 49-г став 4 од Законот за Ца-
ринската управа („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07 и 103/08), министерот 
за финансии донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ИЗВР-
ШЕНИТЕ УСЛУГИ И ПОЧЕТНАТА ВИСИНА НА 
ЗАКУПНИНАТА НА ДЕЛОВНИОТ И РЕКЛАМ-
НИОТ ПРОСТОР НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА  

ПАТЕН СООБРАЌАЈ 
                                                            

Член 1 
Со овој правилник се пропишува висината на на-

доместоците за извршена услуга за користење на гра-
ничниот премин влез и користење на терминал, како и 
почетната висина на закупнината на деловниот и рек-
ламниот простор на граничните премини за патен  со-
обраќај. 

 
Член 2 

Висината на надоместокот за извршената услуга  
влез и користење на терминал изнесува: 

 
 

Опис на услугата Износ во  
денари 

Влез и користење на терминал каде 
стоката се става на увид и се врши 
преглед  

 

1. Возила, товарни возила и комбиња 
до 72 часа 1000,00 
1.1 За секои наредни 24 часа  се нап-
латува дополнителни 1000,00 

 
Надоместокот од став 1 на овој член, се наплатува 

на граничниот премин за патен сообраќај. 
 

Член 3 
Почетна цена на закупнината на деловниот простор 

на граничните премини за патен сообраќај изнесува 
3.000,00 денари по метар квадратен, а почетна цена на 
закупнината на рекламниот простор на граничните пре-
мини за патен сообраќај изнесува 1.300,00 денари по 
метар квадратен. 

 
Член  4 

Одредбите од член 3 на овој правилник, не се одне-
суваат на договорите за давање под закуп на деловниот 
и рекламниот простор на граничните премини за патен 
сообраќај склучени до денот на влегување во сила на 
овој правилник. 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 3-ти септември 
2008 година. 

 
Бр. 25-32371/3 

27 август 2008 година               Министер за финансии, 
     Скопје                      д-р Трајко Славески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

2129. 
Врз основа на член 10, став 4 од Законот за заштита 

од бучава во животната средина („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 79/07), министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање во согласност со 
министерот за здравство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРИМЕНАТА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА БУЧА-
ВА, ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНДИКАТОРИ ЗА БУЧА-
ВА, НАЧИНОТ НА МЕРЕЊЕ НА БУЧАВА И МЕ-
ТОДИТЕ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ СО ИНДИКАТОРИТЕ 

ЗА БУЧАВА  ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Член  1 
Со овој правилник поблиску се определува приме-

ната на индикаторите за бучава, дополнителни индика-
тори за бучава, начинот на мерење на бучава и методи-
те за оценување со индикаторите за бучава  во живот-
ната средина. 

 
Член 2 

(1) Индикатори за бучава се: индикаторот за бучава 
преку ден-вечер-ноќ (Lдвн), индикаторот за бучава пре-
ку ден Lд, индикаторот за бучава преку вечер Lв и ин-
дикаторот за бучава преку ноќ  или ноќно ниво (Lноќ).  

(2) Индикаторот за бучава за ден-вечер-ноќ Lдвн во 
децибели (dB(A)), преставува просечно еквивалентно 
ниво на бучава за периодот ден, вечер ноќ или за едно 
деноноќие пресметан според формулата наведена во 
член 10, став 3 од Законот за бучава во животната сре-
дина.                                     

(3) Индикаторот за бучава преку ден или дневно 
ниво на бучава - Lд претставува А-долготрајно просеч-
но еквивалентно ниво на звук дефинирано во ISO 1996-
2:1987, определено преку целокупните дневни периоди 
на една година. 

(4) Индикаторот за бучава во текот на вечерта или 
вечерно ниво – Lв претставува А-долготрајно просечно 
еквивалентно ниво на звук дефинирано во ISO 1996-
2:1987, определено преку целокупните вечерни перио-
ди на една година. 

(5) Индикаторот за бучава преку ноќ или ноќно ни-
во – Lноќ претставува А-долготрајно просечно еквива-
лентно ниво на звук дефинирано во ISO 1996-2:1987, 
определено преку целокупните ноќни периоди на една 
година,при што: 

- ноќта е осум часови определена согласно член 20 
од Законот за заштита од бучава во животната средина; 

- се зема предвид инцидентниот звук, утврден сог-
ласно стандардот ISO 1996-2:1987; 

- точката на оценување е иста како за Lдвн; 
- година претставува релевантна година во однос на 

емисијата на звук и средна година во однос на метеоро-
лошките услови. 

  
Член 3 

 (1) Покрај индикаторите за бучава од членот 2 од 
овој правилник, во одредени случаи може да се кори-
стат и дополнителни индикатори за бучава. 

(2) Дополнителни индикатори за бучава се:  еквива-
лентно ниво на бучава за одреден временски период  
(LAeq, T),  максимално ниво на бучава (LAmax)  и  ниво 
на изложеност на звук (SEL). 

(3) Еквивалентно ниво на бучава за одреден времен-
ски период (LAeq, T) преставува пресметана големина 
од измерените нивоа на бучава, за одреден временски 
интервал со енергија еднаква на енергијата на измерена-
та бучава пресметана според следната формула. 

 
           
 
 
каде 
- N е бројот на мерењата за периодот Т; 
- (LAе,T)i - еквивалентното продолжено А–мерено 

ниво на бучавата во  i-тиот интервал на мерење; 
- T - периодот на мерење. 
 
(4) Максимално ниво на бучава - LAmax,  преставува 

максимално-оредено ниво на бучава, максимална вред-
ност на моментното А-одредено ниво на бучава за 
одреден временски период. 

(5) Ниво на изложеност на звук – SEL, преставува 
измерено ниво на звучен притисок за поедниечен бу-
чен настан за одреден временски интервал, пресметана 
според следната формула  

  
 
 
 
каде 
- pA(t) е А-измерен звучен притисок во паскали (Pa); 
- p0 – референтен звучен притисок во паскали 

(p0=20 µPa); 
- t = t2 - t1 - период кој ги опфака сите карактери-

стични моменти на еден звучен настан, започнувајки 
во време t1 и завршувајки во t2; 

- t 0 = 1 s  
 

Член 4 
(1) Индикаторите за бучава од членот 2 од овој пра-

вилник освен за изготвување и ревизија на стратешки 
карти за бучава се применуваат и за следното: 

- определување на изложеност на населението на 
бучава и 

- проценка на штетните ефекти кај изложената по-
пулација, како доза-одговор меѓу Ldvn и вознемиреност, 
и доза-одговор меѓу Ln и нарушување на спиењето. 

