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Врз основа на член 22 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за оружјето („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 72/2010) Законодавно - 
правната комисија на седницата одржана на 19 октом-
ври 2010 година, го утврди Пречистениот текст на За-
конот за оружјето. 

Пречистениот текст на Законот за оружјето ги оп-
фаќа: Законот за оружјето („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 7/05), Законот за изменување и 
дополнување на Законот за оружјето („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 47/06), Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за оружјето („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 42/07), Закон 
за изменување и дополнување на Законот за оружјето 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
86/08) и Законот за изменување и дополнување на За-
конот за оружјето („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 72/10) во кои е означено времето на нив-
ното влегување во сила и примена.     

 
  Бр. 10-4024/10                       Претседател 

25 октомври 2010 година  на Законодавно-правната комисија 
      Скопје                    на Собранието на Република 
                                      Македонија, 

                  Благородна Дулиќ, с.р. 
 
 

З А К О Н 
ЗА ОРУЖЈЕТО 

 
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

  
Член 1 

Со овој закон се уредуваат условите за набавување, 
поседување, носење, чување, производство, поправање, 
онеспособување (деактивирање) промет, превоз и прене-
сување преку државна граница на оружје и муниција.  

Одредбите на овој закон не се применуваат на воо-
ружувањето и воената опрема, како и на оружјето и му-
ницијата наменети за потребите на Министерството за 
одбрана, Армијата на Република Македонија, Мини-
стерството за внатрешни работи, казнено-поправните 
установи и другите државни органи и правни лица 
утврдени со посебни прописи. 

 Стр. 
2892. Правилник за стандарди и нормати-

ви за урбанистичко планирање............ 68
2893. Правилник за изменување и дополну-

вање на Правилникот за бојата и кро-
јот на службената облека, формата и 
содржината како и начинот на издава-
њето и одземањето на службената ле-
гитимација на комуналните редари..... 88

2894. Одлука за утврдување на продажна 
цена на природен гас за тарифни по-
трошувачи приклучени на системот 
за дистрибуција на природен гас во 
Технолошко - Индустриска Развојна 
Зона - Скопје во четвртиот квартал од 
2010 година............................................ 88

 Огласен дел........................................... 1-72
 

 
Член 2 

„Оружје“, во смисла на овој закон, се смета секој 
предмет или орудие, направени со цел под притисок на 
гасови, кои настануваат при согорување на експлозив-
ни материи, гасови под притисок или друга потенци-
јална енергија, да исфрлаат проектил во облик на еди-
нечно зрно, сноп од сачми, гас, течност, стрели или 
друга состојка, што предизвикува повреди опасни за 
здравјето и животот на луѓето, како и секој друг пред-
мет чија основна намена е вршење напад врз физички-
от интегритет на луѓето; 

Оружје согласно со ставот 1 на овој член се смета: 
1) огнено оружје; 
2) колекционерско оружје; 
3) оружје за самозаштита; 
4) пневматско оружје; 
5) гасно оружје; 
6) експлозивно оружје; 
7) оружје со тетива; 
8) ладно оружје; 
9) оружје за светлосно-звучна сигнализација и 
10) електрични парализатори. 
Одредбите за набавување, поседување и постапува-

ње со оружјето и муницијата на овој закон, соодветно 
се применуваат и на главните делови од огненото оруж-
је и на боевата муниција за огненото оружје, освен ако 
со овој закон поинаку не е определено;       

За оружје, во смисла на овој закон, не се смета: 
1) декоративно оружје; 
2) имитација на оружје; 
3) оружје што е трајно онеспособено за употреба; 
4) старинско оружје; 
5) реплика на старинско оружје; 
6) оружје за индустриски цели и  
7) харпуни за подводен риболов.   
 

Член 3 
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
“Огнено оружје“ се сите видови пушки, пиштоли и 

револвери, како и други направи кои под притисок на 
барутни гасови низ цевката исфрлаат балистички прое-
ктил во облик на единечно зрно или сноп од сачми; 

“Кусо огнено оружје“ е оружје чија цевка е со дол-
жина до 30 см или чија вкупна должина не е поголема 
од 60 см; 
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“Долго огнено оружје“ е оружје чија цевка е подол-
га од 30 см или чија вкупна должина надминува 60 см; 

“Автоматско огнено оружје“ е оружје кое по секое 
пукање автоматски се празни и полни и кај кое со едно 
притискање на чкрапецот се испукуваат повеќе или си-
те куршуми од магацинот на оружјето; 

“Полуавтоматско огнено оружје“ е оружје кое по 
секое пукање, автоматски се празни и полни и кое мо-
же да испука само еден куршум со едно притискање на 
чкрапецот;    

“Репетирачко огнено оружје“ е оружје кое по испу-
кувањето се полни и празни рачно, со ставање на кур-
шум во цевката, земен од магацинот и пренесен со по-
мош на механизам; 

“Еднострелно огнено оружје“ е оружје без магацин 
кое пред секое испукување се полни рачно со ставање 
на куршум во лежиштето на куршуми и во вдлабнатиот 
дел предвиден за таа цел на влезот од цевката; 

“Пневматско оружје“ се сите видови пушки, пи-
штоли, револвери и други направи кои под притисок на 
компримиран воздух или друг компримиран гас низ це-
вката исфрлаат проектили со различен облик; 

“Гасно оружје“ се сите видови пиштоли, револвери 
и други направи кои под притисок на барутни гасови 
или сличен гас насочено распрснуваат или исфрлаат со 
муниција, иритирачки гас кој има краткотрајно дејство 
на здравјето на луѓето; 

Како гасно оружје, во смисла на овој закон, не се 
сметаат направи кои распрснуваат или исфрлаат ирити-
рачки гас кој има краткотрајно дејство на здравјето на 
луѓето, а се исклучиво наменети за самоодбрана;     

“Оружје за светлосно-звучна сигнализација“ се сите 
видови пиштоли, револвери и други направи кои под 
притисок на барутни или други слични гасови насоче-
но исфрлаат светлосен проектил или предизвикуваат 
звучна сигнализација; 

“Експлозивно оружје“ се сите видови бомби, мини, 
гранати и други направи кои содржат експлозивни ма-
терии или запаливи средства, кај кои поради надвореш-
но или внатрешно дејство (тежина, удар, триење, хеми-
ска реакција, електрична енергија и слично) се предиз-
викува ослободување и создавање на енергија и експ-
лозија. 

Како експлозивно оружје, во смисла на овој закон, 
се сметаат и делови на експлозивно оружје, запалувач 
и други предмети, кои се очигледно подготвени за 
изработка на експлозивно оружје; 

“Оружје со тетива“ се лак, самострел и други на-
прави кои под притисок на затегнатите краци на лакот, 
со тетива исфрлаат стрела или друг проектил; 

“Ладно оружје“ се сите предмети направени за вр-
шење напад или нанесување на телесна повреда, со 
употреба на физичка сила на напаѓачот, како и предме-
ти погодни за нанесување телесна повреда кога тие се 
носат на јавни собири, локали и слични места; 

“Електрични парализатори“ се направи создадени 
за вршење напад или одбрана, кои под дејство на еле-
ктрицитет или висок напон, предизвикуваат електрич-
ни шокови, што го онеспособуваат лицето, врз кое е 
употребена направата; 

“Оружје за индустриски цели“ е оружје наменето за 
индустриска или техничка употреба, под услов да мо-
же да се користи само за тие употреби; 

“Ловечко оружје“ е огнено оружје, од Б и Ц катего-
рија, со кое е дозволен лов согласно со прописите за 
ловство; 

“Спортско оружје“ е огнено оружје, од Б и Ц кате-
горија, пневматско оружје и оружје со тетива кое сог-
ласно со посебни прописи се користи во спортски дис-
циплини; 

“Колекционерско оружје“ е оригинално оружје од Б 
и Ц категорија, кое е конструирано во период од 1898 до 
1945 година и потекнува од значајни историски настани; 

“Оружје за самозаштита“ е еднострелно, полуавто-
матско или репетирачко огнено оружје од Б и Ц катего-
рија, со калибар поголем од 5,6 милиметри, кое служи 
за заштита на животот на сопственикот на оружјето и 
за обезбедување на лица и имот; 

“Старинско оружје“ е ладно оружје и огнено оружје 
што употребувало црн барут, конструирани пред 1898 
година и кои имаат историска, антикварна, музеолошка 
или уметничка вредност, а кои повеќе не се во употре-
ба и за кои има издадено потврда од страна на Нацио-
налната установа Музеј на Македонија-Скопје; 

“Реплика на старинско оружје“ е копија на старин-
ско оружје (кусо или долго огнено оружје), кое се пол-
ни со црн барут од устата на цевката на оружјето и се 
пали со фитил, кремен или каписла; 

“Главни делови од огнено оружје“ се сметаат меха-
низам за затворање (затворач), лежиште за куршуми и 
цевка на сите видови огнено оружје; 

“Посебна опрема за огнено оружје“ е секој механи-
зам, што е произведен и наменет за дополнување на ос-
новниот модел на оружјето, со чија примена се зголе-
муваат можностите и квалитетот на употребата на 
оружјето, освен оптичкиот нишан; 

“Оптички нишан“ е посебна опрема за оружје, која 
се употребува на ловечко или спортско оружје при 
учество на лов или стрелаштво, а се набавува и поседу-
ва од страна на физичко лице кое е активен член на ло-
вечко или стрелачко друштво; 

“Декоративно оружје“ се предмети кои се направе-
ни за декоративна намена и кои не можат да се употре-
бат во огнено оружје; 

“Оружје што е трајно онеспособено за употреба 
(деактивирано)“ е огнено оружје од Б, Ц и Д категори-
ја, кое целосно ги изгубило карактеристиките на оруж-
је, со извршување на техничка постапка врз еден од 
главните делови од огненото оружје, по што делот по-
веќе не може да се отстрани, замени или преправи, а со 
тоа оружјето е трајно онеспособено за натамошна него-
ва употреба; 

“Оружје што е привремено онеспособено за употре-
ба“ е огнено оружје од Б, Ц и Д категорија, кое со извр-
шување на техничка постапка врз еден од главните де-
лови од огненото оружје е привремено онеспособено за 
функционирање; 

“Имитација на оружје“ се предмети кои по надво-
решниот изглед наликуваат на оружје, но кои не можат 
да се употребат во огнено оружје; 

“Муниција“ се сите видови куршуми, чаури и прое-
ктили наменети за полнење и дејство на оружјето; 

“Боева муниција“ се сите видови куршуми, напол-
нети со проектил што има моќ да убие; 

“Муниција со панцирно-пробивен проектил што пе-
нетрира“ е муниција наменета за воена употреба, чиј 
проектил содржи тврдо јадро, кое има голема пробивна 
моќ; 

“Муниција со експлозивни проектили“ е муниција 
наменета за воена употреба, чии проектили содржат 
полнило што експлодира; 

“Муниција со запаливи проектили“ е муниција на-
менета за воена употреба, чии проектили содржат хе-
миско соединение кое е запаливо; 

“Маневарска муниција“ е муниција која содржи по-
гонско полнење и чаура во која нема проектили; 

“Муниција за зашеметување и успивање“ е муници-
ја наменета за извршување на хумани активности, чиј 
проектил содржи хемиско соединение, кое предизвику-
ва привремено успивање и онеспособување и 
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“Одбележувачка муниција“ е муниција наменета за 
воена употреба, чиј проектил содржи хемиско соедине-
ние, кое со согорување ја означува патеката на движе-
ње на проектилот; 

“Муниција за гасно оружје“ е муниција која содржи 
хемиско полнење со иритирачки гас, кој има кратко-
трајно дејство на здравјето на луѓето и 

“Адаптери“ се направи наменети за употреба во лов 
или спортско стрелаштво, кои се вметнуваат во цевката 
на оружјето заради промена на видот и калибарот на 
оружјето, со што оружјето не ја менува постојната ка-
тегорија, согласно со овој закон. 

 
II. НАБАВУВАЊЕ И ПОСЕДУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ 

И МУНИЦИЈА 
 

Член 4 
Оружјето, во смисла на овој закон, се категоризира 

во следниве категории: 
Категорија А-оружје чие набавување е забрането: 
1) експлозивни воени ракети и системи за лансирање; 
2)  автоматско огнено оружје; 
3) огнено оружје маскирано во форма на друг пред-

мет; 
4) муниција со панцирно-пробивен проектил што пе-

нетрира, муниција со експлозивни проектили, муниција 
со запаливи проектили и проектили за таа муниција; 

5) муниција за пиштоли и револвери со проектили 
со експандирачко дејство и проектили за оваа муници-
ја, освен муницијата која се користи за ловечко или 
спортско оружје; 

6) огнено оружје со вграден пригушувач; 
7) огнено оружје со жлебени цевки со калибар над 

12, 7 милиметри; 
8) експлозивно оружје и негови делови; 
9) гасно оружје и муниција за гасно оружје; 
10) посебна опрема за огнено оружје; 
11) електрични парализатори и 
12) одбележувачка муниција.    
За забрането огнено оружје, во смисла на ставот 2 

од овој член, нема да се смета ловечко и спортско 
оружје опремено со оптички нишан. 

Категорија Б-оружје што може да се набавува врз 
основа на одобрение: 

1) полуавтоматско или репетирачко кусо огнено 
оружје; 

2) еднострелно кусо огнено оружје, со централно 
палење; 

3) еднострелно кусо огнено оружје, со рабно пале-
ње со вкупна должина помала од 28 см; 

4) полуавтоматско долго огнено оружје, со магацин 
и лежиште на куршуми кои можат да примат повеќе од 
три куршума; 

5) полуавтоматско долго огнено оружје, со магацин 
и лежиште на куршуми, кои можат да примат до три 
куршуми и чиј полнач се менува, односно ова оружје 
може да се преправи, со помош на вообичаен алат, по 
што магацинот и лежиштето на куршумите можат да 
примат повеќе од три куршуми; 

6) репетирачко и полуавтоматско долго огнено 
оружје, со нежлебена цевка со должина до 60 см и 

7) полуавтоматско долго огнено оружје, за цивилна 
намена, што наликува на автоматското огнено оружје. 

Категорија Ц-оружје што може да се набавува врз ос-
нова на одобрение издадено под олеснителни услови: 

1) репетирачко долго огнено оружје, што не е опфа-
тено со точката 6 од категоријата Б; 

2) еднострелно долго огнено оружје со жлебена цевка;  

3) полуавтоматско долго огнено оружје, што не е 
опфатено со точките 4, 5, 6 и 7 од категоријата Б;   

4) еднострелно кусо огнено оружје со рабно палење 
со вкупна должина поголема или еднаква на 28 см; 

5) еднострелно долго огнено оружје со нежлебени 
цевки и 

6) адаптери. 
Категорија Д-оружје што е потребно да се пријави и 

за кое се издава потврда: 
1) пневматско оружје; 
2) оружје со тетива; 
3) ладно оружје и 
4) оружје за светлосно-звучна сигнализација. 
 

Член 5 
Оружје и муниција може да се набавува само врз 

основа на одобрение издадено од Министерството за 
внатрешни работи, согласно со категоризацијата на 
оружјето од членот 4 на овој закон, освен ако со овој 
закон поинаку не е определено. 

 
Член 6 

Министерот за внатрешни работи поблиску ќе ги 
определи видовите на оружјето кои можат да се набаву-
ваат врз основа на одобрение и за значењето на одделни 
видови на оружје од А и Д категорија, согласно со кате-
горизацијата на оружјето од членот 4 на овој закон. 

 
Член 7 

Оружје од категориите Б и Ц од овој закон може да 
се набавува врз основа на одобрение на Министерство-
то за внатрешни работи, според живеалиштето на лице-
то, или престојувалиштето на странецот во Република 
Македонија, односно според седиштето на правното 
лице, подносител на барањето (во натамошниот текст: 
надлежен орган). 

Главни делови за оружје можат да се набавуваат 
врз основа на одобрение или потврда за пријавено 
оружје од Д категорија и тоа според видот на оружјето 
за кое е издадена дозволата за оружје или потврдата за 
пријавено оружје од Д категорија. 

Муниција за оружје со жлебени цевки се набавува 
врз основа на одобрение за набавување на муниција 
или врз основа на потврда за пријавено оружје од Д ка-
тегорија издадена за тоа оружје. 

Муниција за оружје со нежлебени цевки се набаву-
ва врз основа на издадената дозвола за тоа оружје. 

Одобрението за набавување на оружје, одобрението 
за набавување на делови на оружје и одобрението за 
набавување на муниција важи шест месеци од денот на 
издавањето на одобрението. 

Физичко лице може да набавува и поседува муници-
ја за оружје со жлебени цевки најмногу до 200 куршуми 
во текот на календарската година, освен ако докаже дека 
постојат оправдани причини за набавување и поседува-
ње на поголема количина на муниција од пропишаната 
во текот на календарската година, односно ако докаже 
дека учествува во лов, стрелаштво или слично. 

Физичкото лице може да набавува и поседува му-
ниција за оружје со нежлебени цевки и пневматско 
оружје без ограничување на количината на муницијата. 

Правните лица кои се регистрирани за вршење на 
обезбедување на лица и имот или вршат дејност обез-
бедување на лица и имот за сопствени потреби можат 
да поседуваат муниција за оружје најмногу до 50 кур-
шума за секое оружје наведено во дозволата за поседу-
вање на оружјето. 
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      Член 8 
Одобрение за набавување на оружје може да се из-

даде на физички лица заради заштита на нивната лич-
ност и имот, за лов и спортско стрелаштво. 

Одобрение за набавување на делови на оружје и 
одобрение за набавување на муниција се издава на фи-
зички или правни лица кои поседуваат важечка дозвола 
за оружје или дозвола за поседување на оружје.    

Правните лица кои се регистрирани за вршење на 
обезбедување на лица и имот или вршат дејност обез-
бедување на лица и имот за сопствени потреби можат 
да набавуваат оружје врз основа на одобрение, заради 
заштита на лицата и имотот или за вршење на дејноста 
обезбедување на лица и имот. 

Одобрение за набавување на спортско и ловечко 
оружје може да се издаде и на стрелачки и ловечки 
друштва, како и на правни лица-корисници на дивеч во 
ловишта. 

Одобрение за набавување на огнено или пневмат-
ско оружје со муниција што содржи зашеметувачки 
или успивни материи за привремено онеспособување 
на животни може да се издаде на научни институции, 
државни органи и други правни лица заради научни 
истражувања и собирање стручни податоци за живо-
тинските видови, заштита на животните, како и други 
оправдани случаи што спаѓаат во нивната редовна деј-
ност, а се однесуваат на заштита на животната средина.    

 
Член 9 

Одобрение за набавување на оружје на физичко ли-
це се издава врз основа на претходно поднесено писме-
но лично барање за издавање одобрение за набавување 
на оружје, ако физичкото лице ги исполнува следниве 
услови: 

1) има наполнето 18 години живот; 
2) не му е одземена или ограничена деловната спо-

собност; 
3) здравствено е способно да поседува и носи оружје; 
4) не претставува опасност за јавниот ред; 
5) има оправдана причина за набавување на оружје; 
6) располага со техничко знаење за правилна упо-

треба, чување и одржување на оружјето и познавање на 
прописите за оружје и  

7) има живеалиште на територијата на Република 
Македонија, а доколку е странец да има одобрен посто-
јан престој на територијата на Република Македонија, 
освен ако со ратификуван меѓународен договор поина-
ку не е определено. 

Одобрение за набавување на оружјето од категори-
јата Ц се издава на физичко лице кое покрај условите 
од ставот 1 точки 1, 2, 3, 4, 6 и 7 на овој член, потребно 
е да биде активен член на ловечко или стрелачко друш-
тво и да има потврда за положен ловечки испит, однос-
но потврда дека е активен член на стрелачко друштво.  

 
Член 10 

Со потврда издадена од центарот за социјална работа 
врз основа на судска одлука физичкото лице докажува 
дека не му е одземена или ограничена деловната способ-
ност според членот 9 став 1 точка 2 од овој закон. 

Потврдата од ставот 1 на овој член не може да биде 
постара од една година. 

 
Член 11 

Здравствената способност за поседување и носење 
на оружје според членот 9 став 1 точка 3 од овој закон 
се утврдува со лекарски преглед и се докажува со ле-
карско уверение. 

Лекарското уверение од ставот 1 на овој член не 
може да биде постаро од една година. 

Трошоците на лекарскиот преглед ги сноси физич-
кото лице. 

Министерот за здравство во согласност со министе-
рот за внатрешни работи ќе ги пропише видот и начи-
нот на вршење на лекарскиот преглед за утврдување на 
здравствената способност за поседување и носење на 
оружје, листата на болести и здравствени состојби што 
го прават лицето неспособно за поседување и носење 
на оружје, како и начинот и постапката на издавање на 
лекарското уверение. 

Лекарски преглед на физичкото лице заради утвр-
дување на здравствената способност за поседување и 
носење оружје вршат установи од областа на здрав-
ството што ги определува министерот за здравство во 
согласност со министерот за внатрешни работи. 

 
Член 12 

Се смета дека постои опасност за јавниот ред спо-
ред членот 9 став 1 точка 4 од овој закон, ако: 

- физичкото лице правосилно е осудено за кривич-
но дело сторено со умисла, кое се гони по службена 
должност, 

- физичкото лице правосилно е осудено за прекршок 
против јавниот ред и мир со елементи на насилство и  

- постојат други околности кои укажуваат дека оруж-
јето може да биде злоупотребено, а особено кога лицето 
е регистрирано во евиденцијата на надлежните органи за 
често и прекумерно консумирање алкохол или употреба 
на наркотични дроги и психотропни супстанции; поте-
шко нарушување на односите во семејството, образовна-
та установа или на работното место и слично. 

Ако против физичкото лице во тек е постапка за кри-
вично дело, односно за прекршок од ставот 1 алинеи 1 и 
2 на овој член, а лицето ги исполнува другите услови за 
издавање на одобрение за набавување на оружје, над-
лежниот орган ќе ја прекине постапката за издавање на 
одобрение до донесување на правосилна одлука во кри-
вичната, односно прекршочната постапка. 

 
Член 13 

Физичкото лице има оправдана причина за набаву-
вање на оружје според членот 9 став 1 точка 5 од овој 
закон, ако докаже дека постојат оправдани причини за 
поседување на оружје, а особено ако неговата лична 
безбедност, безбедноста на неговото семејство или 
имот се сериозно загрозени, поради што е потребно по-
седување на оружје заради нивна заштита и сигурност 
или ако работите и задачите што ги врши на работното 
место се од таква природа што можат да предизвикаат 
опасност од загрозување на неговиот живот или имот. 

Покрај причините од ставот 1 на овој член, се смета 
дека физичкото лице докажало дека има оправдана 
причина за поседување на оружје, ако: 

- е активен член на ловечко или стрелачко друштво 
и има потврда за положен ловечки испит, односно по-
тврда дека е активен член на стрелачко друштво, 

- собира колекционерско оружје, односно е колек-
ционер, 

- донесена е правосилна судска одлука за наследу-
вање на оружјето, 

- доделена е награда во вид на оружје, за постигна-
ти резултати во официјални натпревари во лов или 
спортско стрелаштво или  

- доделено е оружје од страна на државни органи, 
меѓународни организации или државни органи на дру-
ги држави. 
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Член 14 
Проверката на техничкото знаење за правилна упо-

треба, чување и одржување на оружјето и познавањето 
на прописите за оружје (член 9 став 1 точка 6) се врши 
со полагање на стручен испит пред комисија формира-
на од министерот за внатрешни работи. 