(2) Еквивалентно ниво на бучава за одреден вре-
менски период (LAeq, T) се применува за проценка на 
оптоварување со бучава во животната средина и за 
проценка на изложеност на населението за одделни 
периоди. 

(3) Индикаторите за бучава од членот 2 од овој пра-
вилник и дополнителните индикатори, не исклучувајќи ја 
примената и во други случаи, може да се применуваат: 

- Кога изворот на бучава што се разгледува работи 
само мал дел од времето, (на пример,помалку од 20% 
од времето во текот на вкупните дневни периоди во 
една година, вкупниот број на вечерните периоди во 
една година или вкупниот број на ноќни периоди во ед-
на година):, 
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- Кога средниот број на појави на бучава за одреден 
период е многу низок, ( на пример:  помалку од една 
појава на бучава во еден час; појава на бучава може да 
се дефинира како бучава што трае помалку од пет 
минути; примери се бучавата на воз што поминува  или 
авион што поминува);  

- Кога бучавата има висока содржина на звуци со 
ниска фреквенција; 

- LAmax или SEL за заштита во ноќниот период кога 
има нагласени пикови во бучавата; 

- За вонредна заштита во текот на викендот или по-
себен дел од годината; 

- За вонредна заштита во дневниот период; 
- За вонредна заштита во вечерниот период; 
- Во случај на комбинација на бучава од различни 

извори; 
- за заштита на тивки области во природата; 
- кога бучавата содржи јаки тонски компоненти; 
- за акустично планирање и зонирање според буча-

вата, и  
- кога бучавата има импулсивен карактер. 
 

Член 5 
(1) Местото на мерење на имисија на бучава, треба 

да се одбере на средина на неизѕидан отворен простор, 
ориентиран кон изворот на бучавата во висина најмал-
ку 1,5 м од тлото и најмало растојание од 3,5м од огра-
ди против бучава, фасади на објекти или други одбојни 
површини. 

(2) Податоците од мерењето на бучавата добиени 
пред фасада или друг рефлектирачки објект треба да 
бидат корегирани за 3dB за да се исклучи рефлектира-
ниот звук. 

(3) Временскиот  период на мерење на ниво на бу-
чава е еднаков на времетраењето на карактеристичните 
оптеретувања од изворот, чие влијание на нивото на 
бучава се утврдува, и е подолго од една минута. 

(4) Метеоролошките услови при мерењето на буча-
вата треба да се такви да не влијаат на ширењето на 
звукот за цело време на мерењето и таква брзина на ве-
терот, со насока од изворот на бучава према местото на 
имисијата. 

 
Член 6 

Оценувањето на индикаторите за бучава од членот 
2 од овој правилник се врши со мерење и со пресмету-
вање. За предвидување на нивото на бучавата се при-
менува само методот на пресметување.  

 
Член 7 

(1) Методите на мерења на бучавата со примена на 
индикаторите дадени во овој правилник, треба да се во 
согласност со принципите за одредување  на долготрај-
но просечно ниво на бучавата во животната средина, на-
ведни во стандардите ISO 1996-2:1987 и ISO 1996-:1982. 

(2) Висината на точката на оценување на Ldvn зави-
си од целта на оценувањето, односно апликацијата: 

- Во случај на пресметување заради стратешко на-
несување на бучавата на карта, од аспект на изложено-
ста на бучава во зградите и нивна близина, висината на 
точките на оценување мора да бидат 4,0 ± 0.2м (3,8 до 
4,2 м) над основата (земјиштето). Најизложена фасада 
ќе биде надворешниот ѕид кој е свртен кон и е најбли-
ску до изворот на бучава. За други цели за оценување 
може да се направат други избори на објекти; 

- Во случај на мерење заради стратешко нанесување 
на бучавата на карта во поглед на изложеноста на бучава 
во и во близина на згради, можат да се изберат други 
висини, но тие никогаш не смеат да бидат пониски од 1,5 
м над основата (земјиштето), а резултатите треба да се 
корегираат во согласност со еквивалентна висина од 4 м; 

- За други цели за оценување, како што е акустично 
планирање и зонирање на бучавата можат да се изберат 
други висини, но тие никогаш не треба да бидат пони-
ски од 1,5 м над основата (земјиштето). Ова особено се 
однесува на:   

1. рурални области со еднокатни куќи; 
2. планирање на локалните мерки наменети за нама-

лување на последиците од бучавата врз посебни стан-
бени објекти; 

3. деталното нанесување на бучавата на карта на 
ограничена област, што ја прикажува изложеноста на 
бучава на индивидуални станбени објекти. 

 
Член 8 

(1) За пресметување на индикаторите за индустри-
ска бучава се применува следниот метод: ISO 9613-2: 
‘Акустика-намалување на ширењето на звукот на отво-
рено (надвор), Дел 2: Општ метод на пресметување’. 
Соодветни податоци за емисија на бучава (влезни по-
датоци) за овој метод можат да се добијат од мерењата 
спроведени во согласност со еден од следниве методи: 

- ISO 8297: 1994 ‘Акустика-определување на нивоата 
на моќност (јачина) на звукот од индустриски постројки 
со повеќе извори за проценување на нивоата на притисок 
од звукот врз животната средина-инженерски метод’; 

- EN ISO 3744: 1995 ‘Акустика-определување на 
нивоата на моќност (јачина) на звукот со употреба на 
методот на притисок на звук-инженерски метод во 
главно слободно поле преку рефлектирачка рамнина’; 

- EN ISO 3746:1995 ‘Акустика-определување на ни-
воата на моќност (јачина) на звукот на извори на буча-
ва со употреба на обиколна мерна површина преку 
рефлектирачка рамнина’. 

(2) Пресметување на индикаторите на бучавата 
предзивикана од уличен (патен) сообраќај се врши спо-
ред методот даден во Прилог бр.1, кој е составен дел на 
овој правилник. 

(3) Пресметување на индикаторите на бучавата 
предзивикана од железнички сообраќај се врши според 
методот даден во Прилог бр.2, кој е составен дел на 
овој правилник. 