Стручниот испит се состои од теоретски и практи-
чен дел. 

Со теоретскиот дел на испитот се утврдува познава-
њето на: 

- прописите од областа на поседување, носење и чу-
вање на оружје и муниција и прописите во врска со 
правото на употреба на оружјето, 

- оружјето и муницијата и 
- укажување прва помош. 
Практичниот дел на испитот содржи: 
- проверка на знаењето за безбедно ракување со 

оружје и муниција и  
- гаѓање во цел или мета и оценување на резултатите. 
Практичното оспособување за ракување со оружје 

на физичките лица, баратели на одобрението за набаву-
вање на оружје го врши овластено правно лице, за што 
е должно да издаде посебна потврда. 

Практичното оспособување од ставот (5) на овој 
член, го вршат предавачи и инструктори, кои имаат за-
вршено високо образование, како и помошници ин-
структори кои имаат завршено најмалку средно образо-
вание. 

Инструкторите и помошниците инструктори од ста-
вот (6) на овој член треба да ги исполнуваат условите 
од членот 9 став (1) точки 1, 2, 3, 4, 6 и 7 на овој закон. 

 Овластувањето од ставот (5) на овој член го издава 
надлежниот орган на правно лице кое има добиено 
одобрение за основање на цивилно стрелиште. 

Министерот за внатрешни работи ќе донесе побли-
ски прописи за минималните технички и безбедносни 
услови што треба да ги исполнуваат објектите за пра-
ктично оспособување за ракување со оружје на правни-
те лица од ставот (5) на овој член.   

Трошоците за практично оспособување и спроведу-
вање на испитот ги сноси барателот на одобрението за 
набавување на оружје. 

Одредбите од ставот 5 од овој член не се однесува-
ат на припадниците на вооружените сили, полицијата, 
службата за обезбедување на казнено–поправните уста-
нови и други работници на државни органи кои со по-
себни прописи се овластени да носат таков вид на 
оружје.  

Министерот за внатрешни работи ќе донесе програ-
ма за оспособување за правилна употреба, чување и 
одржување на оружјето, начинот на спроведување на 
практичното оспособување за ракување со оружје, како 
и начинот на спроведувањето на стручниот испит за 
проверка на техничкото знаење за правилна употреба 
на оружјето и познавањето на прописите за оружје.  

 
Член 15 

Техничкото знаење за правилна употреба на оруж-
јето и познавањето на прописите за оружје се докажува 
и со важечка дозвола за таков вид на оружје. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, техничкото 
знаење за правилна употреба на оружјето и познавање-
то на прописите за оружје се докажува со дозвола за 
оружје, што е поништена согласно со членот 41 став 1 
точка 5 од овој закон.  

Припадниците на вооружените сили, полицијата, 
службата за обезбедување на казнено-поправните уста-
нови и други работници на државните органи кои со 

посебни прописи се овластени да носат оружје, испол-
нувањето на условот од членот 9 став (1) точки 2, 3 и 6 
на овој закон го докажуваат со потврда издадена од со-
одветниот државен орган дека се овластени да носат 
оружје. 

Лицата кои вршат работи на обезбедување лица и 
имот, исполнувањето на условот од членот 9 став (1) 
точки 3 и 6 на овој закон го докажуваат со лиценца за 
вршење на работи на обезбедување лица и имот. 

                                                                                                                    
Член 16 

Одобрение за набавување на оружје на правно лице 
се издава врз основа на претходно поднесено писмено 
барање за издавање одобрение за набавување на оруж-
је, ако правното лице има: 

1) оправдани причини за набавување на оружје за-
ради обезбедување на лица и имот и 

2) простор за безбедно сместување и чување на 
оружјето. 

Правните лица кои набавуваат оружје заради за-
штита на лицата и имот или вршат дејност обезбедува-
ње на лица и имот, покрај условите од ставот 1 на овој 
член потребно е да имаат работници кои имаат засно-
вано работен однос на неопределено време во тоа прав-
но лице и кои ги исполнуваат условите од членот 9 
став 1 точки 4 и 6 на овој закон. 

 
Член 17 

Против решението со кое се одбива барањето за из-
давање на одобрение за набавување на оружје, подно-
сителот на барањето има право на жалба до надлежна-
та комисија на Владата на Република Македонија (во 
натамошниот текст: комисија), во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на решението.  

 
Член 18 

Физичкото или правното лице на кое му е издадено 
одобрение за набавување на оружје, е должно во рок од 
осум дена од денот на извршената набавка на оружјето 
да поднесе барање за регистрирање на оружјето и изда-
вање дозвола за оружје, за физичко лице, односно доз-
вола за поседување на оружје, за правно лице до над-
лежниот орган. 

Трговските друштва што вршат промет со оружје се 
должни во рок од пет дена од денот на извршената на-
бавка на оружјето да достават известување до надлеж-
ниот орган со податоци за физичкото, односно правно-
то лице кое го набавило оружјето и податоци за оруж-
јето заради вршење на пробни испукувања. 

 
Член 18-а 

Пробните испукувања од членовите 18 став (2), 35 
став (3) и 86 став (3) на овој закон, ги вршат комисии 
на надлежниот орган. 

Министерот за внатрешни работи ќе донесе подза-
конски пропис за составот на комисиите од ставот (1) 
на овој член, за начинот на вршење на пробните испу-
кувања, како и за чувањето на чаурите од оружјето од 
кое е извршено пробно испукување. 

 
Член 19 

За оружјето кое е набавено врз основа на одобре-
ние, на физичкото лице му се издава дозвола за оружје, 
а на правното лице дозвола за поседување на оружје. 

За исто ловечко или спортско оружје може да се из-
даде дозвола за оружје најмногу на три лица (сокорисни-
ци на оружјето), кои се членови на едно исто семејство. 
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Член 20 
Надлежниот орган ќе одбие да издаде дозвола за 

оружје, односно дозвола за поседување на оружјето, 
ако за оружјето не може да се докаже неговото потек-
ло, ако не е жигосано на начин определен со закон или 
кога во постапката за регистрација ќе се утврди постое-
ње на причини за одбивање на барањето за регистрира-
ње на оружјето. 

 Во случаите од ставот 1 на овој член ќе се одземе 
оружјето и одобрението за набавување на оружјето, а со 
оружјето ќе се постапи според членот 45 на овој закон. 

 
Член 21 

Дозволата за оружје се издава со рок на важење од 
десет години, а на лица постари од 65 години живот со 
рок на важење од пет години. 

Дозволата за оружје може да биде продолжена по 
писмено барање на имателот, поднесено до надлежни-
от орган најдоцна два месеца пред истекот на рокот на 
нејзиното важење. 

Условите за продолжување на дозволата од членот 
12 на овој закон на имателот, ги утврдува надлежниот 
орган по службена должност, а ако лицето е постаро од 
65 години е потребно да достави и лекарско уверение не 
постаро од една година според членот 11 на овој закон. 

Надлежниот орган на лице кое изјавило дека пора-
ди старост, болест и слично нема потреба од натамош-
но употребување на оружјето, ќе му ја замени дозвола-
та за оружје и дозволата за поседување на оружјето 
согласно со Законот за набавување, поседување и носе-
ње на оружје („Службен весник на СРМ“ број 25/72, 
30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 26/93 и 49/2003) со потвр-
да за поседување на оружје, со која оружјето не може 
повеќе да се употребува. 

Покрај случаите од ставот 4 на овој член, потврда 
за поседување на оружје се издава на лице на кое му е 
издадена потврда за привремено онеспособување (деа-
ктивирање) на оружјето, согласно со членот 39 став 6 
од овој закон.  

 
Член 22 

Дозволата за поседување на оружје на правното ли-
це се издава со рок на важење од десет години. 

Дозволата за поседување на оружје може да биде 
продолжена по писмено барање на правното лице, под-
несено до надлежниот орган најдоцна два месеца пред 
истекот на рокот на нејзиното важење. 

Кон барањето за продолжување на дозволата за по-
седување на оружје, правното лице потребно е да до-
стави доказ дека ги исполнува условите од членот 16 
став 1 на овој закон. 

 
Член 23 

Правните лица кои поседуваат оружје врз основа на 
дозвола за поседување на оружје, истото можат да го 
дадат на користење само на работници кои имаат зас-
новано работен однос на неопределено време во тоа 
правно лице и вршат обезбедување на лица и имот, а 
кои ги исполнуваат условите од членот 9 на овој закон. 

По барање на правното лице од ставот 1 на овој 
член, надлежниот орган на корисникот на оружјето ќе 
му издаде дозвола за носење на оружје, со рок на важе-
ње од десет години. 

Рокот на важење на дозволата за носење на оружје 
ќе се продолжи, по барање на правното лице, ако лице-
то на чие име дозволата гласи и понатаму ги исполнува 
условите од членот 9 на овој закон. Барањето за про-

должување на дозволата за носење на оружје правното 
лице ја поднесува најдоцна два месеца пред истекот на 
рокот на нејзиното важење. 

Работникот на кој му престанал работниот однос во 
правното лице од ставот 1 на овој член, на денот на 
престанувањето на работниот однос е должен оружјето 
и дозволата за носење на оружје да ги предаде на одго-
ворното лице во правното лице. 

Правното лице од ставот 4 на овој член е должно во 
рок од осум дена од денот на престанувањето на работ-
ниот однос, писмено да го извести надлежниот орган за 
работникот на кој му престанал работниот однос, а на 
чие име гласи дозволата за носење на оружје. Надлеж-
ниот орган веднаш ја поништува дозволата за носење 
на оружје. 

    
Член 24 

Физичките лица од членот 23 на овој закон се должни 
оружјето да го носат само за време на вршењето на своите 
работи и задачи на обезбедување на лица и имот. 

 
Член 25 

Корисниците на дивечот на ловишта ловечкото 
оружје за кое поседуваат дозвола можат да го доверат 
на активен член на ловечко друштво кој поседува доз-
вола за таков вид оружје, за еднодневен лов на подрач-
јето на ловиштето, за што му издаваат потврда. 

 
Член 26 

Стрелачките друштва можат да даваат на употреба 
оружје и муниција за кои поседуваат дозвола, само на 
своите активни членови за времето додека вежбаат или 
се натпреваруваат на стрелиште или на друг терен 
определен за тоа. 

Ако магацинот за оружје на стрелачкото друштво не 
се наоѓа на стрелиштето или на теренот определен за тоа, 
членовите на стрелачкото друштво се должни да имаат 
потврда за пренесување на оружјето до тие места и во 
обратен правец, што стрелачкото друштво ја издава, со 
важност до завршување на вежбата, односно натпреварот. 

 
Член 26-а 

Одобрение за набавување на колекционерско оружје 
на физичко лице се издава врз основа на претходно под-
несено писмено лично барање за издавање одобрение за 
набавување на колекционерско оружје, ако физичкото 
лице ги исполнува условите од членовите 9 и 33 на овој 
закон и достави потврда издадена од страна на Нацио-
налната установа Музеј на Македонија-Скопје. 

Ако збирката на колекционерското оружје е соста-
вена од над 25 парчиња на оружје, кон барањето од 
ставот 1 на овој член, физичкото лице (колекционерот) 
е должен да приложи и писмена согласност за вршење 
на надзор од страна на надлежниот орган, над начинот 
на сместување и чување на оружјето. 

Физичкото лице (колекционерот) на кое му е изда-
дено одобрение за набавување на колекционерско 
оружје, е должно во рок од осум дена од денот на извр-
шената набавка на оружјето да поднесе барање за реги-
стрирање на оружјето и издавање на дозвола за колек-
ционерско оружје до надлежниот орган. 

Дозволата од ставот 3 на овој член се издава со рок 
на важење од десет години. 

По издавање на дозволата од ставот 3 на овој член, 
одобрение за набавување на друго колекционерско 
оружје се издава ако физичкото лице (колекционерот) 
го исполнува само условот од членот 9 став 1 точка 4 
на овој закон.    
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Член 27 
Оружјето од Д категорија може да се набавува од 

физичко лице кое го исполнува условот од членот 9 
став 1 точка 1 на овој закон, од стрелачки и ловечки 
друштва, правни лица-корисници на дивеч во ловишта, 
како и од научни институции, државни органи и други 
правни лица заради вршење на работи кои спаѓаат во 
рамките на нивната редовна дејност, а се однесуваат на 
заштитата на луѓето, односно животните или животна-
та средина.  

Физичкото или правното лице кое набавило оружје 
од ставот 1 на овој член, е должно во рок од осум дена 
од денот на извршената набавка на оружјето, да го при-
јави оружјето на надлежниот орган, за што се издава 
потврда. 

 
Член 27-а 

Националната установа Музеј на Македонија-Скоп-
је издава потврда за старинско оружје. 

 
III. НАЧИН НА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕТО  

И МУНИЦИЈАТА 
 

Член 28 
Сопственикот или корисникот на оружје е должен 

оружјето да го одржува во исправна состојба, внима-
телно со него да ракува и да го чува на начин што ќе 
оневозможи пристап на неовластени лица. 

Лицата од ставот 1 на овој член, не смеат да ги бри-
шат или оштетуваат ознаките што се втиснати на оруж-
јето од страна на производителот на оружјето или озна-
ките дополнително ставени на оружјето од страна на 
други надлежни државни органи. 

 
Член 29 

Забранета е продажба на оружје и муниција на лице 
кое нема одобрение за набавување, односно одобрение 
за набавување на колекционерско оружје, како и дава-
ње оружје на употреба на лице кое нема дозвола за 
оружје или дозвола за колекционерско оружје или доз-
вола за носење на тоа оружје. 

 
Член 30 

Не е дозволено носење на оружје во смисла на чле-
нот 24 од овој закон, како и имитација на оружје кое 
видно не се разликува од оружје, на начин на кој ќе ги 
вознемирува граѓаните или на начин на кој оружјето ќе 
биде јасно видливо.  

 
Член 31 

Под носење на оружје, во смисла на овој закон, се 
сметаат сите начини на носење на оружје што е подго-
твено за употреба, од страна на неговиот имател, освен 
пренесување на оружјето. 

Сопственикот или корисникот на оружје кога има 
право да го носи е должен оружјето да го носи на на-
чин што нема да ја загрозува личната сигурност и си-
гурноста на другите. 

Сопственикот или корисникот на оружјето е дол-
жен пренесувањето на оружјето да го врши на начин 
што оружјето, ако технички е можно, мора да биде 
расклопено, односно цевката да биде одвоена од меха-
низмот за затворање, а ако не е можно муницијата да 
биде одвоена од оружјето. 

Забрането е носење и употреба на оружје од страна 
на сопственикот или корисникот на оружјето, кој со 
употреба на алкохол, дроги или друг начин ќе се дове-
де во состојба во која не може да го сфати значењето 
на своето дело или да управува со своите постапки. 

Забрането е носење и употреба на оружје на јавно 
место, освен за работниците кои вршат работи на обез-
бедување на лица и имот во државните органи и прав-
ните лица, согласно со прописите за обезбедување на 
лица и имот. 

Под јавно место, во смисла на овој закон, се смета 
место на кое слободен пристап имаат неопределен број 
лица без какви и да било услови (улица, плоштади, па-
тишта, излетнички места, пристаништа, аеродроми, же-
лезнички станици, автобуски станици, чекални, угости-
телски и трговски објекти и занаетчиски дуќани и 
слично) или под одредени услови (објекти во кои се 
сместени Собранието на Република Македонија, пре-
тседателот на Република Македонија, Владата на Ре-
публика Македонија, државните органи, судовите, Јав-
ното обвинителство, Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, единиците на локалната самоуправа, образов-
ните, здравствените и социјалните установи, спортски 
стадиони, игралишта, средства за јавен превоз, кино са-
ли, театарски и концертни сали, изложбени простории, 
градини и слично), како и други места кои во определе-
но време служат за вакви намени (земјишта или про-
стори во кои се одржуваат јавни собири, приредби, 
натпревари и слично), каде што со негова употреба мо-
же да се загрози сигурноста на луѓето.     

Под јавно место, во смисла на овој закон, нема да се 
смета место кое е достапно на поглед од јавно место 
(балкон, тараса, дворна површина, столбиште), како и 
превозни средства во сопственост на граѓани, стрели-
шта и терени за вежбање и ловишта во ловна сезона. 

Забрането е внесување на оружје, покрај во местата 
од ставот 6 на овој член и во сите други места, на чиј 
влез, сопственикот или корисникот на местото, видли-
во и јасно забранил внесување на оружје. 

Забрането е ловечкото оружје да се носи и употре-
бува надвор од ловиште или стрелиште. Надвор од ло-
виштето или стрелиштето сопственикот или корисни-
кот на ловечкото оружје е должен ловечкото оружје да 
го пренесува во соодветна футрола, а муницијата мора 
да биде одвоена од оружјето. 

Забрането е спортското оружје да се носи и употре-
бува надвор од стрелиште или друг терен определен за 
натпревар во спортско стрелаштво. Надвор од стрели-
штето или друг терен определен за натпревар во спорт-
ско стрелаштво, сопственикот или корисникот на 
спортското оружје е должен спортското оружје да го 
пренесува во соодветна футрола, а муницијата мора да 
биде одвоена од оружјето. 

Забрането е колекционерското оружје да се носи и 
употребува надвор од местото на живеалиште или пре-
стојувалиште, односно надвор од местото на одобрен 
постојан престој на физичкото лице (колекционерот). 
Колекционерското оружје може да се пренесува надвор 
од местото на живеалиште или престојувалиште, од-
носно надвор од местото на одобрен престој, само за-
ради поправање, изложување или продажба на колек-
ционерското оружје. 

Забрането е да се набавува, поседува и произведува 
муниција за колекционерското оружје. 

Одредбата од ставот 5 на овој член не се однесува 
на учесниците на: 

1) продукција на филм, театарски претстави и други 
културни манифестации за чии потреби се користи не-
наполнето оружје или оружје со маневарска муниција; 

2) стрелачки натпревари и 
3) спортски натпревари, при давање знак за старт со 

маневарска муниција по налог на организаторот. 
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Забрането е пневматско оружје и оружје со тетива 
да се носи и употребува надвор од стрелиште или друг 
обезбеден простор. 

Спортско оружје, пневматско оружје и оружје со 
тетива можат да употребуваат и малолетни лица само 
на стрелишта или друг обезбеден простор определен за 
натпревар во спортско стрелаштво и под надзор на 
полнолетно лице. 

 
Член 32 

Лицето кое со себе носи оружје е должно да ја носи 
дозволата за оружје, односно дозволата за носење на 
оружјето, издадена согласно со овој закон. 

На барање на овластено службено лице на надлеж-
ниот орган, лицето од ставот 1 на овој член е должно 
да ја покаже дозволата за оружје, односно дозволата за 
носење на оружјето. 

 
Член 33 

Колекционерите кои набавуваат или поседуваат ко-
лекционерско оружје, се должни оружјето да го чуваат 
во заклучен орман или сеф или во посебна просторија 
која е технички обезбедена. 

Музеите се должни оружјето да го чуваат во про-
стории кои се технички обезбедени и да го изложуваат 
на начин што ќе оневозможи пристап и кражба на 
оружјето. 

 
Член 34 

Правните лица од членот 8 ставови 2, 3 и 4 на овој 
закон се должни оружјето да го чуваат одвоено од му-
ницијата во просторија што е технички обезбедена или 
во железен орман или сеф. Оружјето и муницијата се 
чуваат, по правило, во просториите наменети за чување 
на оружје или во просториите во кои се наоѓа седиште-
то на правното лице. 

Правните лица се должни за оружјето и муницијата 
да водат евиденции и да определат лице одговорно за 
оружјето и муницијата. За секоја промена на одговор-
ното лице, правните лица се должни да го известат над-
лежниот орган во рок од осум дена од денот на проме-
ната. 

Одговорното лице е должно на овластеното служ-
бено лице на надлежниот орган, да му овозможи кон-
трола на начинот на чување на оружјето и водење на 
евиденциите.        

               
Член 35 

Оружје може да се продаде само на физички, од-
носно правни лица кои поседуваат одобрение за наба-
вување на оружје, издадено согласно со овој закон, од-
носно на правно лице овластено да врши промет со 
оружје, делови за оружје и муниција. 

Продажба на оружје меѓу физички, односно правни 
лица се врши со договор склучен во писмена форма, за-
верен од нотар, што содржи: име, презиме, датум на ра-
ѓање, единствен матичен број на граѓанинот, број на 
лична карта или пасош, живеалиште и адреса на станот 
на договорните страни односно податоци за правните 
лица; вид, марка и калибар на оружјето; податоци за 
производителот, податоци содржани во одобрението, 
односно дозволата и место и датум на склучување на 
договорот. 

Физичките односно правните лица кои купиле 
оружје согласно со ставот 2 на овој член, се должни во 
рок од осум дена од денот на склучувањето на догово-
рот за купопродажба, да го пријави купеното оружје за-
ради пробни испукувања до надлежниот орган. 

Член 36 
Исчезнување, губење или кражба на оружје или му-

ниција сопственикот, корисникот, односно правното 
лице, се должни да го пријават до надлежниот орган 
каде што е регистрирано оружјето или до најблиската 
полициска станица во рок од 24 часа од моментот кога 
тоа го забележал. 

Во случај на исчезнување, губење или кражба на 
одобрението за набавување на оружје, одобрението за 
набавување на колекционерско оружје, дозвола за 
оружје, дозволата за колекционерско оружје, дозволата 
за носење на оружје или дозволата за поседување на 
оружје, сопственикот, односно правното лице се долж-
ни во рок од осум дена тоа да го пријават до надлежни-
от орган каде што е регистрирано оружјето или до 
најблиската полициска станица и да поднесат барање 
за издавање на дупликат на тие исправи. 

 
Член 37 

Најденото оружје или муниција се предава веднаш 
на надлежниот орган. 

По истекот на три месеца од денот на предавањето, 
доколку не се пронајде сопственикот, со оружјето и 
муницијата се постапува согласно со членот 45 на овој 
закон. 

 
Член 38 

При промена на живеалиштето или престојували-
штето, односно седиштето имателот на дозволата за 
оружје, дозволата за колекционерско оружје односно 
дозволата на поседување на оружје е должен во рок од 
30 дена да го пријави оружјето на надлежниот орган на 
чие подрачје е новото живеалиште или престојували-
ште, односно седиште. 

 
Член 39 

Во случај на смрт на сопственикот на оружјето, 
полнолетните членови на неговото семејство или други 
полнолетни лица кои со него живееле во исто семејно 
домаќинство се должни во рок од шест месеци од смрт-
та на лицето да го предадат: 

- оружјето на трговските друштва од членот 51-а 
став 2 на овој закон, кои ќе извршат привремено онес-
пособување на оружјето, со пломбирање, за што се из-
дава потврда или 

- оружјето и муницијата на надлежниот орган или 
најблиската полициска станица, за што се издава пот-
врда. 

Полнолетните лица од ставот 1 на овој член се долж-
ни привременото онеспособено оружје со муницијата да 
ги чуваат во местото на нивното живеалиште или пре-
стојувалиште, односно во местото на одобрен постојан 
престој, до завршување на оставинската постапка. 

Министерот за внатрешни работи ќе го пропише на-
чинот на предавање, прием и чување на оружјето и му-
ницијата во случај на смрт на сопственикот на оружјето, 
како и формата и содржината на потврдата за оружје и 
муниција кои се предаваат на надлежниот орган. 