(4) Пресметување на индикаторите за нивото на бу-
чавата предзивикана од воздухопловни средства се вр-
ши според методот даден во Прилог бр.3, кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Министер за животна 
средина и просторно  

планирање, Министер за здравство, 
Неџати Јакупи, с.р. Бујар Османи, с.р. 
 

Бр. 07-5281/1 Бр. 10-12666/3 
7 август 2008 година 15 август 2008 година 

Скопје Скопје 
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ПРИЛОГ БР 1 
 

Пресметување на  индикаторите на бучавата  
предизвикана  со  уличен (патен) сообраќај 

 
За бучава од патен сообраќај се применува Францу-

скиот национален метод за пресметување ‘NMPB-
Routes (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)’, од ‘Arrete du 5 
mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres, 
Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6’ и во францу-
скиот стандард ‘XPS 31-133’. За влезните податоци за 
емисија, овие документи се повикуваат на ‘Guide du 
bruit des transports terrestres, fascicule prevision des 
niveaux sonores, CETUR 980’. 

 
Опис на методот 
 
Оптеретувањето на средината со бучава заради 

уличниот (патниот) сообраќај  се оценува со пресмету-
вање на дневното и ноќното ниво на бучава за каракте-
ристичниот временски период од едно деноноќие. 

Оценката се состои од неколку фази  определување 
на базичното еквивалентно ниво на бучавата од авто-
мобилскиот сообраќај на одделни патни делници во за-
висност од интезитетот и структурата на протокот на 
возила, корекција на еквивалентното ниво  според бр-
зината на движење, видот на патната облога, нагибот 
на патот и влијанието на регулирани раскрсници.  

Оценетото ниво на бучава, Ld и Ln на овој начин, се 
пресметуваат  за долги и рамни делови (отсеци) на па-
тот (коловозот), на кои должината l е на секоја страна 
од местото за кое се оценува нивото на бучава, поголе-
ма од трикратната раздалеченост помеѓу местото на из-
ворот на бучава и местото за оценување на бучавата.  

Кога деловите на патот (коловозот), за кој се прес-
метува нивото на бучава, не ги исполнува условите од 
претходниот став, оценетите нивоа на бучава се прес-
метуваат по одредени стандарди DIN18 005. 

  
Пресметување на ниво на бучава 
 
Оценетото ниво на бучава Ld се пресметува за пое-

дини патишта -коловози, улици, за временски период 
од денот од 07. до 23. часот, се изразува во dBA и се 
пресметува по равенката: 
 

 
 
 
Каде е:  
 

Ld(25) – просечна оценета вредност на ниво на бучава 
во текот на ден. 

 
1. Вредностите Ld(25) и Ln(25) се оценето ниво на 

бучава, кој го предизвикува сообраќајот на растојание 
од 25 м од средината на коловозот и на просечната ви-
сина hm= 2,25m при просечна брзина на возилата 
100км/ч. При тоа  местото на изворот на бучавата е на 
средина на коловозот и 0,5 метра над изабениот слој на 
коловозот. Просечната висина hm се одредува како 
просечна одалеченос помеѓу тлото и цртата, која ги по-

врзува местото на изворот на бучава со местото на бу-
чава. На рамно тло просечната висина hm е просечна 
аритметичка висинска разлика помеѓу тлото и местото 
на изворот на бучава и висинска разлика помеѓу тлото 
и местото на бучава.  

 
Ld(25) и Ln(25) се пресметува по равенката: 
 
Ld, n (25)  = 37,3 +10 log (M . (1 +0,082.p))   (dBA), 
 
Каде е: 
- p- процент на сите тешки возила со вкупна тежина 

над 2,8 t во сообраќајот; 
- М - густина на прометот - сообраќајот на разгледу-

ваниот пат (коловоз) кој се мери со протокот на возила 
на час (бр. на возила/ч) и пресметката од табела 1 на овој 
прилог во однос на вредноста на просечниот еднодневен 
проток на возила на патот (коловозот) и во однос на 
категоријата на патот. Просечниот еднодневен проток на 
возила се пресметува врз основа на податоците од брое-
ње на прометот - сообраќајот или оценка за прометот -
сообраќајот за цела календарска година.   

Ако врз основа на податоците од броење на сообра-
ќајот не е очигледено учеството на тешките возила со 
вкупна тежина над 2,8 t или ако податоците од броење 
на прометот-сообраќајот не содржат податоци за учес-
твото на тешките возила се превземаат оценките од та-
бела 1. 

 
Табела 1: оценката на густината на сообраќајот М, 

во зависност од дневниот проток на возила (ДПВ), и 
оценката на учеството на товарните возила p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dбрзина е корекција при пресметка на оценетото 

ниво на бучава во однос на брзината на возилата. Вред-
носта на корекцијата Dбрзина е зависна од просечната 
брзина на возилата и учеството на товарните возила во 
промет p и се пресметува по равенката: 

 
Dбрзина = L1- 37,3 + log(100+(10 (0,1.D) -1). P) / 
(100+8,23.p))     (dBA), 

 
Каде е: 
 
- D =L2 - L1, 
- L1 = 27,7 + 10. log (1+ (0,02. V1) 3) , 
- L2 = 23,1 + 12,5 . log (V2)  
- V1 – просечна брзина на патнички возила во км/ч, 
- V2 – просечна брзина на товарни возила во км/ч, 
 
3. Dколовоз е корекција при пресметка на оценето-

то ниво поради различни карактеристики на материја-
лот, од кој е изабениот слој на коловозот и е одреден во 
табелата 2.  
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Табела 2: Корекција на Dколовоз поради изабениот 
слој на коловозот со брзина поголема од 50 км/ч. 

 
изабениот слој на 

коловозот Dколовоз     (dBA 

нов битуменски или 
цементен бетон 0 
грубозрнест асфалт 2 
рамна каменита облога, 
дотраен цементен бетон 3 
изабена каменита облога 6 

 
4.Dнагиб е  корекција при пресметка на оценетото 

ниво на бучава поради нагибот на коловозот и е одре-
ден во табела 3. 

 
Табела 3: Корекција на Dнагиб поради нагибот на 

коловозот 
 

успон / пад на коловозот   во % Dнагиб           (dAB) 
 = <  5 0 
6 0,6 
7 1,2 
8 1,8 
9 2,4 
10 3,0 
за секој следен процент  на 
нагибот внатрешните вредности 
се пресметуваат со линеарна 
интерполација 

0,6 

  
5. Dрастојание одредува зависност на оценетото ни-

во на бучава од растојанието меѓу местото на изворот 
на бучава (средина на коловозот и 0,5 м над коловозот) 
и местото на оценување на бучава, за кој се пресметува 
оценетото ниво на бучава. Dрастојание се пресметува 
со следната равенка: 

 
Dрастојание = 15,8 - 10.log (s) - 0,0142 (s) 0,9     (dBA) 

 
При пресметка на оценетото ниво на бучава поради 

патниот сообраќај местото на оценка на бучавата се 
одредува секогаш исто: кај објекти со простории кои се 
заштитуваат се одредува на надворешната страна на об-
јектите во висина на спрат (или 0,2м над горниот агол 
над ивицата на прозорот) на просторот кој се заштитува, 
на отворено нивото на бучава е место на бучава над 
тлото на средина на површината, за која пресметуваме 
влијание на бучава поради патниот сообраќај. 

6. Dвисина одредува зависност на оценетото ниво 
на бучава поради пригушување на бучавата поради 
абсорција во тлото и во воздухот и е зависна од про-
сечната висина на hm. Dвисина се пресметува по ра-
венката: 

 
Dвисина = - 4,8 .ehp ( - (hm(/r) . (8,5 = 100/r )) 1,3)  (dBA) 

 
7. D-терен одредува зависност на оценетото ниво на 

бучава поради насипи и прегради за заштита од бучава, 
го укопува коловозот и нерамнините на теренот, на по-
големите објекти и другите поважни природно створе-

ни на теренот работи, кои предизвикуваат одбивање на 
бучавата. Промената Dтерен се пресметува во соглас-
ност со уредбите: 

- DIN 18 005, Намалување на бучавата при простор-
но планирање: пресметковни методи, прв дел, 1987; 

- Смерници (насоки) RLS -90, поглавје 4,0 1990, За-
штита од улична бучава. 

8. Ке зголемено оценето ниво на бучава поради 
близина на семафоризирана раскрсница или спојување 
на две или повеќе улици. Зголемувањето К е зависно 
од близината на раскрсницата или спојување  на ули-
ците одредено во табелата.  

 
Табела 4:  Додаток К поради близина на семафори-

зирана раскрсница или спојување на улици 
 

Одалеченост на местото на изворот на 
бучава од средината на коловозот, кој на 
раскрсницата ја пресекува улицата, или 
од местото на здружување на улиците 

К        (dBA) 

до 40 м 3 
над  40м и  до 70 м 2 
над  70м и  до 100 м 1 

 
Ld, вкупен= 10. log(100,1. Ld,1 + 100,1. Ld,2) 
 
Ln, вкупен = 10. log( 100,1.Ln,1 +100,1.Ln,2) 
 
каде индексот 1 се однесува на една насока на возе-

ње и индексот 2 на друга возна насока на улицата. На 
цел број се заокружуваат уште и собраните оценети ни-
воа на бучава за коловозите на двете возни насоки. 

 
 

ПРИЛОГ БР 2 
 
Пресметување  на индикаторите на бучавата  
предизвикана од железничкиот  сообраќај 

  
За пресметка на бучавата од железничкиот сообра-

ќај се применува Холандскиот национален метод за 
пресметување објавен во ‘Reken-en Meetvoorschrift 
Railverkeerslawaai ’96, Ministerie Volkshuisvesting, 
Ruimteiljke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996. 

 
Опис на методот 
 
Оптеретувањето на средината со бучава заради же-

лезничкиот сообраќај  се оценува со пресметување на 
дневното и ноќното ниво на бучава за карактеристич-
ниот временски период од едно деноноќие.     

Определувањето на еквивалентоното ниво на буча-
вата предизвикана од железничкиот сообраќај се со-
стои од следните фази: 

- определување на очекуваното ниво  на бучава на 
одделни траси во зависност од бројот на  композиции, 
бројот на вагони и локомотиви со плочести кочници; 

- корекција на еквивалентното ниво  во зависносто 
од максималната брзина на движење, должина на возо-
вите и видот на вагоните, видот на конструкциите на 
железничката пруга; 
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- намалување на еквивалентното ниво  во зависност 
од растојанието од изворот и присуството на звучни 
бариери; 

- сумирање на нивото на бучавата и оценка на ефек-
тот. 

 
Неопходни влезни податоци 
 
Неопходни податоци за да се изврши оценка се:  
- Интезитетот на движењето - среден број на компо-

зиции на возови од една категорија за еден час за соод-
ветниот период од деноноќието; 

- Структура на композициите-број на вагони, со 
плочести кочници, видот на вагоните (патнички, товар-
ни, градски железници, трамвајни вагони);  

- Максимална брзина  на движење во км/час и сред-
на должина на возот во метри; 

- Видот и структурата на железничката постројка; 
- Видот на теренот околу железничката линија (зе-

ленило, бариери);  
 
Пресметување на ниво на бучава 
 
Оценетото ниво на бучава Ld и Ln, се пресметува за 

долги и рамни делови на железничките пруги, за кои 
должината l на секоја страна од местото на бучава, за 
кој се одредува оценетото ниво на бучава, трипати по-
голема и со тоа се формира правоаголно растојание ме-
ѓу местото на изворот на бучава и местото на бучава. 

Оценетото ниво на бучава за дневен период Ld се 
пресметува за поедини железнички пруги за временски 
период во денот од 07 до 23. часот, се изразува во dBA 
и се пресметува по равенката: 

 
Ld = Ld(25) + Dвоз +Dбрзина +  Dпруга +  Dодалеченос 

+ Dвисина + Dтерен + DLS 
 
Каде е: 
- Ld(25) – оценета просечна вредност на еквива-

лентното ниво на бучава за дневен период  
Оценетото ниво на бучава за ноќен период Ld се 

пресметува за поедини железнички пруги за дневниот 
период, се изразува во dBA и се пресметува по равен-
ката: 

Ln = Ln(25) + Dвоз +Dбрзина + Dпруга + Dодалече-
нос + Dвисина + Dтерен + Dпоправка 

 
Каде е: 
- Ln(25) – просечна вредност на оценетото ниво на 

бучава за ноќен период 
 
1. Вредностите Ld(25) и Ln(25) се оценети нивоа 

на бучава, кои ги предизвикува сообраќајот при 
просечна брзина на возови 100км/ч на местото на 
бучава, кое е одалечено 25 м од средината на пругата 
и на просечната висина hm=2m. При тоа на местото 
на изворот на бучава на оската на пругата и во висина 
на горниот раб на пругата и просечната висина hm го 
одредува аголот на просечната раздалеченост помеѓу 
тлото и хоризонталната црта, која го поврзува мес-
тото на изворот на бучава со местото на бучава. На 
рамно тло просечната висина hm преставува арит-
метичката просечна висинска разлика помеѓу тлото и 
местото на изворот на бучава и висинската разлика 
помеѓу тлото и местото на бучава.  