Лицето кое наследило оружје може во рок од два ме-
сеца по завршување на оставинската постапка да подне-
се барање за издавање на дозвола за оружјето или оруж-
јето да го отуѓи согласно со членот 35 на овој закон. 

 Дозволата за оружје од ставот 4 на овој член се из-
дава ако лицето ги исполнува условите од членот 9 
став (1) на овој закон. 

Ако лицето од ставот 4 на овој член не поднесе ба-
рање за издавање на дозволата за оружје во предвиде-
ниот рок или барањето за издавање на дозволата за 
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оружје е одбиено или лицето не сака да го отуѓи оруж-
јето, тогаш ова лице може да поднесе барање за при-
времено онеспособување (деактивирање) на оружјето 
до трговските друштва од членот 51-а став 2 на овој за-
кон, за што се издава потврдата од членот 51-а став 3 
на овој закон.  

Ако оставителот нема наследници, со оружјето се 
постапува согласно со членот 45 од овој закон. 

Судот надлежен за расправање на оставината го из-
вестува надлежниот орган за секое решение со кое се 
наследува оружје. 

                                              
Член 40 

Централниот регистар на Република Македонија го 
известува надлежниот орган за секој престанок на прав-
но лице кое врши дејност обезбедување на лица и имот. 

 
IV. ПОНИШТУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛА-
ТА ЗА ОРУЖЈЕ, ДОЗВОЛАТА ЗА КОЛЕКЦИОНЕР-
СКО ОРУЖЈЕ ДОЗВОЛАТА ЗА ПОСЕДУВАЊЕ НА 
ОРУЖЈЕ И ДОЗВОЛАТА ЗА НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ 

 
Член 41 

Дозволата за оружје, дозволата за колекционерско 
оружје и дозволата за носење на оружје ќе се поништи 
во случај кога: 

1) ќе истекне важноста на дозволата, а истата не е 
продолжена; 

2) донесено е конечно решение за одземање на доз-
волата за оружје дозволата за колекционерско оружје 
односно дозволата за носење на оружје; 

3) одобрението за постојан престој на странец на 
територијата на Република Македонија престанало сог-
ласно со прописите за движење и престој на странците; 

4) ќе настапи смрт на имателот на дозволата и 
5) оружјето е украдено, односно исчезнато или про-

дадено. 
Дозволата за поседување на оружје ќе се поништи 

во случај кога: 
1) ќе истекне важноста на дозволата за поседување 

на оружјето, а истата не е продолжена; 
2) донесено е конечно решение за одземање на доз-

волата за поседување на оружјето и 
3) правното лице ќе престане да постои. 
 

Член 42 
Надлежниот орган ќе донесе решение за одземање 

на дозволата за оружје, дозволата за колекционерско 
оружје односно дозволата за носење на оружје во слу-
чај кога ќе утврди дека лицето: 

1) ја изгубило деловната способност; 
2) ја изгубило способноста да поседува или носи 

оружје, согласно со мислењето на надлежната здрав-
ствена установа; 

3) со правосилна пресуда е осудено за кривично де-
ло или прекршок од членот 12 став 1 алинеи 1 и 2 на 
овој закон и 

4) ги крши обврските утврдени со овој закон. 
Надлежниот орган ќе донесе решение за одземање 

на дозволата за поседување на оружје во случај кога ќе 
утврди дека: 

1) причините за издавање на дозволата повеќе не 
постојат и 

2) правното лице ги крши обврските утврдени со 
овој закон. 

Надлежниот орган ќе донесе решение за одземање 
на дозволата, оружјето и муницијата кога во постапка 
за продолжување на важноста на дозволата за оружје 

ќе утврди дека оружјето е во толкава мера дотраено 
што со неговата употреба може да се загрози сигурно-
ста на луѓето, а не постои можност тоа да се поправи 
или сопственикот на оружјето ќе оцени дека поправка-
та е економски неоправдана. 

Против решението од ставовите 1, 2 и 3 на овој 
член може да се изјави жалба во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на решението до комисијата. 

Жалбата против решението од ставовите 1 и 2 на 
овој член не го одлага неговото извршување. 

Во случај кога дозволата за оружје дозволата за ко-
лекционерско оружје односно дозволата за поседување 
на оружје ќе биде одземена согласно со ставот 1 точка 
4 и ставот 2 точка 2 на овој член, ново барање за изда-
вање на одобрение за набавување на оружје, односно 
ново барање за издавање на одобрение за набавување 
на колекционерско оружје може да се поднесе по исте-
кот на пет години од денот на донесувањето на конеч-
ното решение. 

По донесување на конечно решение од ставот 3 на 
овој член надлежниот орган го брише од евиденцијата 
и комисиски го уништува оружјето, а за уништеното 
оружје не се исплатува надоместок на сопственикот на 
оружјето. 

 
Член 43 

Кога против имателот на дозвола за оружје, дозвола 
за колекционерско оружје односно дозволата за носење 
на оружје е поведена кривична постапка за кривично де-
ло од членот 12 став 1 алинеја 1 на овој закон или прекр-
шочна постапка за прекршокот од членот 12 став 1 али-
неја 2 на овој закон, надлежниот орган ќе донесе реше-
ние за привремено одземање на дозволата за оружје доз-
волата за колекционерско оружје односно дозволата за 
носење на оружје, оружјето и муницијата до донесување 
на правосилна одлука, за што го известува судот. 

Против решението од ставот 1 на овој член може да 
се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот 
на решението до комисијата. 

Жалбата против решението од ставот 1 на овој член 
не го одлага неговото извршување. 

 
Член 44 

Во случаите од членовите 41 и 42 на овој закон, 
надлежниот орган ќе донесе решение за одземање на 
оружјето и муницијата. 

Против решението од ставот 1 на овој член, може 
да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на прие-
мот на решението до комисијата. 

Жалбата против решението од ставот 1 на овој 
член, не го одлага неговото извршување. 

По донесување на конечно решение од ставот 1 на 
овој член надлежниот орган ќе издаде потврда и ќе го 
повика сопственикот или правното лице во рок од шест 
месеца оружјето или муницијата да ги продаде. 

Ако сопственикот или правното лице во рокот утвр-
ден во ставот 4 на овој член не го продаде одземеното 
оружје и муниција, надлежниот орган ќе спроведе про-
дажба на оружјето и муницијата по пат на јавно надда-
вање на правните лица што се занимаваат со промет на 
оружје и муниција и на физички лица кои имаат одо-
брение за набавување на оружје. За продаденото оруж-
је и муницијата, на сопственикот или правното лице му 
припаѓа продажната цена намалена за износот на тро-
шоците на продажбата. 

Ако оружјето не се продаде по пат на јавно надда-
вање со оружјето ќе се постапи според членот 45 на 
овој закон.                    
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Член 45 
Со оружјето и муницијата одземени во кривична 

или прекршочна постапка се постапува согласно со по-
себен закон. 

 
V. ПРОИЗВОДСТВО НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА, 

ПОПРАВАЊЕ И ОНЕСПОСОБУВАЊЕ  
(ДЕАКТИВИРАЊЕ) НА ОРУЖЈЕ 

 
Член 46 

Производство на оружје и муниција и поправање на 
оружје можат да вршат трговски друштва со седиште 
на територијата на Република Македонија кои пред 
уписот во трговскиот регистар ќе добијат одобрение за 
вршење на таа дејност. 

Под производство на оружје и муниција, во смисла 
на овој закон, се смета секоја активност на истражува-
ње, испитување, развој, изработување, доработување и 
склопување на делови на оружје и муниција, освен 
активностите извршени од страна на сопственикот на 
ловечкото или спортското оружје, заради полнење на 
муниција за сопствени потреби, што се користи при 
употреба на ловечкото или спортското оружје. 

Под поправање на оружје, во смисла на овој закон, 
се смета отстранување на дефекти на оружјето и заме-
на или вградување на оригинални делови за оружје. 

Одобрението од ставот 1 на овој член го издава над-
лежниот орган, по прибавено мислење од Министерст-
вото за одбрана и претходно добиена согласност од 
Министерството за економија.    

 
Член 47 

Кон барањето за издавање на одобрение од членот 
46 на овој закон се приложува список на основачите на 
трговското друштво. 

Одобрение за производство на оружје и муниција и 
поправање на оружје ќе се издаде, ако: 

1) подносителот на барањето и одговорното лице во 
правното лице: 

- ги исполнуваат условите од членот 9 став 1 точки 
2 до 4 на овој закон, 

- се државјани на Република Македонија и 
- во моментот на поднесување на барањето да има-

ат живеалиште на територијата на Република Македо-
нија и 

2) се исполнети просторните и техничките услови за 
производство, поправање и безбедно сместување на 
оружјето и муницијата, за заштита од пожар, експлозии, 
загадување, кражба и пристап на неовластени лица. 

Исполнувањето на условите од ставот 2 точка 2 на 
овој член го утврдува комисија формирана од министе-
рот за внатрешни работи. 

Трговското друштво на кое му е издадено одобре-
ние од членот 46 на овој закон е должно во рок од 15 
дена од започнувањето со производство на оружје и 
муниција, односно поправање на оружје да го извести 
надлежниот орган. 

Министерот за внатрешни работи во согласност со 
министерот за транспорт и врски и министерот за еконо-
мија ќе донесе поблиски прописи за минималните тех-
нички и безбедносни услови што треба да ги исполнува-
ат објектите во кои се врши производство и поправање, 
односно промет и складирање на оружје и муниција.  

 
Член 48 

Одобрението од членот 46 на овој закон може да се 
издаде за производство и поправање на сите видови 
оружје и муниција, што може да се набавуваат врз ос-
нова на одобрение, или за одредени типови на оружје и 
муниција. 

Одобрението од ставот 1 на овој член престанува да 
важи ако трговското друштво не отпочнало со вршење 
на дејноста во рок од една година од издавањето на 
одобрението. 

Рокот од ставот 2 на овој член, може да биде про-
должен, ако настапиле околности кои влијаат врз за-
почнувањето на производство и поправање на сите ви-
дови на оружје и муниција, но најмногу за уште една 
година. 

      
Член 49 

Трговските друштва кои вршат поправање на оруж-
је се должни да примат на поправка само регистрирано 
оружје. 

Трговските друштва од ставот 1 на овој член се 
должни да издадат потврда за секое извршено поправа-
ње на оружјето. 

По извршената поправка на главните делови од ог-
неното оружје, трговските друштва од ставот 1 на овој 
член се должни да извршат пробно испукување на 
оружјето. 

Трговските друштва од ставот 1 на овој член се 
должни во рок од пет дена од извршените пробни ис-
пукувања на оружјето да достават извештај за пробни-
те испукувања до надлежниот орган. 

Извештајот од ставот 4 на овој член, треба да содр-
жи податоци за физичкото, односно правното лице, на 
чие оружје е извршено пробно испукување и податоци 
за оружјето. Во прилог на извештајот се доставуваат 
најмалку две чаури од извршените пробни испукувања.   

 
Член 50 

Со оружје и муниција во процесот на производство 
и поправање не можат да ракуваат лица кои не ги ис-
полнуваат условите од членот 9 став 1 точки 1 до 4 и 
точка 6 на овој закон. 

Трговските друштва се должни да ги обезбедат со 
постојана физичко-техничка заштита просториите во 
кои го сместуваат оружјето и муницијата. 

 
Член 51 

Оружјето што е примено за поправка не смее да се 
изнесува од работната просторија, освен ако е тоа по-
требно заради испитување на оружјето. 

За испитување на поправеното оружје трговското 
друштво кое поседува одобрение од членот 46 на овој 
закон може да набавува и чува потребни видови и ко-
личини на муниција врз основа на одобрение за наба-
вување на муниција. 

 
Член 51-а 

Трајно онеспособување (деактивирање) на огнено 
оружје се врши со преземање на една од следниве тех-
нички постапки, со цел: 

- на лежиштето на куршуми да има три попречно 
поставени отвори, под агол од 120 степени, со пречник 
еднаков на калибарот на цевката на оружјето или лежи-
штето на куршуми да е трајно затворено со влошка, ко-
ја оневозможува натамошно полнење на оружјето со 
муниција, 

- цевката на оружјето да е затворена (залеана) со ме-
тал по целата должина на цевката или само во делот на 
лежиштето на куршуми односно по неговата должина, 

- цевката на оружјето да биде надолжно расечена 
по цела нејзина должина, со жлеб широк најмалку 5 
милиметри, кој почнува од нејзината внатрешност, а 
завршува со отворот на цевката,  
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- челната страна на механизмот за затворање (затво-
рачот) да е отстранета, односно отсечена под агол од 
45 степени или отворот за излез на ударната игла на 
механизмот за затворање (затворач) со извлекувачот да 
е трајно затворен, а ударната игла да е отстранета и 

- цевката на револверот да е затворена согласно со 
ставот 1 алинеи 2 и 3 на овој член. Лежиштето на кур-
шуми на револверот да има еден попречно поставен 
отвор, со пречник еднаков на калибарот на цевката на 
оружјето. Лежиштето на куршуми на револверот да би-
де затворено со метална влошка, која ја опфаќа вна-
трешноста на цевката. 

Трајно онеспособување на огнено оружје можат да 
вршат трговските друштва со седиште на територија на 
Република Македонија кои имаа добиено одобрение за 
производство на оружје и муниција и поправање на 
оружје. 

По извршувањето на една од техничките постапки 
од ставот 1 на овој член, трговските друштва од ставот 
2 на овој член се должни да издаваат потврда дека е из-
вршена техничка постапка за трајно онеспособување 
на оружјето. 

Сопственикот на оружјето што е трајно онеспособе-
но за употреба е должен во рок од осум дена да ги до-
стави оружјето и потврдата од ставот 3 на овој член, до 
комисија формирана од страна на министерот за вна-
трешни работи, која издава потврда дека огненото 
оружје е трајно онеспособено за употреба. 

Забрането е оспособување (реактивирање) за упо-
треба на оружје, што е трајно онеспособено за употре-
ба од страна на трговските друштва од ставот 2 на овој 
член и од сопственикот или корисникот на оружјето.       
       

Член 51-б 
Привременото онеспособување (деактивирање) на 

огнено оружје се врши со преземање на една од след-
ниве технички постапки, со цел: 

- низ цевката на оружјето да се провлече жица, чии-
што краеви се поврзуваат со метална пломба (пломби-
рање) или 

- онеспособување (блокирање) на чкрапалото на ог-
неното оружје со пломба. 

Одредбите од членот 51-а ставовите 2 , 3 и 4 на овој 
закон соодветно се применуваат и на привременото 
онеспособено огнено оружје. 

Оружје што е привремено онеспособено за употре-
ба може да се оспособи за употреба, односно реактиви-
ра од страна на трговското друштво од членот 51-а став 
2 на овој закон на барање на физичко лице врз основа 
на издадено одобрение за набавување на оружје. 

  
VI. ПРОМЕТ СО ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА И ДЕЛОВИ 

ЗА ОРУЖЈЕ 
 

Член 52 
Промет со оружје, муниција и делови за оружје мо-

жат да вршат трговски друштва со седиште на терито-
ријата на Република Македонија кои пред уписот во 
трговскиот регистар ќе добијат одобрение за вршење 
на таа дејност. 

Одобрението од ставот 1 на овој член го издава над-
лежниот орган врз основа на поднесено барање. 

 Барањето и одобрението од ставот (2) на овој член 
се поднесува односно издава и во електронски облик. 

Под промет со оружје, муниција и делови за оружје 
во смисла на овој закон се смета набавување на оружје, 
муниција и делови за оружје, заради продажба, пренесу-
вање (трансфер), посредување сместување и чување на 
оружје и муниција и нивна продажба на големо и мало. 

Трговските друштва од ставот 1 на овој член се 
должни да вршат промет само со обележано оружје и 
муниција согласно со членот 53 на овој закон.  

Трговските друштва од ставот 1 на овој член можат 
да продаваат оружје и муниција само на физички и 
правни лица кои поседуваат одобрение за набавување 
на оружје. 

Одредбите од членовите 47, 48 и 50 на овој закон 
соодветно се применуваат и на трговските друштва кои 
вршат промет со оружје и муниција. 

Трговските друштва можат да продаваат муниција 
за оружје на физичките лица, согласно со членот 7 ста-
вови 5 и 6 на овој закон, а муниција за оружје на прав-
ни лица кои вршат обезбедување на лица и имот сог-
ласно со членот 7 став 7 на овој закон. 

 
Член 53 

Во промет може да се пушти оружје, муниција и де-
лови на оружјето кои се испитани, жигосани, односно 
обележани согласно со прописите за испитување и жи-
госување, односно обележување на рачното огнено 
оружје и муниција. 

 
Член 54 

Магацините за сместување на оружје и муниција и 
објектите во кои се врши промет со оружје и муниција 
мораат да ги исполнуваат условите за сместување и чу-
вање на експлозивни материи, утврдени со закон. 

 
Член 55 

Под пренесување (трансфер) на оружјето, во смисла 
на овој закон, се смета извоз, увоз и транзит на однапред 
договорена количина на оружје и муниција, меѓу тргов-
ските друштва од членот 46 став 1 и членот 52 став 1 на 
овој закон и трговски друштва на други држави. Прене-
сувањето (трансферот) на оружје и муниција се врши 
од страна на трговските друштва од ставот 1 на овој 
член, кои ќе добијат одобрение издадено од надлежни-
от орган, по претходно прибавено мислење од Мини-
стерството за надворешни работи и Министерството за 
одбрана. 

Барањето за издавање на одобрение од ставот 1 на 
овој член, содржи: 

- фирма и седиште, односно лично име и адреса на 
испраќачот и примачот; 

- фирма и седиште на производителот на оружјето и 
муницијата и 

- вид, марка, калибар и количина на оружјето и му-
ницијата. 

Подносителот на барањето од ставот 2 на овој член 
е должен кон барањето да достави и: 

- потврда (сертификат) за краен корисник издадена 
од надлежниот орган и 

- договор или друг документ за договорената коли-
чина на оружје. 

Одобрението од ставот 1 на овој член, се издава со 
рок на важење до шест месеца. 

Одобрението од ставот 1 на овој член престанува да 
важи ако се преземат рестриктивни мерки во согласност 
со прописите за меѓународни рестриктивни мерки. 

 Барањето од ставот (2) на овој член и одобрението 
од ставот (1) на овој член се поднесува, односно издава 
и во електронски облик. 

Оружјето и муницијата што транзитира преку тери-
торијата на Република Македонија не се обележува 
согласно со членот 53 на овој закон. 
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Член 55-а 
Трговските друштва од членот 55 став 2 на овој за-

кон, кои увезуваат оружје се должни огненото оружје 
да го обележат со ознака за увоз. 

Ознаката од ставот 1 на овој закон се втиснува на 
дел од огненото оружје каде што се втиснати и другите 
ознаки на оружјето. 

Ознаката од ставот 1 на овој закон е во форма на 
круг со дијаметар од 2 милиметри, втиснат во оружјето 
на длабочина од најмалку 0,08 милиметри. 

Ознаката од ставот 1 на овој закон содржи интерна-
ционална ознака на држава во која се увезува оружјето 
и година на увоз на оружјето. 

 
(Членот 55-а ќе престане да важи со денот на започ-

нувањето на примената на Законот за испитување и 
жигосување, односно обележување на огненото оружје 
и муниција („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 25/10) 

 
VII. ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА 

 
Член 56 

За превоз на оружје и муниција потребно е одобре-
ние од надлежниот орган. 

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава на 
трговски друштва кои вршат дејност промет со оружје 
и муниција. 

 Трговското друштво од ставот 2 на овој член под-
несува барање за издавање на одобрение за превоз на 
оружје и муниција, кое содржи: 

- фирма и седиште, односно лично име и адреса на 
испраќачот, превозникот и примачот, 

- фирма и седиште на производителот на оружјето и 
муницијата, 

- вид, марка, калибар, категорија и количина на 
оружјето и муницијата, 

- правецот на движење и местото на складирање, 
- вид на превозното средство, број на регистерските 

таблици, лично име на возачот и лична исправа (лична 
карта или пасош) на возачот и 

- мерките за обезбедување за време на превозот. 
Ако надлежниот орган има издадено одобрение од 

членот 55 став 1 на овој закон, барањето за превоз на 
оружје и муниција, покрај податоците од ставот 3 на 
овој член, содржи и назив на граничен премин каде 
оружјето се пренесува. 

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава со 
рок на важење до три месеца. 

 Барањето од ставот (3) на овој член и одобрението 
од ставот (1) на овој член се поднесува, односно издава 
и во електронски облик. 

Министерот за внатрешни работи, или од него ов-
ластен работник, по потреба ќе определи преземање на 
посебни мерки за обезбедување при првозот на оружје-
то и муницијата во согласност со закон. 

 
Член 57 

На превозот на муниција соодветно се применуваат 
прописите за превоз на експлозивни материи. 

 
VIII. ЦИВИЛНИ СТРЕЛИШТА 

 
Член 58 

Цивилни стрелишта се објекти наменети за спорт-
ско-рекреативни вежби во гаѓање, како и за практично 
оспособување за ракување со оружје, кои исполнуваат 
технички и безбедносни услови за употреба на огнено, 
ловечко или спортско оружје. 

Цивилни стрелишта можат да основаат правни ли-
ца, кои покрај условите за упис во трговскиот регистар, 
ќе добијат одобрение од надлежниот орган. 

Одредбите од членовите 47, 48 и 50 на овој закон 
соодветно се применуваат и на основањето цивилни 
стрелишта. 

Одредбите на овој закон за цивилните стрелишта не 
се применуваат на ловиштето што ловечките друштва 
(корисници на дивечот во ловиштето или стопанисува-
чи со ловиштето) ги употребуваат за стрелање и проба 
на ловечкото оружје согласно со прописите за ловство. 

Министерот за внатрешни работи ќе донесе побли-
ски прописи за минималните технички и безбедносни 
услови што треба да ги исполнуваат објектите од ста-
вот 1 на овој член. 

 
Член 58-а 

Правните лица од членот 58 став 2 на овој закон се 
должни да донесат куќен ред на цивилното стрелиште, 
во рок од 30 дена од денот на основањето на стрели-
штето. 

Надлежниот орган дава согласност на куќниот ред 
од ставот 1 на овој член. 

 
Член 59 

Гаѓање на цивилни стрелишта можат да вршат само 
физички лица кои со овој или со друг закон се овласте-
ни да носат такво оружје или имаат поднесено барање 
за набавување на оружје. 

Физичките лица од ставот 1 на овој член се должни 
при гаѓањето да носат заштитни очила и штитници за 
уши. 

 
Член 59-а 

Практично оспособување за ракување со оружје на 
физички лица, на цивилните стрелишта можат да вр-
шат правни лица само врз основа на добиено овласту-
вање согласно со членот 14 на овој закон, при што се 
користи оружјето набавено исклучиво за таа намена. 

 
Член 60 

Цивилните стрелишта можат да набавуваат оружје 
и потребни количини на муниција заради гаѓање на 
стрелиштето, како и за практично оспособување за ра-
кување со оружје врз основа на одобрение од надлеж-
ниот орган. 

 Надлежниот орган ќе издаде одобрение за набаву-
вање на оружје од ставот (1) на овој член, ако на ци-
вилното стрелиште има простор за безбедно сместува-
ње и чување на оружјето. 

Надлежниот орган ќе издаде одобрение за повеќе-
кратна набавка на муниција со рок на важење до една 
година, за количина во зависност од можностите за 
сместување и обемот на трошење на муницијата. 