Ld(25) и Ln(25) се пресметува по равенката: 
 
Ld, n(25)= 51 + 10 log(M. (5 – 0,04.p))   (dBA) 
 
Каде е: 
- М - просечен број на возови, кој во еден час се 

движат на еден одсек (дел) од железничката пруга кој е 
разгледуван; 

- p- учество на возови со округли плочести кочници. 
 
За пресметување на оценетото ниво на бучава треба 

да се оцени доприносот на бучавата за поединечни гру-
пи на возови, така да: 

- возовите со еднакви технички карактеристики на 
возила на пруга, одредени во табела 2 на овој прилог, 
распоредени во иста група, 

- возови со еднаква просечна должина и еднаква 
просечна возна брзина во иста група и 

- внатрешна група на возови со еднакво учество на 
вагони со округли плочести кочници 

Просечниот едночасовен проток на возови од наве-
дените групи од претходниот став се пресметува врз 
основа на податоците или оценките за железничкиот 
сообраќај во целата календарска година. 

2. Dвоз е корекција при пресметка на оценетото ни-
во на бучава поради различните типови на железнички 
вагони и одредена е во табелата 1. 

 
Табела 1: Корекција Dвоз поради различните типо-

ви на железничките вагони 
 

Тип на вагонот во возот Dвоз           (dBA) 
вагони со округли плочести 
кочници -2 
вагони со брзина над 100км/ч со 
абсорбциски тркала -4 
вагони за патни висечки 
железници 3 
вагони на две пруги на невисечка 
патна железница 2 
преостанати железнички вагони     0 

 
3. Dбрзина е корекција при пресметка на оценето 

ниво на бучава во однос на брзината на возовите и за-
виси од просечната брзина на возови и просечната дол-
жина на возови. Корекцијата Dбрзина се пресметува по 
равенката: 

 
Dбрзина= ( 10.log (l. V2) - 60)  (dBA) 
 
Каде е: 
I  -  просечна должина на возот во м, 
V- просечна брзина на движење на возот во км/ч 
 
Ако должината на возот l или нивната просечна бр-

зина на возење V не е  одредлива, тогаш се земаат 
вредностите од табелата 2.  

 
Табела 2: Брзина, должина и учество на вагоните 

со округли плочести кочници за различни видови на 
возови. 
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Вредноста на сумата на првите три члена при прес-

метка на оценето ниво на бучава 
 
Ld,n = ( Ld, n(25) + Dvoz + Dbrzina ) 
 
За поедини групи на возови одредени на начин, ка-

ко што е опишано собира по равенката: 
Ld,n вкупно =10.log(100,1 Ld,n+ 100,1 Ld,n 2 + 

100,1 .Ld,n 3…) 
 
4. Dпруга е корекција при пресметка на оценетото 

ниво на бучава заради различни изведби на пругата и е 
одреден во табелата 3. 

 
Табела 3: Корекција Dпруга поради различните ти-

пови на железнички пруги 
 

вид на железничка пруга Dпруга       dBA 
подлога на пругата покриена со 
земја -2 

бетонски греди, дрвени прагови 0 
бетонска греда, бетонски прагови 2 
бетонски плочи, пат. железница 5 

 
5. Dрастојание ја одредува зависността на оценето-

то ниво на бучава заради растојанието меѓу изворот на 
бучава (оска на железницата и во висина на горниот 
раб на пругата) и местото на бучава, мерено правоагол-
но на оската на пругата. Dрастојание се пресметува по 
равенката: 

 
Dрастојание = 15,8 - 10.log (r) - 0.0142. (r)     (dBA) 
 
При пресметка на оценетото ниво на бучава поради 

железничкиот сообраќај местото на бучава се одредува 
секогаш еднакво: кај објекти со заштитени простории 
местото на оценување е на надворешниот зид на град-
бата во висина на кат (или 0,2м над горниот раб на про-
зорот) на заштитениот простор; на отворен простор ме-
стото на бучава е 2м над тлото на средина на површи-
ната, за кое пресметуваме влијание на бучава поради 
железничкиот сообраќај. 

6. Dвисина ја одредува зависноста на оценетото ни-
во на бучава поради пригушување на бучавата поради 
апсорцијата во тлото и воздухот. Dвисина е зависна од 
просечната висина hm и се пресметува по равенката: 

 
Dвисина = -4,8. exp( - (hm/r) . (8,5 + 100/r ) )1,3)          (dBA) 

7. Dтерен е зависност на оценетото ниво на бучава 
поради насипи и прегради за заштита пред бучава, вко-
пување на железничката пруга и нерамнини на теренот, 
поголеми изградени објекти и други позначајни при-
родни истакнати делови, кои предизвикуваат одбивање 
на бучавата.  

Промената на Dтерен се пресметува во согласност 
со одредбите:  

- стандард DIN 18 005, Намалување на бучавата на 
железничките линии, Amslbat der Deutchen Bundesbahn, 
br.14, 1990. 

- насока Schall 03, 1990, Пресметка на нивото на бу-
чава на железнички пруги, Amslbat der Deutchen 
Bundesbahn, br.14, 1990. 

8. DLS е намалување на оценетото ниво на бучава 
за 5 dBA заради вознемирувачкото дејство врз човекот 
на бучавата од железничкиот  сообраќај. 

Оценетото ниво на бучава на линија со повеќе пру-
ги е собирање на оценетото ниво на поединечни пруги. 
Се собира за секоја пруга посебно за Ld и Ln по равен-
ката: 
 

Ld,n ,вкупно = 10. log (100,1.Ld,n ,1 + 100,1 Ld,n,2 + 
100,1.Ld,n,3..) 

 
Каде индексот 1,2,3,.. се однесува на едноподруго 

броеви на линиите на пруги со повеќе пруги (колосе-
ци). Со цел број се заокружува резултатот на собраните 
оценети нивоа на бучава на поединечните пруги (коло-
сеци).  

 
 

ПРИЛОГ БР. 3 
 

Пресметување на индикаторите на бучавата пре-
дизвикана од воздухопловните средства 

 
За пресметка на бучава од воздухопловни средства, 

се применува: ECAC.CEAC.Doc.29 ‘Извештај за стан-
дарденметод на пресметување на контурите на бучава-
та околу цивилни аеродроми’, 1997. Од различните 
пристапи кон моделирањето на патеките на летот, ќе се 
користи техниката на сегментација од дел 7.5 од 
ECAC.CEAC.Doc.29. 

 
Опис на методот 
 
Пресметка на индикаторите на бучавата околу аеро-

дромите ги вклучува следните фази: 
а) определување на нивоата на бучава од индивиду-

алното движење на воздухопловните средства (ВПС) 
во точките на пресметка околу аеродромот; 

б) корекција на индивидуалните нивоа во соодвет-
ните точки во согласност со избраниот индикатор за 
бучава; 

в) интерполација и исцртување на контурите. 
 
Неопходни влезни податоци: 
 
1) Типови ВПС, кои оперираат на аеродромот во за-

висност од: 
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a) моторот (тип, коњска сила, коефициент на корек-
ција); 

б) конфигурација, агол позади крилата, агол на нак-
лон и механизам на полетување/спуштање. 

2) Податоци за нивоата на бучава и техничките ка-
рактеристики за секој тип на ВПС. 

3) Траектории на полетување и слетување на ВПС. 
4) Број на движења за секој тип на ВПС, за секоја 

траекторија и за секој период од деноноќието. 
5) Податоци за процедурите за полетување и слету-

вање по секоја од траекториите; 
a) маса на полетување, брзина на движење; 
б) конфигурација на одделните делови од трасата. 
6) Податоци за аеродромот (број и ориентација на 

пистите, метеоролошките услови). 
 
1.2.1 Групирање на воздухоплoвните средства 
 
Воздухопловните средства се групираат според за-

едничките карактеристики, од кои зависи нивото на бу-
чавата и дефинирање на параметрите на бучава при 
пресметувањето за дадена точка.  

Нивото на бучава од ВПС се определува од: 
1) типот на придвижување на ВПС (реактивни, про-

пелер или турбопропелери); 
2) бројот  на мотори (1, 2, 3 или 4); 
3) степенот на бајпас за турбореактивните и  турбо-

витловите мотори 
4) максимална маса на излетување -МТОМ (кг). 
Основно е групирањето на ВПС по максимална ма-

са на полетување: 
1) обична авиација - Ј 5700 kg 
2) леки ВПС - 5700 е 10000 kg 
3) средни ВПС - 10000 е 50000 kg 
4) тешки ВПС - 50000 е 200000 kg 
5) многу тешки ВПС - 20000 е 400000 kg 
6) супер тешки ВПС - i 400000кг 
Групирање на турбореактивните и турбопропелер-

ните според степенот на бајпас (BPR): без (BPR=0); ни-
зок степен (LBPR:0<BPR J 1,5) среден степен 
(MBPR:1,5<BPR J 4); висок степен (HBPR:BPR>4). 

Групирање според бројот на мотори: со 2 мотори; 
со 3 мотори; со 4 мотори. 

Групирање според ICAO ANNEX 16, Vol. 1-серти-
фикат за бучава во зависност од масата и бројот на мо-
торите: несертифицирани за бучава (пред 1972 г,); сер-
тифицирани по глава 2 (пред 1977 г.); сертифицирани 
по глава 3 (по 1977 г.) 

 
Влезни податоци за бучава на ниво на воздухоп-

ловните средства. 
Пресметување на нивоата на бучава се базира на 

влезни податоци за ниво на звучен притисок LA и ни-
вото на звучна експозиција SEL за различни типови 
ВПС во зависност од растојанието d меѓу ВПС и прес-
метаната точка за определена влечна сила P. Нивоата 
на бучавата се нормализирани по однос на температу-
рата на воздухот 15 0С, влажност 70 %, притисок 
1013,25 hPa и ветар под 8 m/s.  

Влезните податоци вклучуваат уште: 
- A и B-константи, кои зависат од масата на полету-

вање, различни при полетување и слетување за различ-
ни видови ВПС; 

- V-брзина на ВПС во m/s и  
- H-висина на летот во m. 

2. Пресметување на параметрите за бучава Lдвн 
и Lноќ 

 
Параметрите за бучава Lдвн и Lноќ се пресметува-

ат преку вредностите на SELi,j, пресметани за секој тип 
ВПС ј и секоја траса на полетување i по формулата 

 
 
 
 
 
 
 
  
Каде: 
- Т24 е период од 24 часа(24 h=86 400 s): 
Тноќ-ноќниот период (8 h= 28 800 s) 
 
- SELi,j -експозиција на бучава за секоја траса на 

полетување, i и за секој тип ВПС, j по 
 
  
 
 
- Nден, Nвечер, Nноќ, се бројот на движења за време на 

дневниот(12 h), вечерниот (4 h) и ноќниот период (8 h) 
за секоја траса на полетување и секој тип на ВПС. 