 
IX. ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА 

ПРЕКУ ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА 
 

Член 61 
Преку државната граница државјаните на Републи-

ка Македонија и странците можат да ги пренесуваат са-
мо оние видови оружје и муниција што согласно со 
одредбите на овој закон можат да ги набавуваат, посе-
дуваат и носат и за кое оружје и муниција е издадено 
одобрение од надлежниот орган. 

 При пренесување на оружјето и муницијата од ста-
вот 1 на овој член, државјаните на Република Македо-
нија и странците се должни да го пријават оружјето и 
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муницијата што го носат со себе и да го достават на 
увид издаденото одобрение од надлежниот орган на 
полицискиот службеник на граничниот премин каде 
што се преминува државната граница. 

Ако полицискиот службеник при преглед на физич-
кото лице од ставот 1 на овој член, односно при прег-
лед на превозното средство на лицето, пронајде оружје 
и муниција што не е пријавено, односно за кое не е до-
ставено на увид издаденото одобрение од надлежниот 
орган, со решение привремено ќе го одземе оружјето и 
муницијата до завршувањето на прекршочната постап-
ка или кривичната постапка, со правосилна одлука. 

Против решението од ставот 3 на овој член може да 
се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот 
на решението до комисијата. 

Жалбата против решението од ставот 3 на овој член 
не го одлага неговото извршување. 

Министерот за внатрешни работи ќе донесе подза-
конски пропис за начинот за пренесување на оружје и 
муниција преку државната граница. 

 
Член 62 

Државјаните на Република Македонија кои постојано 
престојуваат во странство и странците можат заради лов 
да внесуваат ловечко оружје и муниција за тоа оружје во 
Република Македонија ако е издадено одобрение за носе-
ње на ловечко оружје заради лов од надлежниот орган 
или друга соодветна исправа издадена од надлежен орган 
на друга држава и покана за учество на лов. 

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава од 
страна на полицискиот службеник на граничниот премин 
каде што се врши преминување на државната граница. 

 
Член 63 

Државјаните на Република Македонија можат од Ре-
публика Македонија да изнесуваат оружје и муниција за 
тоа оружје, ако за тоа имаат дозвола за оружје и дозвола 
за носење на оружје издадена од надлежниот орган. 

Државјаните на Република Македонија кои постоја-
но престојуваат во странство и државјаните на Републи-
ка Македонија кои се иселуваат од Република Македо-
нија, а немаат дозвола за оружје можат да набавуваат и 
да изнесуваат оружје и муниција од Република Македо-
нија само врз основа на одобрение од надлежниот орган. 

Државјаните на Република Македонија од ставови-
те 1 и 2 на овој член се должни при преминувањето на 
државната граница оружјето и муницијата што ги но-
сат со себе да ги пријават на полициските службеници. 

 
Член 64 

Државјани на Република Македонија кои престоју-
вале во странство, а ја преминуваат државната граница 
со намера постојано да живеат во Република Македо-
нија, како и странци кои имаат одобрен постојан пре-
стој во Република Македонија и кои имаат намера да 
внесат оружје во Република Македонија, за кое е изда-
дена дозвола од надлежен орган на друга држава, се 
должни во рок од 30 дена од денот на пријавувањето на 
живеалиштето или престојувалиштето, односно од де-
нот на одобрен постојан престој, лично да поднесат ба-
рање за заменување на дозволата за оружје издадена од 
надлежниот орган на другата држава со дозвола за 
оружје, односно дозвола за носење на оружје до над-
лежниот орган. 

Оружјето од ставот 1 на овој член се внесува во Ре-
публика Македонија, во рок од 30 дена од денот на из-
давањето на одобрение за внесување на оружје и муни-
ција од надлежниот орган. 

Член 65 
Странци можат да набавуваат и изнесуваат оружје 

од Република Македонија врз основа на одобрение за 
набавување и изнесување на оружје и муниција од Ре-
публика Македонија издадено од надлежниот орган, по 
претходно издадено одобрение или друга соодветна ис-
права за набавување на оружје, од надлежен орган на 
друга држава. 

Странците кои поминуваат низ Република Македо-
нија можат да внесуваат во Република Македонија и да 
носат оружје и муниција, ако за тоа имаат одобрение 
од дипломатско-конзуларното преставништво на Ре-
публика Македонија во странство или од надлежниот 
орган. 

 
Член 66 

Припадниците на странски безбедносни органи го 
пренесуваат и носат огненото оружје во Република Ма-
кедонија на начин предвиден со прописите за надзор 
над државната граница. 

 
Член 67 

Странците кои доаѓаат во Република Македонија 
заради лов се должни при преминувањето на државна-
та граница ловечкото оружје и муницијата што ги но-
сат со себе да ги пријават на полициските службеници.  

Надлежниот орган при контролата на преминува-
њето на државната граница ќе им издаде на странците 
од ставот 1 на овој член одобрение за носење на ловеч-
ко оружје за време на ловот во Република Македонија. 

 
Член 68 

Членовите на стрелачки организации кои групно 
или поединечно патуваат во странство заради учеству-
вање на стрелачки натпревари или заради подготовки 
за такви натпревари, можат преку државната граница 
да пренесуваат оружје и муниција за тие потреби врз 
основа на одобрение од надлежниот орган. 

Членовите на странски стрелачки организации мо-
жат да пренесуваат спортско оружје во Република Ма-
кедонија врз основа на одобрение за носење на спорт-
ско оружје заради учество на стрелачки натпревари 
или заради подготовка за стрелачки натпревари издаде-
но од надлежниот орган или врз основа на друга соод-
ветна исправа издадена од надлежен орган на друга др-
жава. 

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава од 
страна на полицискиот службеник на граничниот пре-
мин каде што се преминува државната граница. 

 
Член 69 е избришан 

 
Член 70 

Ловечкото и спортското оружје и муницијата за тоа 
оружје што е запленето од царинските органи се прода-
ва од овие органи по пат на јавно наддавање на правни-
те лица што се занимаваат со промет на оружје и муни-
ција и на физички лица кои имаат одобрение за набаву-
вање на оружје. 

Со другото оружје и муниција што е запленето од 
царинските органи се постапува согласно со членот 45 
на овој закон. 

 
Член 71 

Оружје или муниција не може да се пренесува пре-
ку граничен премин за пограничен сообраќај, освен ако 
со меѓународен договор поинаку не е определено. 
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X. ДРЖАВЈАНИ НА ЗЕМЈИТЕ ЧЛЕНКИ  
НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

 
Член 72 

Државјаните на земјите членки на Европската унија 
можат во Република Македонија да внесуваат оружје 
за кое им е издаден европски документ за оружје врз 
основа на претходно одобрение од надлежен орган. 

 За транзит на оружје од ставот 1 на овој член одо-
брение издава надлежниот орган. 

Барањето за издавање на одобрение од ставовите 1 
и 2 на овој член може да се поднесе и до дипломатско-
конзуларното преставништво на Република Македони-
ја во земјата во која престојува лицето од ставот 1 на 
овој член. 

Одобрението од ставовите 1 и 2 на овој член се из-
дава со рок на важење од една година и се впишува во 
европскиот документ за оружје. Одобрението може да 
се продолжи уште за една година. 

Одобрението од ставовите 1 и 2 на овој член нема 
да се издаде доколку тоа го бараат причините на без-
бедноста на државата или јавниот ред и мир. 

Не е потребно да се издаде одобрение од ставовите 
1 и 2 на овој член на членови на ловечки друштва и 
членови на друштва за спортско стрелаштво ако за 
оружјето е издаден европски документ за оружје под 
услов да докажат дека целта на патувањето во Репуб-
лика Македонија е учество во ловечки или спортски 
натпревари. 

 
Член 73 

Државјанин на земја членка на Европската унија 
може во Република Македонија да носи и пренесува 
оружје за кое е издаден европски документ за оружје 
во согласност со ратификувани меѓународни договори 
и овој закон. 

На барање на државјанин на земја членка на Европ-
ската унија кој има дозвола за престој на територијата 
на Република Македонија, надлежниот орган ќе му из-
даде европски документ за оружје под услов за оружје-
то да му е издадена дозвола за оружје согласно со овој 
закон. 

За одземање на оружјето од ставот 1 на овој член и 
одземање на европскиот документ за оружје од ставот 
2 на овој член соодветно се применуваат одредбите на 
овој закон. 

 
Член 74 

Министерот за внатрешни работи ќе го пропише 
образецот на одобрението за внесување оружје и ев-
ропскиот документ за оружје. 

     
XI. ЕВИДЕНЦИИ 

 
Член 75 

Министерството за внатрешни работи води евиден-
ција за издадените одобренија за набавување на оруж-
је, поднесените барања за регистрирање на оружјето, 
барања за заменување на постојните дозволи, дозволи 
за оружје, дозволи за поседување на оружје, дозволи за 
носење на оружје, потврди за поседување на оружје, 
одобренија за набавување на колекционерско оружје, 
поднесени барања за регистрирање на колекционерско 
оружје, дозволи за колекционерско оружје, колекцио-
нери, за пријавено оружје од категорија Д, одземено, 
пронајдено, предадено оружје и муниција, одобренија 
за производство и поправка, потврди за огнено оружје 
што е трајно онеспособено за употреба, одобренија за 

промет, одобренија за пренесување на оружје (транс-
фер), одобренија за превоз, одобренија за основање на 
цивилни стрелишта, одобренија за набавување и изне-
сување на оружје и муниција од државата, одобренија за 
внесување на оружје и муниција, одобренија за внесува-
ње на оружје и муниција издадено од дипломатско-кон-
зуларното преставништво, одобренија за поседување и 
носење на ловечко оружје за време на лов во државата, 
одобренија за пренесување на спортско оружје и одобре-
нија за транзит на оружјето и муницијата. 

   
Член 76 

Стрелачки и ловечки друштва, правни лица корис-
ници на дивеч во ловишта и други правни лица кои по-
седуваат оружје врз основа на дозвола за поседување 
на оружје се должни да водат евиденција на оружјето и 
муницијата и на лицата на кои оружјето го даваат на 
употреба. 

Евиденција на оружјето и муницијата се должни да 
водат и трговските друштва што вршат: 

- производство на оружје и муниција, за произведе-
ното и испорачаното оружје и муниција; 

- поправање на оружје, за поправеното оружје; 
- онеспособување (деактивирање) на оружје, за 

оружје кое е трајно или привремено онеспособено, ка-
ко и за издадените потврди за извршената техничка по-
стапка за онеспособување на оружјето и  

- промет со оружје и муниција, за набавеното и про-
дадено оружје и муниција. 

Трговските друштва се должни да водат евиденција 
и за испукани чаури  за секое парче оружје. 

Цивилните стрелишта се должни да водат евиден-
ција на издадената и употребената муниција. 

 
Член 77 

Министерот за внатрешни работи ќе донесе побли-
ски прописи за образецот на барањето за издавање одо-
брение за набавување на оружјето, делови за оружје и 
муниција, барањето за заменување на дозволата за 
оружје издадена од надлежен орган на друга држава, 
барање за регистрирање на оружје, барање за регистри-
рање на колекционерско оружје, барање за замена на 
постојните дозволи, одобрението за набавување на 
оружје, делови за оружје и муниција, одобрение за на-
бавување на колекционерско оружје, дозволата за 
оружје, дозволата за поседување на оружје и дозволата 
за носење на оружје, дозвола за колекционерско оруж-
је, потврди за поседување на оружје, потврда за посе-
дување на оружје кое е привремено онеспособено за 
употреба, потврда за пријавено оружје од Д категорија, 
потврда за огненото оружје што е трајно онеспособено 
за употреба, потврда за огнено оружје што е привреме-
но онеспособено за употреба согласно со членот 39 
став 6 од овој закон, одобрение за производство, по-
правање, промет или превоз на оружје и муниција, одо-
брение за пренесување (трансфер) на оружје и муници-
ја, потврда (сертификат) за краен корисник, одобрение 
за набавување и изнесување на оружје и муниција од 
државата, одобрение за внесување на оружје и муници-
ја, одобрение за внесување на оружје и муниција изда-
дено од дипломатско-конзуларното преставништво, 
одобрение за поседување и носење на ловечко оружје 
за време на лов во државата, одобрение за пренесување 
на спортско оружје и одобренија за транзит на оружје-
то и муницијата, одобрение за основање на стрелишта 
и за начинот на водење на евиденции на оружје и му-
ниција. 
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Во прописот од ставот 1 на овој член, заради оства-
рување на целите утврдени со овој закон, се предвиду-
ва обработување на следниве лични податоци: 

1) лично име; 
2) датум и место на раѓање; 
3) државјанство; 
4) број на патна исправа; 
5) живеалиште, односно престојувалиште и адреса 

на станот и 
6) единствен матичен број на граѓанинот. 
Личните податоци од ставот 2 на овој член се чува-

ат пет години. 
 

Член 77-а 
Министерот за внатрешни работи ќе донесе подза-

конски пропис за формата и содржината на обрасците 
на барањата и одобренијата од членовите 52, 55 и 56 на 
овој закон, што се поднесуваат односно издаваат во 
електронски облик. 

Во прописот од ставот 1 на овој член, заради оства-
рување на целите утврдени со овој закон, се предвиду-
ва обработување на следниве лични податоци за воза-
чот кој врши превоз на оружје и муниција: 

1) лично име; 
2) живеалиште, односно престојувалиште и адреса 

на станот; 
3) број на патна исправа; 
4) државјанство и 
5) АДР дозвола на возач. 
         

XII. НАДЗОР 
 

Член 78 
Надзор над придржувањето кон пропишаните усло-

ви за производство, поправање, онеспособување (деа-
ктивирање) промет, сместување и чување на оружје и 
муниција, сместување и чување на оружје кое е дел од 
збирка на колекционерско оружје, составена од над 25 
парчиња на оружје употребата на стрелишта, како и 
над законитоста на поседувањето и носењето на оружје 
и муниција и водењето евиденции утврдени со овој за-
кон, врши Министерството за внатрешни работи. 

Овластените физички и правни лица се должни да 
го овозможат вршењето на надзорот, контролата на 
оружјето, да ја стават на располагање соодветната до-
кументација и да ги дадат потребните податоци и изве-
стувања. 

Министерот за внатрешни работи ќе го одземе одо-
брението за производство, поправање, промет на оруж-
је и муниција или употреба на цивилно стрелиште, ако 
утврди дека престанале да постојат условите за издава-
ње на одобрението предвидени со овој закон или нема 
да бидат отстранети утврдените неправилности во ро-
кот што ќе го определи. 

Трговското друштво на кое му е одземено одобре-
нието за производство, поправање или промет на оруж-
је и муниција или употреба на цивилно стрелиште, ба-
рање за повторно издавање на одобрение може да под-
несе по истекот на една година од правосилноста на ре-
шението со кое му е одземено овластувањето. 

По правосилноста на решението надлежниот орган 
го известува судот заради преземање на соодветни мер-
ки за престанок на вршење на дејноста на трговското 
друштво. 

Оружјето и муницијата со кои располага трговското 
друштво ќе се предадат на надлежниот орган во рок од 
15 дена од денот на правосилноста на решението. 

Оружјето и муницијата од ставот 6 на овој член, ќе 
се продадат по пат на јавно надавање на правните лица 
што се занимаваат со промет на оружје и муниција и на 
физички лица кои имаат одобрение за набавување на 
оружје. 

Средствата остварени со продажбата на оружјето и 
муницијата се приход на трговското друштво. 

 
XIII. ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ 

 
Член 79 

Глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок на правно ли-
це кое ќе набави, поседува, произведе, поправи, прода-
де, размени или даде на друг оружје и муниција чие на-
бавување, поседување, носење, производство, поправа-
ње или промет е забрането (член 4 став 2). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член, на правно-
то лице ќе му се изрече привремена забрана за вршење 
на производство, поправање или промет со оружје, му-
ниција и делови за оружје, односно забрана за употреба 
на цивилно стрелиште, во траење од најмалку една го-
дина до најмногу пет години и посебна прекршочна 
мерка одземање на оружјето и муницијата, односно де-
ловите за оружје. 

 
Член 80 

Глоба во износ од 600 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко 
лице кое: 

1) набавува, поседува, произведува, поправа, онес-
пособува, продава, разменува, пренесува или даде на 
друг, оружје, делови на оружје и електрични парализа-
тори од членот 4 став 2 на овој закон, освен огненото 
оружје и муницијата од членот 4 став 2 на овој закон; 

2) набавува делови за оружје на начин спротивен на 
одредбите на членот 7 став 2 од овој закон; 

3) поседува муниција во количина поголема од 
утврдената во членот 7 став 5 на овој закон; 

4) носи и употребува оружје за кое му е издадена 
потврда за поседување на оружје согласно со членот 21 
став 4 на овој закон; 

5) го носи оружјето на начин спротивен на одредби-
те на членот 24 од овој закон; 

6) набавува колекционерско оружје на начин спро-
тивен на одредбите на членот 26-а на овој закон; 

7) поседува оружје од Д категорија за кое не е изда-
дена потврда од надлежниот орган (член 27 став 2); 

8) постапува на начин спротивен на одредбите на 
членот 28 од овој закон; 

9) ги брише или оштетува ознаките што се втиснати 
на оружјето (член 28 став 2); 

10) постапува на начин спротивен на одредбите на 
членот 29 од овој закон; 

11) постапува на начин спротивен на одредбите на 
членот 30 од овој закон; 

12) постапува на начин спротивен на одредбите на 
членот 31 од овој закон; 

13) чува оружје на начин спротивен на одредбите 
на членот 33 од овој закон и 

14) постапува спротивно на одредбите на членот 
51-а од овој закон.  

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се изрече 
посебна прекршочна мерка одземање на оружјето и му-
ницијата. 
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Член 81 
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 

противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко 
лице кое: 

1) во пропишаниот рок нема да поднесе барање за 
регистрација на оружјето и издавање дозвола за оружје 
до надлежниот орган (член 18 став 1); 

2) нема потврда за пренесување на оружјето од ма-
гацинот за оружје на стрелачкото друштво до стрели-
штето или теренот определен за тоа, како и во обратен 
правец (член 26 став 2); 

3) во пропишаниот рок нема да го пријави набаве-
ното оружје од Д категорија (член 27 став 2); 

4) нема да ја покаже дозволата за оружје и дозвола-
та за носење на оружје на барање на овластено службе-
но лице на надлежниот орган (член 32 став 2); 

5) во пропишаниот рок нема да пријави исчезнува-
ње, губење или кражба на оружје и муниција, на одо-
брението за набавување на оружје, дозволата за оружје 
или дозволата за носење на оружје, одобрение за наба-
вување на колекционерско оружје и дозвола за колек-
ционерско оржје (член 36); 

6) при промена на живеалиштето или престојували-
штето во пропишаниот рок нема да го пријави оружје-
то на надлежниот орган на чие подрачје е новото живе-
алиште или престојувалиште (член 38); 

7) во случај на смрт на сопственикот на оружјето, 
во пропишаниот рок нема да го предаде оружјето и му-
ницијата (член 39 став 1); 

8) привремено онеспособеното оружје со муниција 
не го чуваат во местото на нивното живеалиште или 
престојувалиште, односно во местото на одобрен по-
стојан престој, до завршувањето на оставинската по-
стапка (член 39 став 2); 

9) при гаѓање на цивилни стрелишта не носи за-
штитни очила и штитници за уши (член 59 став 2); 

10) лицето кое при преминувањето на државната 
граница нема да ги пријави на надлежен орган оружје-
то и муницијата што ги носи со себе (членови 61 став 
2, 63 и 67); 

11) без одобрение изнесува од Република Македони-
ја оружје и муниција кога за изнесувањето на оружјето и 
муницијата е потребно одобрение (членови 63 и 65); 

12) во пропишаниот рок не поднесе барање за заме-
на на дозволата за оружје (член 64); 

13) ќе пренесе или ќе се обиде да пренесе оружје 
или муниција преку граничен премин отворен за погра-
ничен сообраќај, освен ако тоа е определено со меѓуна-
роден договор (член 71) и 

14) постапува на начин спротивен на одредбите на 
членот 78 став 2 од овој закон. 

За прекршокот од ставот 1 точки 1 и 3 на овој член 
на физичкото лице ќе му се изрече и посебна прекр-
шочна мерка одземање на оружјето и муницијата.     

 
Член 82 

Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок на правно ли-
це кое: 

1) врши продажба на оружје од Д категорија на ли-
це кое не го исполнува условот од членот 9 став 1 точ-
ка 1 на овој закон (член 27 став 1); 

2) постапува на начин спротивен на одредбите на 
членот 28 од овој закон, 

3) ќе продаде или даде на употреба оружје или му-
ниција на лице кое нема одобрение за набавување, од-
носно кое нема дозвола за оружје, дозвола за носење на 
оружје (член 29); 

4) го чува оружјето на начин спротивен на одредби-
те на членот 34 од овој закон; 

5) во пропишаниот рок од започнувањето со произ-
водството на оружје и муниција, односно поправање на 
оружје не го извести Министерството за внатрешни ра-
боти (член 47 став 4); 

6) ќе прими на поправка оружје што не е регистри-
рано (член 49); 

7) просториите во кои е сместено оружјето и муни-
цијата не ги обезбедило од пристап на неовластени ли-
ца со постојана физичко-техничка заштита (член 50 
став 2); 

8) оружјето што го примило за поправање било из-
несено од работната просторија (член 51 став 1); 

9) не издава потврда за извршена техничка постап-
ка за трајно онеспособување на оружјето (член 51-а 
став 3); 

10) оспособува за употреба (реактивира) оружје што 
е трајно онеспособено за употреба (член 51-а став 5); 

11) врши промет со оружје и муниција на начин 
спротивен на одредбите на членот 52 ставови 4 и 5 од 
овој закон; 

12) пушта во промет оружје, муниција и делови на 
оружје кои не се обележани, испитани, жигосани, од-
носно обележани согласно со прописите за испитување 
и жигосување, односно обележување на рачното огне-
но оружје и муниција (член 53); 

13) врши пренесување (трансфер) на оружје и му-
ниција без издадено одобрение од надлежниот орган 
(член 55 став 2); 

14) нема да го обележи со пропишаната ознака за 
увоз, огненото оружје што се увезува (член 55-а);( точ-
ката 14 ќе престане да важи со денот на започнувањето 
на примената на Законот за испитување и жигосување, 
односно обележување на огненото оружје и муниција 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.25/10) 

15) ќе превезе оружје и муниција без одобрение или 
спротивно на налозите за преземање на посебни мерки 
за обезбедување на превозот (член 56 ставови 1 и 6); 

16) постапува спротивно на одредбите на членот 
58-а од овој закон и  

17) постапува спротивно на одредбите од членот 78 
став 2 на овој закон. 

Глоба во износ од 200 до 1.000 евра во денарска 
противвредност или глоба на самото место од 300 до 
600  евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок од ставот 1 точки 4 до 12 на овој член и на 
одговорното лице во правното лице. 

За прекршокот од ставот 1 точки 1, 2, 3, 5, 7, 8 и 12 
на овој член ќе се изрече посебна прекршочна мерка 
одземање на оружјето и муницијата. 

За прекршокот од ставот 1 точки 4 до 13 на овој 
член, ќе се изрече прекршочна санкција привремена за-
брана за вршење на производство, поправање, промет 
или превоз на оружје и муниција, во траење од најмал-
ку една година до најмногу пет години. 

 
Член 83 

Глоба во износ од 1.000 до 3.500 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок на правно ли-
це кое: 

1) нема да издаде потврда за практично оспособува-
ње за ракување со оружје на физичките лица, баратели 
на одобрението за набавување на оружје (член 14 ста-
вови 5 и 6); 

2) во пропишаниот рок нема да поднесе барање за 
регистрација на оружјето и издавање дозвола за посе-
дување на оружје (член 18); 
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3) во пропишаниот рок нема да го извести надлеж-
ниот орган (член 23 став 5); 

4) издава потврда со која се доверува ловечко оруж-
је за еднодневен лов на подрачјето на ловиштето на ли-
це кое не е активен член на ловечко друштво (член 25); 

5) дава на употреба оружје на лица кои поседуваат 
дозвола за оружјето, но не се активни членови на стре-
лачки друштва (член 26 став 1); 

6) нема да издаде потврда за пренесување на оружје-
то од магацинот за оружје на стрелачкото друштво до 
стрелиштето, како и во обратен правец (член 26 став 2); 

7) во пропишаниот рок нема да пријави исчезнува-
ње, губење или кражба на оружје и муниција, на одо-
брението за набавување на оружје, дозволата за оружје 
или дозволата за носење на оружје (член 36); 

8) при промена на седиштето во пропишаниот рок 
нема да го пријави оружјето на надлежниот орган на 
чие подрачје е новото седиште (член 38); 

9) во пропишаниот рок нема да изврши пробни ис-
пукувања на оружјето, по извршена поправка на глав-
ните делови на огненото оружје (член 49 став 4) и 

10) не води евиденција согласно со одредбите од 
членот 76 на овој закон. 

Глоба во износ од 200 до 1.000 евра во денарска 
противвредност или глоба на самото место од 300 до 
600 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок од ставот 1 на овој член и на одговорното 
лице во правното лице. 

За прекршокот од ставот 1 точка 2 на овој член ќе 
се изрече посебна прекршочна мерка одземање на 
оружјето и муницијата. 

 
Член 83-а 

Глоба во износ од 600 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко 
лице кое постапува спротивно на одредбите на члено-
вите 86 и 86-б од овој закон. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член, на физич-
кото лице ќе му се изрече и посебна прекршочна мерка 
одземање на оружјето и муницијата. 

 
Член 83-б 

Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок на правно ли-
це кое постапува спротивно на одредбите на членовите 
86 и 86-б од овој закон.  

Глоба во износ од 200 до 1.000 евра во денарска 
противвредност или глоба на самото место од 300 до 
600 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок од ставот 1 на овој член и на одговорното 
лице во правното лице. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се изрече 
и посебна прекршочна мерка одземање на оружјето и 
муницијата. 
 

Член 83-в 
Изрекување на глоба на самото место за прекршо-

ците предвидени во одредбите од членовите 82 став 2, 
83 став 2 и 83-б на овој закон врши надлежниот орган. 

 
XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 84 

(член 84 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 7/2005 и член 1 од Законот 
објавен во „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 47/2006) 

Трговските друштва кои вршат производство на 
оружје и муниција, поправање на оружје и промет со 
оружје, муниција и делови за оружје, а за кои до денот 
на започнувањето на примената на овој закон не било 
потребно одобрение, се должни во рок од 30 дена од 
денот на започнувањето на примената на овој закон да 
поднесат барање за издавање на одобрение од членови-
те 47 и 55 на овој закон. 

 
Член 85 

(член 85 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 7/2005 и член 1 од Законот 
објавен во „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 47/2006) 

 
Подзаконските прописи предвидени со овој закон 

ќе се донесат во рок од шест месеца од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 

До денот на започнувањето на примената на пропи-
сите од ставот 1 на овој член ќе се применуваат постој-
ните прописи доколку не се во спротивност со одред-
бите на овој закон. 

 
Член 86 

(член 86 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 7/2005, член 1 од Законот об-
јавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
47/2006, член 60 од Законот објавен во „Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 42/2007, член 19 од Зако-
нот објавен во „Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 86/2008 и член 18 од Законот објавен во „Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 72/2010) 
 
Дозволите за поседување и носење на оружје, овла-

стување за носење на оружје и дозволите за поседува-
ње на оружје издадени по досегашните прописи мора 
да се заменат најдоцна во рок од десет години од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Исправите од ставот 1 на овој член ќе се заменат, 
врз основа на поднесено писмено лично барање за за-
мена на постојните исправи поднесено од физичкото 
лице, односно правното лице. 

При поднесување на барањето за замена на дозво-
лите од ставот 1 на овој член, физичкото лице, односно 
правното лице е должно до надлежниот орган според 
живеалиштето, односно престојувалиштето на стране-
цот и правното лице според седиштето, да го пријави 
оружјето на кое се однесува дозволата, заради извршу-
вање на пробни испукувања од оружјето. 

 Пробното испукување од ставот 3 на овој член се 
врши при замена на исправите од ставот 1 на овој член 
или при поднесување на барање за продолжување на 
важноста на дозволата за оружје, односно дозволата за 
поседување на оружје, согласно со волјата на физичко-
то, односно правното лице. 

 
Член 86-а 

(член 61 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 42/2007 и член 19 од Зако-
нот објавен во „Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 72/2010) 

 
За оружјето од Б, Ц и Д категорија што се поседува 

од физичко или правно лице без издадена исправа за 
оружјето предвидена согласно со одредбите од овој за-
кон и Законот за набавување, поседување и носење на 
оружје („Службен весник на СРМ“ број 25/72, 30/72, 
18/76, 26/76, 15/83, 51/88 и „Службен весник на Репуб-
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лика Македонија“ број 26/93 и 49/2003), надлежниот 
орган издава дозвола за оружје, дозвола за поседување 
на оружје и потврда, ако физичкото лице ги исполнува 
условите од членот 9 став 1 точки 1, 2, 3, 4, 6 и 7 и став 
2 на овој закон, односно правното лице ги исполнува 
условите од членот 16 став 1 точка 1 и став 2 на овој 
закон. 

Оружјето од ставот 1 на овој член не смее да потек-
нува од извршување на кривично дело, односно да би-
ло наменето или употребено за извршување на кривич-
но дело, да не е во сопственост на друго физичко или 
правно лице и ознаките на оружјето да не се оштетени 
или уништени. 

Дозволите од ставот 1 на овој член се издаваат врз 
основа на лично барање на физичкото или правното 
лице, што може да се поднесе најдоцна во рок од една 
година од влегувањето во сила на овој Закон.  

Доколку физичкото лице не ги исполнува условите 
од членот 9 став 1 точки 1, 2, 3, 4, 6 и 7 и став 2 на овој 
закон, односно правното лице не ги исполнува услови-
те од членот 16 став 1 точка 1 и став 2 на овој закон, 
тогаш надлежниот орган го повикува физичкото, од-
носно одговорното лице во правното лице доброволно 
да го предаде оружјето од ставот 1 на овој член во 
најблиската полициска станица до местото на нивното 
живеалиште, односно местото на седиштето на правно-
то лице. 

При доброволното предавање на оружјето од ставот 
4 на овој член нема да се врши идентификација и еви-
денција на лицата кои доброволно го предале оружјето. 

Против лицата кои доброволно предале оружје од 
ставот 4 на овој член нема да биде водена кривична 
или прекршочна постапка. 

Оружјето од Б и Ц категорија, што се поседува од 
физичко или правно лице со исправа за оружјето пред-
видена согласно со одредбите од овој закон и Законот за 
набавување, поседување и носење на оружје („Службен 
весник на СРМ“ број 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 
51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ 
број 26/93 и 49/2003), може доброволно да се предаде во 
најблиската полициска станица до местото на нивното 
живеалиште, односно местото на седиштето на правното 
лице, доколку физичкото или одговорното лице во прав-
ното лице поради оправдани лични причини има намера 
доброволно да го предаде оружјето. 

 
Член 86-б 

(член 61 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 42/2007 и член 20 од Зако-
нот објавен во „Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 72/2010) 

 
Физички, односно правни лица кои поседуваат оруж-

је од А категорија, без исправа за оружјето согласно со 
одредбите од овој закон и Законот за набавување, посе-
дување и носење на оружје („Службен весник на СРМ“ 
број 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 26/93 и 49/2003), 
се повикуваат доброволно да го предадат ова оружје. 

Повикувањето од ставот 1 на овој член се врши од 
страна на надлежниот орган со јавен повик. 

Физичките, односно одговорните лица во правните 
лица од ставот 1 на овој член лично пријавуваат дека 
поседуваат оружје кое имаат намера доброволно да го 
предадат, во најблиската полициска станица до место-
то на нивното живеалиште, односно до седиштето на 
правното лице. 

Пријавување на оружјето од ставот 1 на овој член 
се врши секоја сабота од 8,00 до 16,00 часот, во рок од 
една година од влегувањето во сила на овој закон. 

По пријавувањето на оружјето се врши доброволно 
предавање на оружјето од ставот 1 на овој член на на-
чин што овластените службени лица на организациска-
та единица на надлежниот орган вршат преземање на 
пријавеното оружје од местото каде што се чувало ова 
оружје. 

При доброволното предавање на оружјето од ставот 
1 на овој член нема да се врши идентификација и еви-
денција на лицата кои доброволно го предале оружјето. 

Против лицата кои доброволно предале оружје од 
ставот 1 на овој член нема да биде водена кривична 
или прекршочна постапка. 

     
Член 86-в 

(член 21 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 72/2010) 

 
За колекционерско оружје што се поседува од фи-

зичко лице без издадена исправа за оружјето предвидена 
согласно со одредбите од овој закон и Законот за наба-
вување, поседување и носење на оружје („Службен вес-
ник на СРМ“ број 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/93 
и 49/2003), надлежниот орган издава дозвола за колекци-
онерско оружје, ако физичкото лице ги исполнува усло-
вите од членовите 9, 26-а и 33 на овој закон. 

Оружјето од ставот 1 на овој член не смее да потек-
нува од извршување на кривично дело, односно да би-
ло наменето или употребено за извршување на кривич-
но дело, да не е во сопственост на друго физичко или 
правно лице и ознаките на оружјето да не се оштетени 
или уништени. 

Дозволите од ставот 1 на овој член се издаваат врз 
основа на лично поднесено барање од физичкото лице.   

    
Член 87 

(член 87 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 7/2005,  член 1 од Законот 
објавен во „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 47/2006 и член 62 од Законот објавен во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 42/2007) 

 
Со денот на започнувањето на примената на овој 

закон, постапките за набавување, поседување, носење, 
чување, производство, поправање, промет и превоз на 
оружје и муниција што се отпочнати согласно со Зако-
нот за набавување, поседување и носење на оружје 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 25/72, 30/72, 18/76, 
25/76, 15/83, 51/88 и „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 26/93 и 49/2003) ќе продолжат според 
одредбите на Законот за набавување, поседување и но-
сење оружје. 

 
Член 88 

(член 88 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 7/2005) 

 
Одредбите од главата X на овој закон ќе започнат 

да се применуваат по приемот на Република Македони-
ја во членство на Европската унија. 

 
Член 89 

(член 89 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 7/2005 и член 1 од Законот 
објавен во „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 47/2006) 
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Со денот на започнувањето на примената на овој 
закон престанува да важи Законот за набавување, посе-
дување и носење оружје („Службен весник на СРМ“ 
број 25/72, 30/72, 18/76, 25/76, 15/83, 51/88 и „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 26/93 и 49/2003) 
и членовите од 22 до 31 и членовите 65 став 1 точка 5 и 
став 3 и членот 66 став 1 точки 3, 4 и 5 и став 3 од За-
конот за преминување на државната граница и за дви-
жење во граничниот појас („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 36/92, 12/93, 11/94 и 19/2004). 

    
Член 90 

(член 63 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 42/2007) 

 
Во целиот текст на Законот за оружјето зборот „не-

олучена“, односно зборот „олучени“ се заменува со 
зборот „нежлебена“, односно зборот „жлебени“.           

                                           
Член 91 

(член 64 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 42/2007) 

 
Подзаконските прописи предвидени со овој закон 

ќе се донесат во рок од еден месец од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

 
Член 92 

(член 20 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 86/2008) 

 
Подзаконските прописи предвидени со овој закон 

ќе се донесат во рок од три месеца од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

 
Член 93 

(член 23 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 72/2010) 

 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува да 

важи Законот за доброволно предавање и собирање ог-
нено оружје, муниција и експлозивни материи и за ле-
гализација на оружјето („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 37/2003 и 9/2004). 

___________ 
    
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2879. 
Врз основа на член 36 став 2 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24.10.2010 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА УРЕДБАТА 
ЗА УСЛОВИ И НАЧИН НА ДАВАЊЕ МЕДИЦИНСКА 
ПОМОШ НА ВОЗДУХОПЛОВНО ПРИСТАНИШТЕ 

 
Член 1 

Со денот на отпочнување на примена на оваа уред-
ба престанува да важи Уредбата за услови и начин на 
давање медицинска помош на воздухопловно приста-
ниште („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 29/08). 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 31 декември 2010 
година. 

    
  Бр. 51-5938/1                   Претседател на Владата 

24 октомври 2010 година      на Република Македонија, 
       Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2880. 

Врз основа на член 36 став 2 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
24.10.2010 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА УРЕДБА-
ТА ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЈАВЕН ВОЗ-
ДУШЕН ПРЕВОЗ И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ВО 
ОДНОС НА ПОТРЕБНИОТ ПЕРСОНАЛ, ВОЗДУ-
ХОПЛОВИ, ОПРЕМА И ДРУГИТЕ ПОСЕБНИ УС-
ЛОВИ НЕОПХОДНИ ЗА БЕЗБЕДНО И УРЕДНО  

РАБОТЕЊЕ 
 

Член 1 
Со денот на отпочнување на примена на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за начинот на вршење 
на јавен воздушен превоз и посебните услови во однос 
на потребниот персонал, воздухоплови, опрема и дру-
гите посебни услови неопходни за безбедно и уредно 
работење („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 21/2008). 

 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 31 декември 2010 
година. 

 
   Бр.51-5939/1                   Претседател на Владата 

24 октомври 2010 година      на Република Македонија, 
       Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2881. 

Врз основа на член 36 став 2 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
24.10.2010 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА УРЕДБАТА 
ЗА УСЛОВИ И НАЧИН НА ВРШЕЊЕ ЗА ПРОТИВ-
ПОЖАРНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА АЕРОДРОМ И 

ЛЕТАЛИШТЕ 
 

Член 1 
Со денот на отпочнување на примена на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за услови и начин на 
вршење за противпожарно обезбедување на аеродром и 
леталиште („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 29/2008). 
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Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 31 декември 2010 
година. 

 
   Бр.51-5940/1                   Претседател на Владата 

24 октомври 2010 година      на Република Македонија, 
       Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2882. 

Врз основа на член 26 став 4 од Законот за возду-
хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 24.10.2010 
година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ, НАЧИНОТ И ПОСТАП-
КАТА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЛЕТАЊЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишуваат посебните услови, 
начинот и постапката за добивање на одобрение за ле-
тање. 

 
Член 2 

Одделните изрази употребени во оваа уредба го 
имаат следното значење: 

1) Воздушен превоз е дел од домашниот и меѓуна-
родниот воздушен сообраќај кој се врши заради превоз 
на лица, предмети и пошта и кој може да биде: јавен 
воздушен превоз и воздушен превоз за сопствени по-
треби; 

2) Јавен воздушен превоз е лет или серија од лето-
ви за превоз на патници, карго и/или пошта за надоме-
сток и/или закупнина; 

3) Редовен јавен воздушен превоз е воздушен пре-
воз кој е наменет за целата јавност и се врши согласно 
објавениот распоред или со таква редовност што истата 
претставува лесно препознатлива систематска серија 
од летови; 

4) Нередовен јавен воздушен превоз е секој воз-
душен превоз кој не е редовен јавен воздушен превоз; 

5) Воздушен превоз за сопствени потреби е неко-
мерцијален  превоз во домашниот односно меѓународ-
ниот воздушен сообраќај којшто се врши со воздухоп-
лов наменет за превоз на лица и предмети за сопствени 
потреби (личен превоз, превоз на деловни партнери, 
нивниот багаж и слично); 

6) Генерална авијација опфаќа некомерцијални 
воздухопловни операции (превоз за сопствени потреби, 
воздухопловно-спортски дејности), специјализирани 
услуги со воздухоплов, потоа операции со воздухопло-
ви кои не се според ICAO стандардите (ултралесни ле-
тала, моторизирани крила и крила за слободно летање), 
како и операции на експериментални и аматерски гра-
дени воздухоплови; 

7) EЗВО – Европска заедничка воздухопловна об-
ласт; 

8) Спогодба за ЕЗВО - Мултилатералната спогодба 
за основање на Европска заедничка воздухопловна об-
ласт; 

9) Петта слобода е право на авиопревозник да пре-
несува патници, стока и пошта од сопствената земја до 
друга земја и да го продолжи патувањето до трета зем-
ја и 

10) Седма слобода е право на авиопревозник да 
пренесува патници, стока и пошта помеѓу две туѓи зем-
ји, без вршење на сообраќај од и до сопствената земја. 

 
II. ПОСЕБНИ УСЛОВИ, НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА 
ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ РЕДО-

ВЕН ЈАВЕН ВОЗДУШЕН ПРЕВОЗ 
 

1. Посебни услови за добивање на одобрение за врше-
ње на редовен јавен воздушен превоз на странски 

превозници 
 

Член 3 
(1) Превозник на земја која е страна на билатерална 

спогодба за редовен воздушен сообраќај со Република 
Македонија може да врши редовен јавен воздушен пре-
воз согласно воздухопловните слободи предвидени во 
таа билатерална спогодба, доколку покрај условите од 
истата ги исполнува и следните услови: 

а) да има дезигнација (определување) издадена од 
воздухопловните власти на земјата на која и припаѓа и 
со која истиот е определен за вршење редовен возду-
шен сообраќај согласно склучената билатерална спо-
годба;  

б) да има важечко уверение за работа (Operating 
Licence) доколку превозникот е од земја членка на 
Европската Унија; 

в) да има важечко уверение за исполнување на без-
бедносни услови за вршење на јавен воздушен превоз 
(AOC - Air Operator Certificate); 

г) да има важечко уверение за регистрација на воз-
духопловите со кои се планира  сообраќајот до/од Ре-
публика Македонија; 

д) да има важечко дозвола за радио станица; 
ѓ) да има важечко уверение за бучава; 
е) да има важечко осигурување на воздухоплов, 

патници, багаж и стока, како и за трети лица на земја; 
ж) да има важечко реосигурување на воздухоплов, 

патници, багаж и стока, како и за трети лица на земја 
од реномирана реосигурителна куќа доколку превозни-
кот не е од земја членка на Европската Унија и 

з) да има важечко уверение за пловидбеност, однос-
но уверение за ревизија на пловидбеноста. 

(2) Превозникот од став (1) на овој член  може да 
врши редовен јавен воздушен превоз и за воздухоплов-
ни слободи кои не се предвидени со билатерална спо-
годба доколку покрај условите од став (1) на овој член 
ги исполнува и следните услови: 

а) македонските превозници не ги одржуваат лини-
ите за кои се бара соодветната воздухопловна слобода; 
или 

б) македонските превозници ги одржуваат линиите 
за кои се бара соодветната воздухопловна слобода, но 
сепак дозволувањето на петтата и седмата воздухоп-
ловна слобода како и каботажа на странски превозници 
не е во спротивност на нивните интереси; и 

в) издавањето одобрение за редовен јавен воздушен 
превоз за бараните слободи е од интерес на домашни 
субјекти со кои странскиот превозник има склучено 
договор, на Агенцијата за цивилно воздухопловство 
(во натамошниот текст: Агенцијата) и/или на операто-
рите на аеродроми во Република Македонија. 



Стр. 22 - Бр. 142 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 октомври 2010 
 

Член 4 
(1) Превозник од земја со која Република Македо-

нија нема склучено билатерална спогодба за редовен 
јавен воздушен сообраќај може да врши редовен јавен 
воздушен превоз доколку достави документ издаден од 
воздухопловните власти на земјата на која и припаѓа, 
во кој се наведува дека превозникот е овластен да врши 
редовен јавен воздушен превоз и изјава дека земјата се 
обврзува да обезбеди реципрочен третман на македон-
ски превозници. 

(2) Покрај условите од став (1) на овој член превоз-
ник од земја со која Република Македонија нема склу-
чено билатерална спогодба за редовен воздушен соо-
браќај, треба да ги исполнува и условите од член 3, 
точките б), в), г), д), ѓ), е), ж) и з) на оваа уредба. 

(3) На превозникот од став (1) на овој член може да 
му се одобри вршење на редовен јавен воздушен пре-
воз за петтата и седмата воздухопловна слобода како и 
каботажа доколку покрај условите од став (1) и (2) на 
овој член ги исполнува и следните услови: 

а) македонските превозници не ги одржуваат лини-
ите за кои се бара соодветната воздухопловна слобода; 
или 

б) македонските превозници ги одржуваат линиите 
за кои се бара соодветната воздухопловна слобода, но 
сепак дозволувањето на петтата и седмата воздухоп-
ловна слобода како и каботажа на странски превозници 
не е во спротивност на нивните интереси; и 

в) издавањето на одобрение за редовен јавен возду-
шен превоз за бараните слободи е од интерес на до-
машни субјекти со кои странскиот превозник има склу-
чено договор,на Агенцијата и/или на операторите на 
аеродроми во Република Македонија. 

 
2. Посебни услови за добивање на одобрение за вр-
шење на редовен јавен воздушен превоз на домашни 

превозници 
 

Член 5 
(1) За да врши редовен јавен воздушен превоз, до-

машниот превозник треба да ги исполнува условите од 
член 3 на оваа уредба. 

(2) Доколку со билатерална спогодба за редовен ја-
вен воздушен сообраќај склучена од страна на Репуб-
лика Македонија е определено дека редовен јавен воз-
душен сообраќај може да вршат само по еден превоз-
ник по договорна земја, предност за добивање на одо-
брение за летање како дезигниран превозник од маке-
донска страна има оној домашен превозник кој прв 
поднел барање да биде дезигниран согласно билатерал-
ната спогодба до Агенцијата, под услов да ги исполну-
ва условите од член 3 на оваа уредба. 

 
3. Начин и постапка за добивање на одобрение за 

вршење на редовен јавен воздушен превоз 
 

Член 6 
За добивање на одобрение за вршење на редовен ја-

вен воздушен превоз, превозниците треба да поднесат 
барање дo Агенцијата по пошта, факс, e-mail адреса 
или SITA мрежа, објавени во Зборникот на воздухоп-
ловни информации. 

Член 7 
(1) Барањето од член 6 на оваа уредба треба да ги 

содржи следните податоци: 
а) име и адреса на превозникот; 
б) типот на воздухопловот, регистерски ознаки и 

број на летот и 
в) аеродром на полетување и слетување, време на 

полетување и слетување, со назнака UTC или Local од-
носно ред на летање. 

(2) Со барањето превозникот е должен да ги подне-
се доказите за исполнетост на условите од член 3 на 
оваа уредба и условите предвидени во соодветните би-
латерални спогодби за редовен јавен воздушен сообра-
ќај. 

(3) Превозникот кој за прв пат поднесува барање за 
редовен јавен воздушен превоз од/до Република Маке-
донија, поднесува и пополнет прашалник за исполнето-
ста на безбедносните услови заверен од националната 
воздухопловна власт на земјата од која доаѓа. 

 
Член 8 

(1) Редот на летање од член 7 став (1) точка в) на 
оваа уредба се поднесува на одобрување до Агенцијата 
во период предвиден во билатералните спогодби за ре-
довен јавен воздушен сообраќај или најдоцна во рок од 
30 дена пред денот за кога е планирано отпочнување на 
летовите.  