За секоја компонента (траекторија на полетување i, 
група ВПС j, патека за регулирање k, сектор m) нивото 
на експозиција на бучава SELi,j,k,m се пресметува по 
формулата 

 
SELi,j,k,m = LA,макс,i,j,k,m + DA,i,j,k,m + DF,i,j,k,m, 

 
 Каде: 
- DA е корекцијата за продолжено дејство, која ја 

претставува разликата помеѓу брзината на ВПС и неј-
зината проекција врз земјата за соодветниот сектор; се 
пресметува за секој тип ВПС при дадени Vref-основна 
брзина на ВПС, и V-проекција на брзината врз земјата, 
по формулата 

 
DA = 10 log (Vref /V), 
 
или 
 
DA = 10 log (Т / Т0) , 
 
Каде: 
 
T = A .d / (V + (d/b))  е времето во секунди, Т0=1 s; 
 
- A и B се константи, кои се различни при полетува-

ње и слетување за различни видови ВПС, дадени во 
влезните податоци; 

- V е брзината на ВПС во m/s; 
- DF-корекцијата, која ги одразува геометриските 

параметри она одделниот сектор; - Ако траекторијата 
на полетот е разделена на одделни сектори, DF се прес-
метува по формулата 

 
DF = 10 log(F1,2), 
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Каде: 
- F1,2 е експозицијата на бучава за период од време 

T1 до T2 и се дава по формула: 
 
  
 
 
 
  
- Q1 е растојанието помеѓу почетната точка на се-

кторот РСРА; 
- L - должината на секторот 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Слика 1. Определување на геометриските параме-

три на одделниот сектор 
 
3. Пресметување на нивоата на бучава за дадена 

точка од територијата, создавани од индивидуално 
движење  на воздухопловното средство 

 
За произволна точка на набљудување Р* максимал-

но ниво на бучава LAmax(i,j,k,m) се определува по 
формулата: 

 
LAmax = LA - D(b,l) + DL + Dx 
  
Каде: 
 
- LA е нивото на бучава на ВПС, добиено од влез-

ните податоци директно или преку интерполација, за-
висно од растојанието d и влечната сила P; 

- D(b,l)-корекцијата која ја одразува страничното 
затишување зависно од l-растојанието перпендикулар-
но кон средината врз земјата на траекторијата на дви-
жење од точката на набљудување и b-аголот на наклон 
кон траекторијата на движење од точката на набљуду-
вање; 

- DL-корекција, која се однесува на брзината на 
движење; 

- Dx-корекција зависно од промената на влечната 
моќност. 

- Нивото на бучава во пресметана точка P* од инди-
видуалното движење на ВПС се пресметува во момен-
тот на најблиска положба на ВПС кон неа. 

- Најкраткото растојание до траекторијата на поле-
тување (согласно слика 3.2.)_ се дава со формулата 

  
 
 
 
Каде: 
 
- l е растојанието меЃу пресметаната точка и проек-

цијата на траекторијата на полетување врз земјата; 
- h-висината, на која лета ВПС: 
- g-аголот на полетување од траекторијата. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Слика 2. Определување на растојанијата и аглите, 

употребувани за пресметување на нивоата на бучава. 
 
3.1. Интерполација на податоците зависно од 

влечната моќ и растојанието. 
Кога влезните податоци за нивото на бучавата 

LA(p.d) не одговараат точно на моменталната влечна 
сила P и растојанието d, е неопходно нивоата на бучава 
да се добијат преку интерполирање, како што следи: 

а) ако податоците по т. 3.2 се за влечна сила Pi и 
Pi+1 на определено растојание d, нивото на бучава на 
истото растојание, но при влечна сила P, средна меѓу Pi 
и Pi+1, се пресметува по формулата 

 
 
 
  
 
б) ако влезните податоци по т. 3.2 се дадени за рас-

тојанијата di и di+1 при определена влечна сила P, ни-
вото на бучава на истата влечна сила, но за растојание 
d, средно меѓу di и di+1 се пресметува по формулата 

 
  
 
 
 
Нивото на бучава LA(P,d) се определува од равен-

ката по букви ,,а,, и ,,б,, за секоја влечна сила P и за се-
кое растојание d до точката на набљудување, т.е. за да-
дени растојанија di и di+1 се добива ниво на бучава при 
влечна сила P на растојание di и на растојание di+1, по 
кое се определува нивото на бучава за растојание d. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 3. Интерполација на податоците за нивото на 

бучавата 
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3.2. Корекција, која одразува странично затишу-
вање D(b,l) 

3.2.1. Кога ВПС е на земјата, D(b,l)=G(l) и се прес-
метува по формулата: 

 
 
 
 
 
 
Каде: 
- G(l) е странично затишување во децибели како 

функција на странично хоризонтално растојание 1 во m. 
3.4.2.2. Кога ВПС е во воздух и страничното расто-

јание е поголемо од 914 m, страничното затишување се 
пресметува по формулата: 

 
  
 
 
 
 
Каде: 
- D(b) е во децибели и b=cobs-1(l/d) е во степени. 
 
3.4.2.3. Кога ВПС е во воздухот и страничното рас-

тојание е помало или еднакво на 914 м, страничното за-
тиШување се пресметува по формулата   

D(b) = [G(l)][ D(b)]/13.86  
 
3.4.2.4. Страничното затишување на тивко време 

(ветар до 2 m/s, перпендикуларно на траекторијата на 
полето) се пресметува по равенките, каде наместо аго-
лот b се зема променетиот агол на полетување b`, кој се 
пресметува по формулата: 

 
b' = b + Db(l),     
Каде: 
 
Db(l) = 1.13(l2 + 525) - 3.03,          за l < 914 m; 
Db(l) = 3.66,                                    за l і 914 m. 
 
3.3. Корекција, која го определува свртувањето 

при полетување 
Нивоата на бучава за негативни вредности на х 

(распоредени зад почетната точка на развртувањето на 
моторите) согласно координатниот систем на сл. 3.4. се 
пресметуваат, како што следи: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 4. Определување на параметрите за полету-

вање 

- DL е корекција за точките зад почетната точка 
на развртување на моторите при полетување и се прес-
метува по формулата 

 
DL = 0,   за Ф Ј 90° 
DL = 51.44 - 1.553Ф + 0.015147Ф2 - 0.000047173Ф3,  

за 90° < Ф Ј 148.4°; 
DL = 339.18 - 2.5802Ф - 0.0045545Ф2 + 

0.000044193Ф3,  за 148.4° < Ф Ј 1800 
 

_____________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

2130. 
Врз основа на член (9) став 1) и член (12) од Зако-

нот за државната помош („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.24/03, 70/06 и 55/07) и член (8) од 
Уредбата за начинот и постапката на поднесување на 
извештај до Комисијата за државна помош („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.81/03), Комисија-
та за заштита на конкуренцијата на ден 27 август 2008 
година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА  
ЗА ФОРМАЛНА ИСТРАГА 

 
1. Се поведува постапка за формална истрага за 

компатибилноста на индивидуалната државна помош 
доделена на „РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО“ Скоп-
је, со седиште на ул.“Мито Хаџивасилев Јасмин„ бр. бб 
Скопје, ЕМБС 5794781, со договор за отуѓување на 
градежно земјиште со непосредна спогодба меѓу ова 
претпријатие и Министерството за транспорт и врски 
бр.16-11096 од 12.12.2003 година. 