(2) Редот на летање се одобрува посебно за летната, 
посебно за зимската сезона на летање.  

(3) Измени во редот на летање се одобруваат по по-
стапка предвидена за негово донесување.  

(4) Во случај на дополнителни летови, превозникот 
е должен барањето за одобрување да го поднесе до 
Агенцијата најдоцна еден ден пред денот за кога е пла-
нирано изведување на истите. 

(5) Барањето за одобрување на промена на веќе 
одобрен тип на воздухоплов, врзување на линии, или 
на промена на ден на вршење на сообраќај односно на 
линија, превозникот е должен да го достави до Агенци-
јата најдоцна три часа пред планираниот лет.  

(6) Врзувањето на линии од став (5) на овој член, 
може да се бара само во случај на виша сила. Врзување 
на редовни со нередовни линии не се одобрува. 

 
Член 9 

(1) По добивање на барањето од член 6 на оваа уред-
ба, Агенцијата спроведува постапка за утврдување на 
исполнетоста на пропишаните услови за одобрување. 

(2) На постапката за одобрување не се применува 
Законот за општа управна постапка. 

(3) Агенцијата изготвува внатрешна процедура со 
која ја пропишува својата внатрешна организација на 
работата при одобрувањето на летањето. 

(4) На превозникот кој ги исполнува условите за вр-
шење на јавен редовен воздушен превоз пропишани со 
оваа уредба, Агенцијата му издава одобрение на еден 
од официјалните јазици на Меѓународната организаци-
ја за цивилно воздухопловство (ICAO) односно англи-
ски јазик и истото му го доставува по факс или SITA 
мрежа. 

(5) Одобрението од став (4) на овој член, Агенција-
та го доставува и до центарот за одобрување на летови 
при давателот на услуги на воздухопловна навигација 
и до службите за сообраќај на аеродромите во Републи-
ка Македонија. 



27 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 142 - Стр. 23 

(6) По добивање на одобрението од став (4) на овој 
член, превозникот доставува план на летање до цента-
рот за одобрување на летови при давателот на услуги 
на воздухопловна навигација кој е должен податоците 
од планот за летање и одобрението да ги внесе во си-
стемот за процесирање на планови за летање на служ-
бата за контрола на летање. 

 
Член 10 

(1) Одобрението за вршење на јавен редовен возду-
шен превоз издадено од страна на Агенцијата согласно 
оваа уредба има рок на важење само за предвиденото 
време за влез во македонскиот воздушен простор и 
предвиденото време на заминување.  

(2) По исклучок од став (1) на овој член, во исклу-
чителни случаи (виша сила или технички причини) 
превозниците можат да го променат редот на летање и 
за истото треба да добијат одобрение од Агенцијата.   

(3) Времето на пристигнување и полетување, пре-
возниците се должни да го координираат со операторот 
на аеродром или со субјектите согласно член 71а од За-
конот за воздухопловство. 

 
Член 11 

(1) По исклучок од одредбите на оваа глава, дома-
шен превозник или превозник на земја-членка на ЕЗВО 
може да врши редовен јавен воздушен сообраќај поме-
ѓу Република Македонија и земја-членка на ЕЗВО сог-
ласно одредбите од Глава III на ЕУ Регулативата 
1008/2008 која е преземена согласно Анексот 1 од Спо-
годбата за ЕЗВО („Службен весник на Република Ма-
кедонија” број 27/07 и 98/09), дадена во прилог на оваа 
уредба. 

(2) Поимите, “Заедница“, Право на Заедницата“, 
“Службен весник на Заедницата“, “Превозник на заед-
ницата“,“Аеродром во Заедницата“, “Земји-членки“ и 
“Договор за Европската заедница“ од Глава III на ЕУ 
Регулативата 1008/2008 дадена во прилог на оваа уред-
ба, ќе се читаат во согласност со ставовите 2 и 3 од 
Анексот II на Спогодбата од став (1) на овој член. 

   
III. ПОСЕБНИ УСЛОВИ, НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА 
ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НЕРЕ-

ДОВЕН ЈАВЕН ВОЗДУШЕН ПРЕВОЗ 
 

1. Посебни услови за добивање на одобрение за вр-
шење на нередовен јавен воздушен превоз 

 
Член 12 

(1) Превозник може да врши нередовен јавен возду-
шен превоз, доколку ги исполнува следните услови: 

а) да има важечко уверение за работа (Operating 
Licence) доколку превозникот е од земја членка на 
Европската Унија; 

б) да има важечко уверение за исполнување на без-
бедносни услови за вршење на јавен воздушен превоз 
(AOC - Air Operator Certificate); 

в) да има важечко уверение за регистрација на воз-
духопловите со кои се планира  сообраќајот до/од Ре-
публика Македонија; 

г) да има важечко дозвола за радио станица; 
д) да има важечко уверение за бучава; 
ѓ) да има важечко осигурување на воздухоплов, 

патници, багаж и стока, како и за трети лица на земја; 

е) да има важечко реосигурување на воздухоплов, 
патници, багаж и стока, како и за трети лица на земја 
од реномирана осигурителна куќа доколку превозникот 
не е од земја членка на Европската Унија; 

ж) да има важечко уверение за пловидбеност, од-
носно уверение за ревизија на пловидбеноста. 

(2) На странски превозник може да му се одобри 
вршење на нередовен јавен воздушен превоз за петтата 
и седмата воздухопловна слобода како и каботажа до-
колку ги исполнува условите од став (1) на овој член и 
доколку: 

а) македонските превозници не ги одржуваат лини-
ите за кои се бара соодветната воздухопловна слобода; 
или 

б) македонските превозници ги одржуваат линиите 
за кои се бара соодветната воздухопловна слобода, но 
сепак дозволувањето на петтата и седмата воздухоп-
ловна слобода како и каботажа на странски превозници 
не е во спротивност на нивните интереси; и 

в) издавањето на одобрение за нередовен јавен воз-
душен превоз за бараните слободи е од интерес на до-
машни субјекти со кои странскиот превозник има склу-
чено договор, на Агенцијата и/или на операторите на 
аеродроми во Република Македонија. 

 
2. Начин и постапка за добивање на одобрение за 
вршење на нередовен јавен воздушен превоз 

 
Член 13 

За добивање на одобрение за вршење на нередовен 
јавен воздушен превоз, превозниците треба да подне-
сат барање дo Агенцијата по пошта, факс, e-mail адреса 
или SITA мрежа, објавени во Зборникот на воздухоп-
ловни информации. 

 
Член 14 

(1) Барањето од член 13 на оваа уредба треба да ги 
содржи следните податоци: 

а) име и адреса на превозникот; 
б) типот на воздухопловот, регистерски ознаки и 

број на летот; 
в) датум на летот; 
г) аеродром на полетување и слетување, време на 

полетување и слетување (со назнака UTC или Local) 
д) цел на летот; 
ѓ) природа и количина на товарот, земја на потекло 

и одредиште и 
е) име и адреса на испраќачот и примачот на стоката. 
(2) Со барањето превозникот треба да ги поднесе 

доказите за исполнетост на условите од член 12 на оваа 
уредба. 

(3) Превозникот кој за прв пат поднесува барање за 
нередовен јавен воздушен превоз од/до Република Ма-
кедонија во серија од најмалку пет летови, со барањето 
поднесува и прашалник за исполнетоста на безбеднос-
ните услови заверен од националната воздухопловна 
власт на земјата од која доаѓа. 

 
Член 15 

(1) Барањето за вршење нередовен јавен воздушен 
превоз се поднесува до Агенцијата: 

a) за индивидуални летови (до 4 лета) – најмалку 
три работни дена пред денот за кога е планирано изве-
дување на летот; 
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б) за серија од 5 до 10 летови – најмалку седум ра-
ботни дена пред денот за кога е планирано изведување 
на летовите; 

в) за серија од над 10 летови – најмалку 15 работни 
дена пред денот за кога е планирано изведување на ле-
товите; 

г) за промена на веќе одобрен тип на воздухоплов, 
врзување на линии, како и во случај на промена на де-
нот на вршење на сообраќај односно на линијата, нај-
малку три часа пред планираниот лет.  

(2) Врзувањето на линии од став (1), точка г) на 
овој член, може да се бара само во случај на виша сила. 
Врзување на нередовни со редовни линии не се одо-
брува. 

 
Член 16 

(1) По добивање на барањето од член 13 на оваа 
уредба, Агенцијата спроведува постапка за утврдување 
на исполнетоста на пропишаните услови за одобрување. 

(2) На постапката за одобрување не се применува 
Законот за општа управна постапка. 

(3) Агенцијата изготвува внатрешна процедура со 
која ја пропишува својата внатрешна организација на 
работата при одобрувањето на летањето.  

(4) На превозникот кој ги исполнува условите за вр-
шење на јавен нередовен воздушен превоз пропишани 
со оваа уредба, Агенцијата му издава одобрение на 
еден од официјалните јазици на Меѓународната орга-
низација за цивилно воздухопловство (ICAO) односно 
англиски јазик и истото му го доставува по факс или 
SITA мрежа. 

(5) Одобрението од став (4) на овој член, Агенција-
та го доставува и до центарот за одобрување на летови 
при давателот на услуги на воздухопловна навигација 
и до службите за сообраќај на аеродромите во Републи-
ка Македонија. 

(6) По добивање на одобрението од став (4) на овој 
член, превозникот доставува план на летање до цента-
рот за одобрување на летови при давателот на услуги 
на воздухопловна навигација кој треба податоците од 
планот за летање и одобрението да ги внесе во систе-
мот за процесирање на планови за летање на службата 
за контрола на летање. 

 
Член 17 

(1) Одобрението за вршење на јавен нередовен воз-
душен превоз издадено од страна на Агенцијата сог-
ласно оваа уредба има рок на важење 72 часа почнувај-
ќи од предвиденото време за влез во македонскиот воз-
душен простор или од предвиденото време на замину-
вање. 

(2) Времето на пристигнување и полетување, пре-
возниците го координираат со операторот на аеродром 
или со субјектите согласно член 71а од Законот за воз-
духопловство. 

 
Член 18 

(1) По исклучок од одредбите на оваа глава, дома-
шен превозник или превозник на земја-членка на ЕЗВО 
може да врши нередовен јавен воздушен сообраќај по-
меѓу Република Македонија и земја-членка на ЕЗВО 
согласно одредбите од Глава III на ЕУ Регулативата 
1008/2008 која е преземена согласно Анексот 1 од Спо-
годбата за ЕЗВО („Службен весник на Република Ма-
кедонија” број 27/07 и 98/09)), дадена во прилог на 
оваа уредба. 

(2) Поимите, “Заедница“, Право на Заедницата“, 
“Службен весник на Заедницата“, “Превозник на заед-
ницата“,“Аеродром во Заедницата“, “Земји-членки“ и 
“Договор за Европската заедница“ од Глава III на ЕУ 
Регулативата 1008/2008 дадена во прилог на оваа уред-
ба, ќе се читаат во согласност со ставовите 2 и 3 од 
Анексот II на Спогодбата од став (1) на овој член. 

   
IV. ПОСЕБНИ УСЛОВИ, НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА 
ОДОБРУВАЊЕ НА ЛЕТАЊЕ НА ВОДУХОПЛОВИ 

ОД ГЕНЕРАЛНА АВИЈАЦИЈА 
 

1. Посебни услови за одобрување на летање на воз-
духоплови од генерална авијација 

 
Член 19 

За летање на воздухоплови од генерална авијација, 
операторот на воздухоплов треба да ги исполнува след-
ните услови: 

а) да има важечко уверение за регистрација на возду-
хопловот со кој планира да оперира издадено од нацио-
налната воздухопловна власт на земјата од која доаѓа; 

б) да има важечко уверение за пловидбеност на воз-
духопловот; 

в) да има важечко осигурување, односно реосигуру-
вање за оператори кои не се од ЕУ, за штети предизви-
кани на трети лица; 

г) да има посебно одобрение издадено согласно 
член 29 став (2) од Законот за воздухопловство докол-
ку врши активно снимање од воздухоплов и 

д) други докази во зависност од видот на активно-
ста на воздухопловите на генерална авијација.  

 
2. Начин и постапка за одобрување на летањето на 

воздухоплови од генерална авијација 
 

Член 20 
(1) За летање на воздухоплови од генерална авија-

ција со цел слетување, операторот на воздухоплов до 
Агенцијата или од неа овластено правно лице согласно 
член 9-д став (1) алинеја 4 од Законот за воздухоплов-
ство, најмалку 24 часа пред предвиденото време на по-
летување и/или пред предвиденото време на влез во 
воздушниот простор на Република Македонија подне-
сува план на летање со доказ дека ги исполнува усло-
вите од член 19 на оваа уредба. 

(2) Навремено поднесениот план за летање од став 
(1) на овој член се смета за одобрување за летање на 
воздухоплови од генерална авијација.  

(3) Податоците од планот на летање, давателот на 
услуги на воздухопловна навигација ги внесува во си-
стемот за процесирање на планови за летање на служ-
бата за контрола на летање. 

 
V. ПОСЕБНИ УСЛОВИ, НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА 
ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА  

ПРЕЛЕТИ 
 

Член 21 
(1) За добивање на одобрение за вршење на прелети 

на македонскиот воздушен простор, операторот на воз-
духоплов поднесува план за летање до центарот за одо-
брување на летови при давателот на услуги на возду-
хопловна навигација, најмалку три часа пред предвиде-
ното време на полетување. 

(2) Навремено поднесениот план за летање од став 
(1) на овој член се смета за одобрување за вршење на 
прелети. 
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(3) Податоците од планот на летање, давателот на 
услуги на воздухопловна навигација ги внесува во си-
стемот за процесирање на планови за летање на служ-
бата за контрола на летање. 

 
Член 22 

(1) Со цел вршење нередовен транзитен сообраќај и 
слетување заради непрeвoзнички цели согласно член 5 
од Чикашката конвенција како и вршење на редовен 
транзитен сообраќај согласно Меѓународната спогодба 
за транзитен воздушен сообраќај (International Air 
Services Transit Agreement), операторот на воздухопло-
вот поднесува план за летање до центарот за одобрува-
ње на летови при давателот на услуги на воздухоплов-
на навигација. 

(2) Навремено поднесениот план за летање од став 
(1) на овој член се смета за одобрување за летање. 

 
VI. ПОСЕБНИ УСЛОВИ, НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА 
ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЛЕТАЊЕ НА 

СТРАНСКИ ДРЖАВЕН ВОЗДУХОПЛОВ 
 

1. Посебни услови за добивање на одобрение за лета-
ње на странски државен воздухоплов 

 
Член 23 

Странски државен воздухоплов, воздухоплов на 
Обединетите нации, воздухоплов кој се користи за по-
требите на Обединетите нации и воздухоплов кој се ко-
ристи за превоз на лица кои уживаат посебен статус, 
може да лета во македонскиот воздушен простор врз 
основа на одобрение кое го издава Министерството за 
надворешни работи, а по претходно добиена соглас-
ност од Министерството за одбрана. 

 
Член 24 

Министерството за надворешни работи ќе го издаде 
одобрението од член 23 на оваа уредба, доколку се ис-
полнети следните услови:  

1) да има дипломатска нота која содржи податоци 
за типот на воздухопловот, повикувачки знак, цел на 
летот и датум на прелет или слетување на територијата 
на Република Македонија;  

2) да има план на летот и 
3) доколку воздухопловот за кој се однесува бара-

њето носи ризичен товар или вооружување потребно е 
да се дадат точни описни информации за видот и коли-
чината на ризичниот товар или вооружувањето. 

 
2. Начин и постапка за добивање на одобрение за 

летање на странски државен воздухоплов 
 

Член 25 
(1) За добивање на одобрение за летање на странски 

државен воздухоплов, воздухоплов на Обединетите на-
ции, воздухоплов кој се користи за потребите на Обе-
динетите нации и воздухоплов кој се користи за превоз 
на лица кои уживаат посебен статус, странско дипло-
матско-конзуларно претставништво во Република Ма-
кедонија или друга држава преку дипломатско-конзу-
ларните претставништва на Република Македонија во 
странство поднесуваат дипломатска нота со која се ба-
ра одобрување на летот и план на летот до Министерс-
твото за надворешни работи, на адреса објавена во 
Зборникот на воздухопловни информации. 

(2) Министерството за надворешни работи по прие-
мот на дипломатската нота и планот на летот, истите 
ги препрака до Министерството за одбрана со цел до-
бивање на согласност.  

(3) По добивање на согласност од Министерството 
за одбрана, Министерството за надворешни работи из-
дава одобрение. 

(4) Министерството за надворешни работи одобре-
нието од став 3 на овој член во форма на дипломатска 
нота го доставува до соодветното дипломатско-конзу-
ларно претставништво, кое  ја поднело нотата. 

(5) Министерството за надворешни работи одобре-
нието од став 3 на овој член, заедно со дипломатската 
нота со која се бара одобрување на летот и планот на 
летот ги доставува до давателот на услуги на воздухоп-
ловна навигација, заради негово внесување во системот 
за процесирање на податоци за летови, а во случај на 
одобрување за слетување на странски државен возду-
хоплов и до Министерството за внатрешни работи и 
операторот на аеродромот. 

 
Член 26 

(1) Заради одобрување на прелет, полетување или 
слетување на странски државен воздухоплов, возду-
хоплов на Обединетите нации, воздухоплов кој се ко-
ристи за потребите на Обединетите нации и воздухоп-
лов кој се користи за превоз на лица кои уживаат посе-
бен статус, Министерството за надворешни работи ги 
утврдува годишните одобренија за летање за држави. 

(2) Министерството за одбрана со внатрешна про-
цедура ја пропишува својата внатрешна организација 
на работата при издавање на согласност за летање на 
странски државен воздухоплов. 

 
Член 27 

Во случај кога странски државен воздухоплов, воз-
духоплов на Обединетите нации, воздухоплов кој се 
користи за потребите на Обединетите нации и возду-
хоплов кој се користи за превоз на лица кои уживаат 
посебен статус слета на територијата на Република Ма-
кедонија без одобрение за летање, давателот на услуги 
на воздухопловна навигација е должен за истото да го 
извести Министерството за внатрешни работи. 

 
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 28 

Одредбите од членовите 11 и 18 на оваа уредба ќе 
отпочнат да се применуваат по влегување во сила на 
Спогодбата за ЕЗВО. 

 
Член 29 

Со денот на влегување во сила на оваа уредба пре-
станува да се применува Правилникот за начинот на 
издавање на одобренија за летање („Службен лист на 
СФРЈ” бр. 43/82) и Одлуката за начинот на издавање 
одобрение за летање на воздухоплови за потребите на 
силите за заштита на Обединетите нации („Службен 
лист на СФРЈ” бр. 26/92). 

 
Член 30 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
   Бр.51-5941/1                   Претседател на Владата 

24 октомври 2010 година      на Република Македонија, 
       Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 
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2883. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен  весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НEДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за култура, имот во сопственост на Репуб-
лика Македонија, му престанува користењето на нед-
вижните ствари на ул. „Пушкарска“ бр. 33 во Старата 
Скопска Чаршија кои се евидентирани во Имотен лист 
бр. 44739, Катастарска парцела 5795, за Катастарска 
општина Центар 1 и тоа деловните простории: 

- Локал бр. 6 со површина на приземје од 33 м2 и 
галерија од 16 м2;  

- Локал бр. 7 со површина на приземје од 47 м2 и 
галерија од 16 м2;  

- Локал бр. 9 со површина од 18 м2;  
- Локал бр. 10 со површина од 15 м2.  
 

Член 2 
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука, се да-

ваат на времено користење за време од триесет години, 
без надоместок, на Градот Скопје. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари опишано 
во член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Градот 
Скопје и Министерството за култура, во рок од 30 дена 
од влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен  весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр.51-6178/1                   Претседател на Владата 

24 октомври 2010 година      на Република Македонија, 
       Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2884. 

Врз основа на член 172-а, став 3 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 
3/94, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04, 
4/05, 101/05, 70/06, 153/07, 152/08, 161/08, 81/09, 156/09 
и 83/10), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ НА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката  

за продажба на акциите на Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија бр. 02-7366/1 
од 7.10.2010 година, донесена од Управниот одбор на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, на седницата, одржана на 7.10.2010 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
   Бр.51-6187/1                   Претседател на Владата 

24 октомври 2010 година      на Република Македонија, 
       Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2885. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 24.10.2010 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ “SEVEN STARS 2010”  

ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 
 
1. За учество во вежбовна активност „SEVEN 

STARS 2010” во Република Турција, (во натамошниот 
текст: вежбовна активност) која ќе се одржи во Репуб-
лика Турција, во период од 31 октомври до 12 ноември 
2010 година, се испраќаат 9 (девет) припадници на Ар-
мијата на Република Македонија. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, во кои влегуваат транспортот на 
персонал, сместувањето и исхраната на учесниците во 
вежбовната активност ги обезбедува Министерството 
за одбрана на Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Бр.51-6252/1                   Претседател на Владата 

24 октомври 2010 година      на Република Македонија, 
       Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
2886. 

Врз основа на член 79 став (4) од Законот за здру-
женија и фондации („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/10) министерот за правда донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР, КА-
КО И ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВРШЕЊЕ-
ТО НА РАБОТАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕ-
НОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИИ  

СО СТАТУС ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Предмет на правилникот 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и крите-

риумите за избор, како и причините за престанок на вр-
шењето на работата на претседателот и членовите на 
Комисијата за организации со статус од јавен интерес 
(во натамошниот текст: Комисија). 
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II. НАЧИН НА ИЗБОР НА КОМИСИЈАТА 
 

Состав на Комисијата 
 

Член 2 
Девет члена на Комисијата се избираат на предлог 

на Министерството за финансии, Министерството за 
правда, Министерството за труд и социјална политика, 
Министерството за култура, Министерството за здрав-
ство, Министерството за образование и наука, Мини-
стерството за животна средина и просторно планира-
ње, Министерството за локална самоуправа и Агенци-
јата за млади и спорт. 

Два члена на Комисијата се избираат преку јавен 
оглас на предлог на организациите регистрирани во 
согласност со Законот за здруженија и фондации (во 
натамошниот текст: организации). 

Органите на државната управа од став 1 и организа-
циите од став 2 на овој член, предлагаат по еден член 
во Комисијата. 

 
Предлагање на членови на Комисијата 

 
Член 3 

Предлозите за членови на Комисијата се доставува-
ат до Генералниот секретаријат на Владата на Републи-
ка Македонија – Организациона единица за соработка 
со граѓански организации. 

 
Спроведување на постапка 

 
Член 4 

Постапката за предлагање на членови и јавниот ог-
лас за избор на членови, ги спроведува Генералниот се-
кретаријат на Владата на Република Македонија – Ор-
ганизациона единица за соработка со граѓански органи-
зации. 

 
Постапка за предлагање и избор  

на членови 
 

Член 5 
Предлозите за членови на Комисијата од органите 

на државната управа, се доставуваат на барање на Ге-
нералниот секретаријат на Владата на Република Маке-
донија – Организациона единица за соработка со гра-
ѓански организации. 

Јавниот оглас за избор на членови од организации-
те, го распишува Генералниот секретаријат на Владата 
на Република Македонија – Организациона единица за 
соработка со граѓански организации. 

Јавниот оглас за избор на членови од организации-
те, трае осум дена. 