2. Комисијата ќе го извести давателот на државната 
помош за причините за поведување постапка за фор-
мална истрага и од истиот ќе побара доставување на 
дополнителни информации во рок од 15 дена од прие-
мот на известувањето. 

3. Заради утврдување на компатибилноста на др-
жавната помош од став 1 на овој заклучок, се повику-
ваат заинтересираните лица да ги поднесат своите за-
белешки и мислења во писмена форма до Комисијата 
за заштита на конкуренцијата во рок од еден месец по 
објавувањето на оваа Одлука во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
 Бр. 10-209/12 

27 август 2008 година                     Претседател, 
      Скопје                          Чедомир Краљевски, с.р. 
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 Стр. 
23. Закон за ратификација на Конвенцијата за доставување во странство на судски и вонсудски 

акти во граѓански или трговски работи................................................................................................. 1
__________________ 

23. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 
 

У К А З  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА  
ДОСТАВУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО НА СУДСКИ И ВОНСУДСКИ АКТИ ВО ГРАЃАНСКИ 

 ИЛИ ТРГОВСКИ РАБОТИ 
 
Се прогласува Законот за ратификација на Конвенцијата за доставување во странство на судски и вон-

судски акти во граѓански или трговски работи, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2008 година. 
 

      Бр. 07-3638/1                                          Претседател 
27 август 2008 година                       на Република Македонија,                       
            Скопје                                       Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО НА СУДСКИ  

И ВОНСУДСКИ АКТИ ВО ГРАЃАНСКИ ИЛИ  ТРГОВСКИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Се ратификува Конвенцијата за доставување во странство на судски и вонсудски акти во граѓански или 

трговски работи, усвоена на седницата на Хашката конференција за меѓународно приватно право, одржана 
во Хаг на 15 ноември 1965 година. 

 
Член 2 

Конвенцијата во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик гласи: 
 
 

С О Д Р Ж И Н А
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Член 3 
Министерството за правда се определува како орган на државната управа што ќе се грижи за 

извршување на овој закон. 
  

Член 4 
Во врска со одредбите на Конвенцијата за доставување во странство на судски и вонсудски 

акти во граѓански или трговски работи, Република Македонија ги дава следниве изјави: 
- Во однос на членот 2 
“Република Македонија изјавува дека Министерството за правда - Секторот за меѓународно-

правна помош е централен орган којшто ќе ја спроведува доставата на документите на другите 
држави договорнички.” 

- Во однос на членот 5 став 3 
“Република Македонија изјавува дека актите што се доставуваат според членот 5 став 1 од Кон-

вецијата треба да бидат составени или преведени на македонски јазик согласно  со членот 7 став 1 
од Уставот на Република Македонија од 17 ноември 1991 година.” 

- Во однос на членот 6 
“Република Македонија изјавува дека основните судови во Република Македонија се надлежни 

да ја пополнат потврдата за прием на документите составена според образецот приложен кон 
Конвенцијата.” 

- Во однос на членот 15 
“Република Македонија изјавува дека судовите во Република Македонија можат да донесат 

пресуда, доколку се исполнети сите услови предвидени во ставот 2 од членот 15 на Конвенцијата.” 
- Во однос на членот 16 став 3 
“Република Македонија изјавува дека барањето за враќање во поранешна состојба превидено во 

членот 16 од Конвецијата нема да се разгледува, доколку е поднесено по протекот на периодот од 
една година од датумот на донесување на пресудата.” 

 
Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

______________ 
 

L I G J 
PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS PËR DËRGIM JASHTË VENDIT TË AKTEVE 

GJYQËSORE DHE JASHTËGJYQËSORE NË PUNËT CIVILE DHE TREGTARE 
 

Neni 1 
Ratifikohet Konventa për dërgim jashtë vendit të akteve gjyqësore dhe jashtëgjyqësore në punët civile 

dhe tregtare, e miratuar në mbledhjen e Konferencës së Hagës për të drejtën ndërkombëtare private, të 
mbajtur në Hagë më 15 nëntor 1965. 

 
Neni 2 

Konventa në origjinal në gjuhën angleze dhe në përkthim në gjuhën maqedonase, është si vijon: 
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Neni 3 
Ministria e Drejtësisë caktohet si organ i administratës shtetërore që do të kujdeset për zbatimin e këtij 

ligji. 
 

Neni 4 
Lidhur me dispozitat e Konventës për dërgimin jashtë vendit të akteve gjyqësore dhe jashtëgjyqësore 

në punët civile dhe tregtare Republika e Maqedonisë i jep deklaratat si vijojnë: 
- Lidhur me nenin 2 
“Republika e Maqedonisë deklaron se Ministria e Drejtësisë – Sektori për ndihmë ndërkombëtare 

juridike është organ qendror që do ta realizojë dërgimin e dokumenteve, në shtetet e tjera kontraktuese.” 
-Lidhur me nenin 5 paragrafi 3 
“Republika e Maqedonisë deklaron se aktet që dërgohen sipas nenit 5 paragrafi 1 i Konventës duhet të 

jenë të përpiluara apo të përkthyera në gjuhën maqedonase, në pajtim me nenin 7 paragrafi 1 të 
Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë nga 17.11.1991.” 

-Lidhur me nenin 6 
“Republika e Maqedonisë deklaron se gjykatat themelore në Republikën e Maqedonisë janë 

kompetente ta plotësojnë vërtetimin për pranim të dokumenteve, të përpiluar sipas formularit të 
bashkëngjitur me Konventën. 

-Lidhur me nenin 15 
“Republika e Maqedonisë deklaron se gjykatat në Republikën e Maqedonisë mund të miratojnë 

aktgjykim nëse janë plotësuar të gjitha kushtet e parapara në paragrafin 2 nga neni 15 i Konventës.” 
-Lidhur me nenin 16 paragrafi 3 
“Republika e Maqedonisë deklaron se kërkesa për kthim në gjendjen e përparshme të paraparë në 

nenin 16 të Konventës nuk do të shqyrtohet nëse është parashtruar pas kalimit të periudhës prej një viti, 
nga data e miratimit të aktgjykimit.” 

 
Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë”. 
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