 
Форма на предлозите 

 
Член 6 

Предлозите за членови на Комисијата, органите на 
државната управа ги доставуваат во писмена форма. 

Предлозите за избор на членови, организациите ги 
доставуваат во писмена форма кон која покрај писме-
ните докази од член 7 од овој правилник, прилагаат и: 

- биографија за кандидатот; 
- мотивациско писмо од кандидатот;  

- копие од последното решение за регистрација на 
организацијата (последни промени од уписот), или из-
вадок од регистарот не постар од 30 дена; и 

- референта листа на активности во развојот на гра-
ѓанскиот сектор. 

 
Критериуми за избор на членови 

 
Член 7 

Кандидати за членови на Комисијата предложени 
од органите на државната управа, се лица вработени во 
органот со статус на раководни државни службеници. 

Кандидатите за членови на Комисијата предложени 
од организациите, треба да ги исполнуваат следните 
услови: 

- да имаат експертиза од областа на граѓанскиот се-
ктор, особено од областа на правната и фискалната ре-
гулатива за здруженијата и фондациите (број на спро-
ведени проекти како експерти, публикации, учество во 
работни групи); и 

- да имаат познавање на националното законодав-
ство поврзано со некоја од областите определени како 
дејности од јавен интерес во член 74 од Законот за 
здруженија и фондации. 

 
III. ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈАТА 

 
Извештај за пријавени кандидати 

 
Член 8 

По завршувањето на јавниот оглас, во рок од осум 
дена, Генералниот секретаријат на Владата на Републи-
ка Македонија – Организациона единица за соработка 
со граѓански организации изготвуваат извештај за бро-
јот на пријавени организации со кандидати кои ги ис-
полнуваат условите од јавниот оглас. 

Генералниот секретаријат на Владата на Република 
Македонија – Организациона единица за соработка со 
граѓански организации извештајот од став 1 на овој 
член, го објавува на својата веб-страна. 

 
Формирање на Комисијата 

 
Член 9 

Генералниот секретаријат на Владата на Република 
Македонија – Организациона единица за соработка со 
граѓански организации предложените кандидати од ор-
ганите на државната управа и извештајот за бројот на 
пријавените организации со кандидатите кои ги испол-
нуваат условите за избор од јавниот оглас, ги доставува 
до Владата на Република Македонија, за формирање на 
Комисијата. 

 
Причини за престанок на вршење на работата 

 
Член 10 

На претседателот и членовите на Комисијата им 
престанува вршењето на работата во Комисијата, ако: 

- поднесат лично барање; 
- неоправдано отсуствуваат од работата на Комиси-

јата подолго од три месеци; 
- настапи неспојливост на вршењето на работата 

или конфликт на интереси; 
- работат спротивно на одредбите од Законот за 

здруженија и фондации и од Деловникот за работа на 
Комисијата; и 

- поради истек на времето за кое се избрани. 
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На членовите на Комисијата предложени од орга-
ните на државната управа, покрај основите од став 1 на 
овој член, вршењето на работата во Комисијата им пре-
станува и ако им престанал статусот на вработен во ор-
ганот од кој се предложени. 

 
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Влегување во сила на правилникот 

 
Член 11 

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

 
  Бр. 01-2924/3 

13 октомври 2010 година            Министер за правда, 
      Скопје                            Михајло Маневски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2887. 

Врз основа на член 46-а став 4 од Законот за спре-
чување на перење пари и други приноси од казниво де-
ло и финансирање на тероризам („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 4/08 и 57/2010), министе-
рот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР 

 
Член 1 

Во Правилникот за постапката за вршење надзор  
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
137/08), во член 10 став 2 во точката 4), зборовите: „до-
ставените информации за редовни, поврзани и сомни-
телни трансакции;“, се заменуваат со зборовите: „до-
ставените информации за готовински трансакции во 
износ од 15.000 евра во денарска противвредност или 
повеќе, поврзани готовински трансакции во износ од 
15.000 евра во денарска противвредност или повеќе и 
сомнителни трансакции;“. 

 
Член 2 

Во член 12 во ставот 1, зборовите: „раководителот 
на Одделението за инспекциски надзор“ се заменуваат 
со зборовите: „директорот на Управата за спречување 
на перење пари и финансирање на тероризам“. 

 
Член 3 

Во член 16 во ставот 1, точката на крајот од речени-
цата се брише и се додаваат зборовите: „или службена 
легитимација.“. 

 
Член 4 

Во член 23 став 5 во точката 4, по зборот ,,докумен-
тација”, се става точка, а зборовите: до крајот на рече-
ницата се бришат. 

 
Член 5 

Членот 24 се менува и гласи: 
„Инспекторската документација се подредува по 

следниот редослед и содржи:  
1. Налог за надзор; 
2. Барање за одлагање на надзорот (доколку го има); 

3. Одговор на барањето за одлагање на надзорот 
(писмено известување); 

4. Барање за проширување на надзорот; 
5. Проширување на налогот за надзор; 
6. Кратка белешка за активностите што ги презел 

вршителот на надзор во подготвувањето на надзорот; 
 7. Прилози од документи прибрани во подготовка-

та на надзорот; 
 8. Барање од одделениjaта во Управата, друг орган 

или институција, доколку надзорот се извршил по нив-
но барење; 

 9. Записник за надзор или известување дека не се 
констатирани отстапувања во однос на Законот; 

10. Писмени забелешки од субјектот по основ на за-
писникот (доколку ги има); 

11. Известување до субјектот по основ на забеле-
шките; 

12. Дополнителен записник (доколку го има); 
13. Записник од извршено порамнување; 
14. Платен налог и други документи; 
15. Барање за покренување на прекршочна постап-

ка, и 
16. Правосилни и извршни решенија од судска по-

стапка.” 
 

Член 6 
По членот 25 се додава нов член 25-а, кој гласи:  
 

„Член 25-а 
За извршените повремени надзори, Одделението за 

инспекциски надзор води евиденција. 
Евиденцијата за извршените повремени надзори ги 

содржи следните елементи: 
1) реден број; 
2) број на налог и датум; 
3) вид на субјект; 
4) полн назив; 
5) вид на повремен надзор (најавен/ненајавен); 
6) број на констатирани прекршоци (за правното 

лице и/или за одговорното лице); 
7) спроведено пoрамнување (да/не); 
8) број на изречени опомени/препораки; 
9) наплатена глоба со порамнување во денари (за 

правното лице и/или за одговорното лице на правното 
лице); 

10) покрената прекршочна постапка пред надлежен 
суд (да/не); 

11) број на констатирани прекршоци со правосилна 
пресуда (за правното лице и за одговорното лице на 
правното лице ); 

12) наплатена глоба со правосилна пресуда (за 
правното лице и/или за одговорното лице на правното 
лице), и  

13) вкупно наплатена глоба (за правното лице и/или 
за одговорното лице на правното лице).” 

 
Член 7 

Во членот 26 по ставот (2) се додава нов став (3), 
кој  гласи: 

„Вршителот на надзорот врши повторно надзор кај 
субјектот и составува записник во кој констатира дали 
субјектот постапил според укажувањата и препораките 
во определениот рок.” 
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Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 02-31258/1            Заменик претседател на Влада  

21 септември 2010 година     и министер за финансии,  
        Скопје                      м-р Зоран Ставрески, с.р.                                                                                                                                   

___________ 
2888. 

Врз основа на член 4-а став 2 од Законот за спречу-
вање на перење на пари и други приноси од казниво 
дело и финансирање на тероризам („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 04/08 и 57/10), министе-
рот за финансии, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ИЗДАВАЊЕ, ОДЗЕМАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА 
СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА  НА ВРАБОТЕ-
НИТЕ ВО УПРАВАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕ-
ЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната и начинот на издавање, одземање и користење на 
службената легитимација на вработените во Управата 
за спречување на перење пари и финансирање на теро-
ризам (во натамошниот текст: Управата). 

 
Член 2 

Образецот на службената легитимација на вработе-
ните во Управата кој е даден во прилог на овој правил-
ник, е со димензии од 7 х 10 см. и се состои од: корица-
та и пластифицирана бела влошка. 

Корицата на службената легитимација е изработена 
од природна кожа со црна боја. 

На предната страна на корицата во горниот дел е 
вдлабнат грбот на Република Македонија кој е предви-
ден согласно закон, а под него со златно - жолта  боја, 
се напишани зборовите „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА”, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ“, „Управа за 
спречување на перење пари и финансирање на терори-
зам”. 

Во долниот дел на корицата со златнo - жолта боја 
стои натпис „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”. 

На задната страна на корицата на  службената леги-
тимација во долниот дел со златно - жолто боја е 
вдлабнат амблемот на Управата . 

Внатрешните страни на образецот на легитимација-
та се бели и пластифицирани.   

На првата внатрешна страна на образецот на леги-
тимацијата, во десниот горен агол се впишува реги-
старскиот број на службената легитимација, под него 
од десната страна стои натпис „Управата за спречува-
ње на перење пари и финансирање на тероризам”, а од 
левата страна има место за фотографија во боја со ди-
мензии 2,5 х 3,0 см.Под него се впишуваат податоци за 
името и презимето на вработениот. Во левиот долен 
агол има место за потпис на директорот на Управата, 
во десниот долен агол има место за впишување на да-
тумот на издавање на легитимацијата, а во средишниот 
дел има место за печат. 

На втората внатрешна страна од службената леги-
тимацијата во средишниот горен дел се наоѓа метална 
значка со амблемот на Управата со димензии од 4,5 х 
5,0 см, а под неа во долниот дел е испишан текстот: 

„Носителот на оваа легитимација е овластен за вршење 
на сите дејствија предвидени согласно Законот за спре-
чување на перење на пари и други приноси од казниво 
дело и финансирање на тероризам”. 

 
Член 3 

Службените легитимации се издаваат на лица кои 
се во редовен работен однос во Управата и имаат ста-
тус на државни службеници. 

За издадените и одземените службени легитимации 
се води евиденција. Евиденцијата за издадените служ-
бени легитимации содржи: реден број, име и презиме 
на вработениот на кого му е издадена службена легити-
мација, датум на издавање, назив на организационата 
единица каде вработениот е распореден и рубрика за 
забелешки.  

Редниот број на евиденцијата под кој е извршен 
упис на податоците се впишува во службената легити-
мација како регистарски број. 

Во рубриката „Забелешка” се евидентираат измени-
те на податоците од став 2 на овој член и податоците 
од членот  5 на овој правилник. 

 
Член 4 

Службените легитимации вработените ги користат 
при извршувањето на службената должност согласно 
дадените законски овластувања. 

Вработениот во Управата кој патува во странство 
не може да ја носи со себе и користи издадената служ-
бена легитимација. 

 
Член 5 

Вработениот кој ја изгубил службената легитима-
ција или на друг начин ќе остане без неа, веднаш до-
ставува писмено известување до Управата и го изве-
стува директорот.  

Управата изгубената службена легитимација ја ог-
ласува за неважечка во Службен весник на Република 
Македонија и започнува постапка за издавање на нова 
легитимација. 

Службената легитимација се заменува со нова и во 
случај на дотраеност, оштетување или промена на лич-
ните податоци на имателот и истата се брише од еви-
денцијата на важечки службени легитимации која ја 
води Управата. 

 
Член 6 

По престанувањето на работниот однос, вработени-
от ја враќа легитимацијата на Управата и истата се по-
ништува. 

Вработениот кој ги исполнил условите за пензиони-
рање ја задржува легитимацијата, која претходно е по-
ништена од страна на Управата. 

 
Член 7 

Прилозите 1 и 2 се составен дел на овој правилник. 
 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
Бр. 02-31259/1            Заменик претседател на Влада  

21 септември 2010 година     и министер за финансии,  
        Скопје                      м-р Зоран Ставрески, с.р.                             
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
2889. 

Врз основа на член 82 од Законот за контрола на 
опојни дроги и психотропни супстанции („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 103/08 и 124/10), 
министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕ, ПОСТАПУВАЊЕ И 
УНИШТУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНА ОПОЈНА ДРОГА, 
ПСИХОТРОПНА СУПСТАНЦИЈА И РАСТЕНИЕ  
ОД КОЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОБИЕ ОПОЈНА ДРОГА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на чува-
ње, постапување и уништување на одземена опојна 
дрога, психотропна супстанција и растение од кое мо-
же да се добие опојна дрога. 

 
Член 2 

Одредбите од овој правилник се однесуваат и на пре-
паратите (лекови и други препарати) кои во својот состав 
содржат опојна дрога или психотропна супстанција. 

 
Член 3 

За начинот на чување, постапување и уништување на 
одземена опојна дрога, психотропна супстанција и расте-
ние од кое може да се добие опојна дрога се применуваат 
одредбите на Правилникот за поблиските услови за 
начинот на одстранување на отпадот со лекови („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 153/08). 

 
Член 4 

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

 
          Бр. 15-6196/1  
25 октомври 2010 година             Министер,  
              Скопје                    д-р Бујар Османи, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

2890. 
Врз основа на член 91 ставовите 6 и 8 од Законот за 

средното образование („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 
81/08, 92/08, 33/10 и 116/10), министерот за образова-
ние и наука донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДГОТОВУВАЊЕ И ПО-
ЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ДИРЕКТОРИ, НАЧИНОТ НА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТОТ, КАКО И ФОРМА-
ТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛО-
ЖЕН ИСПИТ ЗА ДИРЕКТОР НА ЈАВНО СРЕДНО  

УЧИЛИШТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува Програмата за под-

готовување и полагање испит за директори, начинот на 
спроведување на испитот, како и  формата и содржината 
на уверението за положен испит за директор на јавно 
средно училиште (во натамошниот текст: директор). 

Член 2 
Во Програмата за подготовување и полагање на ис-

пит за директори (во натамошниот текст: Програма за 
испит) се утврдени содржините на модулите според 
кои кандидатот за испит за директор на средно учили-
ште се подготвува за испитот, времетраењето на подго-
товките за полагање на испитот за директор и спрове-
дувањето на испитот за директор. 

По реализацијата на подготовката на секој од  мо-
дулите од став 1 на овој член кандидатот за полагање 
на испит за директор изготвува семинарска работа, која 
е составен дел од досието на кандидатот за испит за ди-
ректор.  

Програмата за подготовување и полагање на испит 
за директор е дадена во Прилог бр. 1 и е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 3 

Програмата за испит ја реализираат обучувачи из-
брани на објавен конкурс од страна на Државниот ис-
питен центар.  

Во конкурсот од став 1 на овој член се утврдуваат 
критериумите кои треба да ги исполнат обучувачите за 
оспособување на кандидатите за полагање на испит за 
директор. 

 
Член 4 

Пријавувањето на кандидатите за подготовка за по-
лагање на испит за директор се врши писмено со под-
несување на пријава. 

Кон пријавата од став 1 на овој член кандидатот 
треба да приложи: 

1. Диплома за завршено соодветно високо образова-
ние; 

2. Потврда за работно искуство во воспитно-обра-
зовна дејност во установи верифицирани од мини-
стерството надлежно за образование; 

3. Кратка биографија (резиме, Curriculum vitae); и 
4. Лекарска потврда за психофизичката состојба на 

кандидатот. 
Пријавите на кандидатите од став 1 на овој член се 

доставуваат до Државниот испитен центар и се евиден-
тираат од страна на Државниот испитен центар. 

 
Член 5 

Реализацијата на Програмата за испит, за пријаве-
ните кандидати започнува еден месец од денот на завр-
шување на објавениот конкурс за пријавување. 

За пријавените кандидати за полагање на испит за 
директор се водат досиеа за секој кандидат поединечно. 

Досието на кандидатот се состои од пријава на кан-
дидатот, семинарски работи за секој од модулите во 
тврда копија и евидентни листови. Досието се архиви-
ра и  се чува во Државниот испитен центар. 
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Примерок од досието на кандидатот за полагање на 
испит за директор, најдоцна еден месец по завршува-
њето на подготовките согласно Програмата за испит, 
се доставува до Комисијата за полагање на испит за ди-
ректор на средно училиште (во натамошниот текст: Ис-
питна комисија). 

 
Член 6 

По спроведената подготовка, согласно Програмата 
за испит, кандидатот го пријавува полагањето на испит 
за директор. 

За полагање на испит за директор може да се прија-
ват само оние кандидати кои ги следеле сите модули и 
успешно ги презентирале шестте семинарски работи. 

Роковите за полагање  на испит за директор, по пра-
вило, се во: февруари, април,  септември и декември. 

Кандидатот кој ги исполнува условите за полагање 
на испит за директор се известува за времето и местото 
на полагање на испитот најдоцна осум дена  пред денот 
определен за полагање на испитот. 

 
Член 7 

Испитот за директор се полага пред Испитна коми-
сија формирана од страна на директорот на Државниот 
испитен центар. 

Испитната комисија се состои од претседател и 
двајца членови. Претседателот на Испитната комисија 
е од редот на советниците во Државниот испитен цен-
тар, еден член е од редот на вработените во високоо-
бразовните установи, кој има завршено докторски сту-
дии од областите опфатени со модулите во Програмата 
за испит и еден член е од Министерството за образова-
ние и наука.   

Претседателот и членовите на Испитната комисија 
имаат свои заменици. 

Испитната комисија може да учествува при спрове-
дувањето на подготовките за полагање на испит за ди-
ректор согласно Програмата за испит. 

 
Член 8 

Испитот за директор се состои од два дела: усна од-
брана на завршниот семинарски труд и проверка на те-
оретскиот дел. 

Изработениот завршен семинарски труд на канди-
датот го прегледуваат и оценуваат сите членови на ко-
мисијата. 

Испитот за директор може да трае најмногу 60 ми-
нути. 

Испитната комисија го оценува кандидатот со по-
ложил или неположил, имајќи ја во предвид и успеш-
носта во одбраната на шесте семинарски работи. 

Членот на Испитната комисија кој не се согласува 
со утврдената оценка на комисијата може да има изд-
воено мислење кое ќе биде внесено во записникот.  

Кандидатот го положил испитот доколку повеќе од 
половината членови на Испитната комисија се изјасни-
ле позитивно.  

Член 9 
За текот на испитот за директор се води записник 

во кој се внесуваат следните податоци: име и презиме 
на кандидатот, состав на испитната комисија, време на 
полагање на испитот, резултат од испитот и други по-
важни забелешки од текот на испитот. 

Записникот го потпишуваат претседателот и члено-
вите на Испитната комисија. 

 
Член 10 

На кандидатот за положен испитот за директор му 
се издава Уверение за положен испит за директор на 
средно училиште кое се потпишува од страна на пре-
тседателот на Испитната комисија и од директорот на 
Државниот испитен центар. 

Уверението за положен испит за директор на сред-
но училиште се издава на образец со формат А4, кој е 
даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правил-
ник.  

Образецот на Уверението за положен испит за ди-
ректор на средно училиште содржи: грб и име на Ре-
публика Македонија, назив „Државен испитен центар“, 
наслов „УВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ДИ-
РЕКТОР НА СРЕДНО УЧИЛИШТЕ“, име, татково име 
и презиме на кандидатот, датум и место на раѓање,  да-
тум кога го положил испитот за директор на средно 
училиште, деловоден број, потпис на директорот на 
Државниот испитен центар, потпис на претседателот 
на Испитната комисија и место за печат на Државниот 
испитен центар. 

 
Член 11 

Кандидатите кои го положиле испитот за директор 
се евидентираат во документација која се води од стра-
на на Државниот испитен центар. 

Кандидатите кои не го положиле испитот или од 
оправдани причини не дошле на испит можат испитот 
за директор да го полагаат во наредниот испитен рок. 

 
Член 12 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за постапката и начи-
нот на полагањето на испитот за директор на средното 
училиште, како и формата и содржината  на уверение-
то за положен испит за директор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 36/05). 

 
Член 13 

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

 
   Бр. 07-8111/1 

20 октомври 2010 година                     Министер, 
      Скопје                                 Никола Тодоров, с.р. 
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2891. 
Врз основа на член 45-а став 6 и 45-б став 2 од За-

конот за средното образование („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 
30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10 и 116/10), министерот 
за образование и наука донесе  

     
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЕКСТЕРНОТО ПРОВЕРУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 
ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА, НАЧИНОТ НА ФОР-
МИРАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА УЧИЛИШНАТА КО-
МИСИЈА, ТАЈНОСТА НА МАТЕРИЈАЛОТ ЗА ЕК-
СТЕРНО ПРОВЕРУВАЊЕ, НАЧИНОТ И ПОСТА-
ПКАТА НА ПРОВЕРУВАЊЕ НА ТЕСТОВИТЕ ОД 
УЧИЛИШНАТА КОМИСИЈА, КАКО И ФОРМАТА  

И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на организирање и 

спроведување на екстерното проверување на ученици-
те во средните училишта, начинот на формирање и ра-
ботење на училишната комисија, тајноста на материја-
лот за екстерно проверување, начинот и постапката на 
проверување на тестовите од училишната комисија, ка-
ко и формата и содржината на извештајот („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 115/10) во При-
лог бр.1 ЛИСТА Средно стручно образование со чети-
ригодишно траење редниот бр. 6 се менува и гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр. 19-8110/1 

20 октомври 2010 година                      Министер, 
      Скопје                                  Никола Тодоров, с.р.  

____________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

2892. 
Врз основа на член 31 став 4 од Законот за простор-

но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 51/05, 137/07, 91/09 и 124/10), 
министерот за транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА  
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат стандардите и 
нормативите за урбанистичко планирање кои се приме-
нуваат при изработување, донесување и спроведување 
на урбанистичките планови и државната и локалната 
урбанистичко планска документација од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (во натамошни-
от текст: Законот.) 

Член 2 
Стандардите и нормативите за урбанистичко плани-

рање задолжително се применуваат согласно член 31 
став (1) од Законот. 

 
Член 3 

Заради обезбедување на услови за похумано живее-
ње и работа на граѓаните, рамномерен и одржлив про-
сторен развој на населените места и градбите, рацио-
нално и одржливо користење на просторот, заштита на 
недвижното културно наследство и заштита и унапре-
дување на животната средина и природата, со овој пра-
вилник се утврдуваат урбанистичките начела и норми 
потребни за изработка, донесување и спроведување на 
урбанистичките планови. 

 
Член 4 

Урбанистичкото планирање се заснова на следните 
начела: 

1. Урбанистичкото планирање обезбедува зголемува-
ње на степенот на хуманост на живеењето и подобрува-
ње на условите за работа со плански одредби кои вове-
дуваат повисоки стандарди во однос на постојната со-
стојба или во однос на претходниот урбанистички план. 

2. Урбанистичкото планирање обезбедува хармони-
зација на просторот со плански одредби  за заштита на 
домувањето и дејностите од јавен интерес со создавање 
подрачја со иста намена на земјиштето или подрачја со 
мешани компатибилни намени на земјиштето. 

3. Урбанистичкото планирање обезбедува уредува-
ње и хуманизација на просторот со плански одредби 
кои ќе ја штитат и стимулираат приватната сопстве-
ност и слободното претприемаштво на начин кој нема 
да го повреди или стесни јавниот интерес. 

4. Урбанистичкото планирање сукцесивно ќе ги 
зголемува стечените права по основ на сопственоста на 
градежното земјиште, уредувањето на земјиштето и 
правата на градење, освен ако тоа не е спротивно на 
јавниот интерес.  

5. Урбанистичкото планирање има за цел со план-
ски одредби да ја зголемува вредноста на земјиштето, 
недвижнините и сите други просторни ресурси. 

6. Урбанистичкото планирање обезбедува заштита 
и развој на државниот и јавниот интерес со плански 
одредби со кои се утврдува просторна диспозиција за 
градење и развој на градби од значење за Републиката 
и градби за кои со закон е утврден јавниот интерес. 

7. Урбанистичкото планирање обезбедува заштита 
на недвижното културно наследство, животната среди-
на и природата со плански одредби кои ги интегрираат 
културните и природните блага во подрачјата на план-
ските опфати со што воедно ги прават достапни на лу-
ѓето и заштитени од деградација. 

 
2. ПЛАНСКИ ОПФАТ 

 
Член 5 

(1) Плански опфат е подрачјето уредено со урба-
нистички план односно подрачје на кое урбанистички-
от план е на сила. 

(2) Планскиот опфат се дефинира со утврдување 
на граница на планскиот опфат која секогаш е затворе-
на линија што го опкружува подрачјето на кое се про-
тега правното дејство на урбанистичкиот план. 

(3) Границата на планскиот опфат е планска 
одредба која се уредува со урбанистички план на гра-
фички и текстуален (описен) начин. 

 
Член 6 

(1) Границата на планскиот опфат на урбанистич-
ки план е линиски симбол во графичкиот дел на планот 
кој претставува ортогонална проекција на пресекот на 
вертикална рамнина со површината на теренот. 
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(2) Вертикалната рамнина од став (1) од овој член 
се протега над и под котата на теренот на начин уреден 
со овој правилник и со урбанистички план. 

 
Член 7 

(1) Граница на плански опфат на генерален урбани-
стички план е граница на град.  

(2) Граница на плански опфат на детален урбани-
стички план опфаќа дел од планскиот опфат на гене-
ралниот урбанистички план односно дел од град. Оваа 
граница се уредува со планска одредба во генерален 
урбанистички план, а се уточнува и спроведува со план-
ска одредба во детален урбанистички план. 

(3) Граница на плански опфат на урбанистички 
план за село е граница на село. 

(4) Граница на плански опфат на урбанистички 
план вон населено место е граница на подрачје намене-
то за градење. 

 
Член 8 

Граница на плански опфат на урбанистички план, 
треба да биде: 

- рационална, економична, правилна линија, линија 
на опкружување со колку што е можно помала должина, 

- линија што ќе се совпаѓа или ќе ги следи линеар-
ните зададености на теренот, било да се природни (ре-
љеф, водени текови и др.) или создадени (пат, оска на 
улица, граница на катастарска парцела, граница на по-
драчје со иста намена и др.), и 

- линија која нема да ја намалува вредноста на зем-
јиштето што го дели или да ја попречува неговата на-
мена и начин на користење делејќи го на неупотребли-
ви делови. 

 
Член 9 

Проширувањето на планскиот опфат на урбани-
стички план треба да ги следи следните начела: 

1. Проширување на планскиот опфат на урбани-
стички план по правило не се прави пред да се постиг-
не рационално искористување на земјиштето со густи-
на и интензитет на изграденост во рамките на постојна-
та граница на населеното место, за истата намена за ко-
ја се врши проширувањето. 

2. Проширување на планскиот опфат по правило се 
изведува кон необработливо земјиште, обработливо 
земјиште од 4, 5 и 6 класа бонитет, како и кон дегради-
рано земјиште. 

3. Проширување на планскиот опфат не се изведува 
на сметка на заштитени подрачја на природни целини и 
реткости, парк шуми, излетишта и др. 

4. Политиката на проширување на планскиот опфат 
е прашање од јавен интерес кое го засега одржливот 
развој на населеното место, па секое поместување на 
границата на планскиот опфат треба да се аргументира 
со причини во полза на јавниот интерес. 

 
Член 10 

(1) Кога измените и дополнувањата на урбанистич-
киот план се однесуваат на дел од неговиот плански 
опфат, границата на планскиот опфат на измените и 
дополнувањата се формира според истите начела од 
членот 8 од овој правилник за да опфати логична урба-
нистичка потцелина од планскиот опфат. 

(2) Измените и дополнувањата на урбанистичкиот 
план од став (1) од овој член не смеат да создадат пла-
нерски дисконтинуитет во просторот или да ја намалат 
вредноста на околниот простор односно условите за 
живот и работа на луѓето утврдени со урбанистичкиот 
план кој е предмет на менувањето. 

3. ПЛАНЕРСКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДЕЖНО  
ЗЕМЈИШТЕ 

 
Член 11 

(1) Градежното земјиште е земјиште чија што наме-
на и начин на уредување, градење и користење се утвр-
дени со урбанистичкиот план. Статус на градежно зем-
јиште добива секое земјиште во подрачје за кое е доне-
сен  урбанистички план.  

(2) Градежното земјиште во примарната поделба се 
дели на парцелирано градежно земјиште за поединечно 
градење и употреба и непарцелирано градежно земји-
ште за општа употреба. Парцелираното градежно зем-
јиште за поединечно градење во секундарната поделба 
се дели на градежни парцели. 

(3) Парцелираното градежно земјиште служи за из-
градба на градби и контрола на наменската употреба на 
земјиштето, а градежното земјиште за општа употреба 
служи за изградба на улици, плоштади, инфраструкту-
ри и други видови површини за општа употреба. 

 
Член 12 

(1) Во урбанистичките планови, во случаите кога 
градбата во градежната парцела е дел од периметрално 
градење на блок согласно член 42 став (1) точка 1 од 
овој правилник, на непарцелирано градежно земјиште 
за општа употреба од член 11 став (2) и став (3) од овој 
правилник, може да се предвидат тремови во функција 
на тротоар а со цел заштитата на пешаците од надво-
решни влијанија. 

(2) Тремот се означува со помошна градежна лини-
ја, која истовремено може да преставува и подземна 
градежна линија со која се уредува границата на граде-
ње на подземниот паркинг. Минималното растојание 
помеѓу помошната градежна линија на тремот и ивица-
та на коловозот е 1.50 метри. 

(3) При фасадно обликување на градбата со трем не 
може да се користи првостепена и второстепена пла-
стика од член 38 став (4) од овој правилник, ниту пак 
негово доградување или затварање. Слободната широ-
чина на тремот не треба да биде помала од 3,5о метри, 
а слободната висина не помала од 4,50 метри. Нивото 
на пешачката површина на тротоарот во тремот треба 
да биде на исто ниво со сообраќајницата утврдено со 
нивелациски план. 

(4) Во подземниот паркинг треба да се обезбеди не-
пречено поставување и одржување на инфраструктур-
ните водови од страна на правните лица кои вршат ко-
мунални работи, односно стопанисуваат со комунални-
те инфраструктурни мрежи, како што се: водоводот и 
канализацијата, електричното напојување, топловодот, 
гасоводот, фиксна телефонија и други. 

 
Член 13 

(1) Единици на градежното земјиште (особено во 
урбани подрачја) се градежна парцела, блок и четврт. 

(2) Градежната парцела е основна и најмала едини-
ца на градежното земјиште. Таа е ограничена со регу-
латорните линии: граница на градежна парцела и регу-
лациона линија. 

(3) Блокот е посложена единица на градежното зем-
јиште која се состои од една или повеќе градежни пар-
цели и градежно земјиште за општа употреба. Граница-
та на блокот се совпаѓа со оски на улици, регулациони 
линии и граници на градежни парцели. 

(4) Четвртта или урбаната единица е најголема еди-
ница на градежното земјиште во населеното место 
(особено во гра¬дот) која се состои од повеќе блокови 
и земјиште за општа употреба. Границата на четвртта 
се совпаѓа со границите на блоковите од нејзиниот пер-
иметар.  
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(5) Единиците на градежното земјиште се воедно 
урбанистички единици за планирање. Податоците во 
документационата основа на планот и планските 
одредби од планската документација се организираат 
според урбанистичките единици за планирање. 

(6) Единиците на градежното земјиште во урбани-
стичките планови се обележуваат со трочлена номенк-
латура: градежната парцела со арапски цифри, блоко-
вите со арапски цифри и четвртта со кирилична буква 
од азбуката. 

 
4. РЕГУЛАТОРНИ ЛИНИИ 

 
Член 14 

(1) Регулаторни линии се плански одредби во гра-
фичкиот дел на урбанистичкиот план кои го разграни-
чуваат градежното земјиште од аспект на носителите 
на правото за градење. 

(2) Регулаторни линии се регулациона линија и гра-
ница на градежната парцела. 

 
Член 15 

(1) Регулациона линија е линија на разграничување 
помеѓу градежно земјиште за општа употреба и парце-
лирано градежно земјиште за поединечна употреба. 

(2) Регулациона линија е просторно дефинирана ка-
ко ортогонална проекција на пресекот на вертикална 
рамнина или закривената вертикална површина со по-
вршината на теренот. Вертикалната рамнина или за-
кривената вертикална површина се протега над и под 
котата на теренот колку што е одредено со овој правил-
ник и со урбанистички план. 

 
Член 16 

(1) Минимално растојание помеѓу две регулациони 
линии кои во урбанистички план за прв пат дефинира-
ат блок е 40 метри.  

(2) Растојанието помеѓу регулациони линии кои де-
финираат плоштад или друго сообраќајно и непарцели-
рано земјиште за општа употреба се одредува во урба-
нистички план.  

 
Член 17 

(1) Две паралелни регулациони линии кои помеѓу 
себе ограничуваат земјиште за општа употреба намене-
то за транспорт и движење дефинираат сообраќаен ко-
ридор. 

(2) Растојанието помеѓу две регулациони линии од 
став (1) од овој член претставува ширина на уличен 
профил односно профил на сообраќајница. 

(3) Најмало растојание помеѓу две регулациони ли-
нии кои дефинираат профил на сообраќајница, во за-
висност од категоријата на сообраќајницата, е за: 

- градска магистрална улица              23,00 м 
- транзитна магистрална улица          21,00 м 
- собирна улица                                   11,00 м 
- сервисна улица                                  10,50 м 
- станбена улица                                    8,50 м 
- индустриска улица                            10,00 м 
- пристапна улица                                  5,50 м 
- пешачка улица                                     4,00 м 
- пешачка патека                                    1,50 м 
 
(4) По исклучок од став (3) на овој член, за подрачја 

со амбиентални, историски и културни вредности, во 
урбанистички планови уличната мрежа може да се пла-
нира, категоризира и димензионира според можностите 
за реализација.  

Член 18 
(1) Граница на градежна парцела како планска 

одредба во урбанистички план е линија на разграничу-
вање на носители на право на градење помеѓу две со-
седни градежни парцели. 

(2) Просторната дефиниција и протегањето на прав-
ното дејство на границата на градежната парцела е ка-
ко во член 15 став (2)од овој правилник. 

 
5. ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 

 
Член 19 

(1) Градежна парцела е ограничен дел од градежно 
земјиште со ист носител на правото на градење. 

(2) Градежната парцела е ограничена со регулатор-
ни линии – регулациона линија и граница на парцела 
кои се плански одредби во урбанистички план што ја 
обележуваат промената на носителот на правото на 
градење. 

(3) Градежната парцела се состои од една или пове-
ќе катастарски парцели или делови од катастарски пар-
цели, при што сите сопственици на катастарските пар-
цели  и делови од катастарски парцели во рамките на 
градежната парцела претставуваат единствен носител 
на правото на градење.  

 
Член 20 

(1) Елементи на градежната парцела се: 
1. Лице на градежната парцела е граница на пар-

целата обележана со регулациона линија односно излез 
на градежната парцела на улица. 

2. Дно на градежната парцела е граница на парце-
лата кон внатрешноста на блокот, по правило на спро-
тивната страна од лицето на парцелата. 

3. Страна на градежната парцела е граница на 
парцелата со соседната парцела. 

4. Оска на градежната парцела е линија која ги 
поврзува средините на лицето и дното на парцелата. 

(2) Делови на градежната парцела се: 
1. Површина за градење претставува дел од гра-

дежна парцела согласно член 39 од овој правилник. 
2. Дворно место претставува дел од градежната 

парцела незафатен со површината за градење. Дворно-
то место се дели на преден двор - помеѓу површината 
за градење и лицето на парцелата, заден двор – помеѓу 
површината за градење и дното на парцелата и страни-
чен двор – помеѓу површината за градење и страната 
на парцелата и атриумски двор-ограничен со површина 
за градење. 

 
Член 21 

(1) Димензии на градежната парцела се широчина и 
длабочина. 

(2) Длабочина на градежната парцела е: 
- најкусото растојание помеѓу лицето и дното на 

парцелата доколку се тие паралелни меѓусебе,  
- растојанието помеѓу средината на лицето и среди-

ната на дното на парцелата, доколку тие не се меѓусеб-
но паралелни, и 

- најкусото растојание помеѓу лицето на парцелата 
и 3 м долга линија поставена така да биде паралелна на 
лицето на парцелата, да ги допира страните на парце-
лата и цела да лежи во градежната парцела, во случаи 
кога парцелата е триаголна или неправилна полигонално. 

(3) Широчина на градежна парцела е: 
- најкусото растојание помеѓу страните на парцела-

та, доколку тие се паралелни меѓусебе, 
- должината на линијата во парцелата поставена 

под прав агол на оската на парцелата во нејзиниот пре-
сек со градежната линија, доколку страните на парце-
лата не се меѓусебно паралелни и градежната и регула-
ционата линија не се совпаѓаат. 
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Член 22 
Градежна парцела задолжително се формира во 

урбанистичките планови од од членот 7 точка 2) алине-
ја 2, 3 и 4 од Законот. 

 
Член 23 

(1) Градежна парцела може да се оформи во урба-
нистичките планови од член 22 од овој правилник до-
колку ги исполнува основните услови, од став (2) на 
овој член.  

(2) Основни услови кои градежното земјиште треба 
да ги исполни за да се оформи во градежна парцела се: 

- да се наоѓа непосредно до земјиште за општа упо-
треба изведено или испланирано како сообраќајна ин-
фраструктура, такашто до парцелата да може непрече-
но да се пристапува и таа да може самостојно и неза-
висно да се гради, употребува и одржува, и 

- да има димензии и форма кои соодветствуваат со 
намената на земјиштето и градбите, видот и густината 
на градбите и начинот на нивното користење. 

 
Член 24 

Оформувањето на градежните парцели треба да ги 
следи овие генерални принципи: 

1. Парцелите во ортогонална проекција треба да би-
дат четиристрани правоаголници секаде кадешто тоа е 
можно, а доколку не е, треба да бидат што поправилни 
фигури. 

2. Во рамките на еден блок градежните парцели со 
иста намена на земјиштето треба да бидат меѓусебе 
усогласени по големина. 

3. Принципот на усогласеност од точка 2 од овој 
член на градежните парцели се протега и на повеќе 
блокови или четврт, доколку се во зона со иста класа 
на намени во која со урбанистички план се предвидува 
ист тип на градби. 

4. Градежна парцела со намена А, Б и Г не може да 
се формира на сметка на земјиште за општа употреба 
планирано за сообраќајна инфраструктура, или на сме-
тка на градежно земјиште со оформена градежна пар-
цела со изведена или планирана група на класи на на-
мени В и Д, освен во случаите кога се работи за неиз-
градено градежно земјиште, а намените А, Б и Г се 
утврдени со план од повисоко ниво.  

5. Со оформувањето на градежната парцела да се 
обезбедува подобрување на условите за живот и работа 
на луѓето, зголемување на можностите за развој и гра-
дење и зголемување на вредноста на градежното земји-
ште. 

6. При оформувањето градежни парцели треба да се 
следи поделбата на катастарски парцели само доколку 
тоа не е спротивно на основните услови од член 23 и  
параметрите од член 25 од овој правилник. 

7. Градежните парцели не се формираат според нас-
ледените и спогодбените делби на сопствениците на 
градежното земјиште, односно според правниот промет 
на градежното земјиште, доколку тие се во спротив-
ност со основните услови и принципи уредени со овој 
правилник. 

 
Член 25 

(1) Минимални димензии на градежни парцели кои 
со урбанистички план за прв пат се оформуваат во по-
драчја за кои е утврдена класа на намени А1 –  домува-
ње во станбени куќи, во зависност од видот на домува-
њето, градбата и густината на изградбата се: 

1. Широчина 6 м со длабочина 20 м за куќи во низа. 
2. Широчина 10 м со длабочина 20 м за двокуќи. 
3. Широчина 14 м со длабочина 20 м за самостојна 

семејна куќа во подрачје со густа градба (над 50% из-
граденост на земјиштето). 

4. Широчина 16 м со длабочина 22 м за самостојна 
семејна куќа во подрачје со средно густа градба (од 20-
50%  изграденост на земјиштето). 

5. Широчина 20 м со длабочина 25 м за самостојна 
семејна куќа во подрачје со ретка градба и вилни град-
би (до 20% изграденост на земјиштето).  

(2)  При оформување на градежни парцели за раз-
лични класи на намени се утврдуваат следните мини-
мални нормативи за пресметување на најмалата повр-
шина на градежната парцела: 

- А3 групно домување – најмалку 30 м2 по корис-
ник; 

- В1 образование и наука – најмалку 20 м2 по уче-
ник за основно училиште, 25 м2 по ученик за средно 
училиште и 30 м2 по ученик за високообразовна инсти-
туција; 

- В2 здравство и социјална заштита – најмалку 30 
м2 по корисник за детски јасли, 35 м2 по корисник за 
детска градинка и 80 м2 по легло за клинички центри и 
болници; 

- В3 култура - најмалку 7 м2 по гледач за театар и 3 
м2 по гледач за кино; 

- Д3 спорт и рекреација – најмалку 2 м2 по жител за 
игралишта за деца и 2 м2 по жител за спортски терени. 

(3) При планирање на површини за градба за класи-
те на намена А1 и А2  - домување во станбени куќи и 
згради се пресметува најмалку 25 м 2 по жител. 

(4) При планирање на површини за градба за класи-
те на намени Б1, Б4, В4 и други класи на намени кои се 
остваруваат во канцелариски простори се пресметува 
најмалку 12 м 2 по вработен.     

 
6. НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО 

 
Член 26 

(1) Намената на земјиштето во рамките на плански-
от опфат се уредува со урбанистичките планови од 
член 7 точка 2)  од Законот. 

(2) Намената на земјиштето се уредува на ниво на 
градежна парцела во детален урбанистички план, а и во 
урбанистички план за село, урбанистички план вон на-
селено место, доколку во нив се оформуваат градежни 
парцели. 

(3) Намената на земјиштето се уредува на ниво на 
наменска зона во генерален урбанистички план, а и во 
урбанистички план за село, урбанистички план вон на-
селено место, доколку се изработуваат во размер 1: 
2500, 1: 5000 и 1:10000. 

 
Член 27 

(1) Наменска зона е ограничена површина на гра-
дежно земјиште со иста наменска употреба на земји-
штето. 

(2) Иста наменска употреба на земјиштето зоната 
има кога е составена од: 

- една иста намена при што зоната е хомогена, 
- слични и истородни намени чијашто меѓусебна 

компатибилност овозможува релативна наменска хо-
могенизација, 

- различни, но компатибилни намени при што една-
та е преовладувачка, односно повеќе застапена и стану-
ва именител на зоната, и  

- различни, но компатибилни намени без преовла-
дувачка застапеност ниту на една од нив, при што ме-
шањето на повеќе намени на ист простор станува ос-
новна карактеристика и именител на зоната (зона на 
мешана намена). 

(3) Во рамките на наменската зона со урбанистички 
план се утврдуваат исти општи услови за градење и ре-
жим на користење на земјиштето. 
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(4) Наменската зона се дефинира во графичкиот дел 
на урбанистичкиот план со граница на наменската зона 
која ја опкружува површината со иста намена на земји-
ште. 

(5) Границата на наменската зона се уредува како 
планска одредба во генерален урбанистички план, ур-
банистички план за село, урбанистички план вон насе-
лено место, кои се изработуваат во размер 1:2 500, 1:5 
000 и 1:10 000. 

(6) Во детален урбанистички план, како и во урба-
нистички план за село, урбанистички план вон населе-
но место, кои се изработуваат во размер 1:1000, грани-
ците на зоната се уточнуваат до совпаѓање со регула-
торните линии – регулационата линија и границата на 
градежната парцела. 

 
Член 28 

(1) Уредувањето на намената на земјиштето во ур-
банистичките планови од член 7 точка 2) од Законот се 
врши со системот на класи на намени. 

(2) Системот на класи на намени е инструмент на 
урбанистичкото планирање со кој се врши класифика-
ција на дејностите и активностите во рамките на план-
ските опфати на урбанистичките планови, обележува-
ње на постојните намени и одредување на планираните 
намени на земјиштето.  

(3) Под намена се подразбира начинот на уредува-
њето, изградбата и употребата на градежното земјиште 
и на градбите согласно дејностите и активностите што 
се вршат и одвиваат во нив. 

(4) Под дејности се подразбираат стопанските и де-
ловните дејности и јавните и комуналните сервиси кои 
се дефинирани со Националната класификација на деј-
ности. 

(5) Под активности се подразбираат домувањето и 
сите активности врзани за него како што се рекреација-
та, сообраќајот и слично, кои не се опфатени со Нацио-
налната класификација на дејности. 

 
Член 29 

(1) Системот на класи на намени е составен од пое-
динечни намени, класи на намени и групи на класи на 
намени, при што сродни намени со заеднички функци-
онални и просторни карактеристики се групираат во 
класи на намени, а сродни класи на намени се групира-
ат во група на класи на намени. 

(2) Класите на намени се формираат врз основа на 
заеднички физички карактеристики на просторите и 
градбите во кои дејностите и активностите се одвиваат 
како и просторните реперкусии од нивното градење и 
употреба. 

(3) Класата на намени се обележува со име, голема 
буква од кирилското писмо кое ја означува групата 
класи на намени на која и припаѓа и со арапска цифра, 
додека групата класи на намени се обележува со име и 
со голема буква од кирилското писмо. 

 
Член 30 

(1) Системот на класи на намени е составен од шест 
групи на класи на намени: 

- А - Домување 
- Б - Комерцијални и деловни намени 
- В - Јавни институции 
- Г - Производство, дистрибуција и сервиси 
- Д – Зеленило, спорт, рекреација и меморијални 

простори 
- Е - Инфраструктура 
 
(2) Групите на класи на намени се составени од 

следните класи на намени: 

А- Домување 
А0 домување во станбени куќи со посебен режим 
А1 домување во станбени куќи 
А2 домување во станбени згради 
А3 групно домување 
А4 времено сместување 
 
- Б Комерцијални и деловни намени 
Б1 мали комерцијални и деловни единици 
Б2 големи трговски единици 
Б3 големи угостителски единици 
Б4 деловни простори  
Б5 хотелски комплекси 
Б6 простори за собири 
 
- В Јавни институции 
В1 образование 
В2 здравство и социјална заштита 
В3 култура 
В4 државни институции 
В5 верски институции 
 
- Г Производство, дистрибуција и сервиси 
Г1 тешка и загадувачка индустрија 
Г2 лесна и незагадувачка индустрија 
Г3 сервиси 
Г4 стоваришта 
 
- Д Зеленило, спорт, рекреација и меморијални 

простори 
Д1 парковско зеленило 
Д2 заштитно зеленило 
Д3 спорт и рекреација 
Д4 меморијални простори 
 
- Е Инфраструктура 
Е1 комунална инфраструктура 
Е2 комунална супраструктура 
Е3 некомпатибилна инфраструктура 
 
(3) Класите на намени се составени од следните по-

единечни намени: 
 
А - ДОМУВАЊЕ 
- А0 домување во станбени куќи со посебен режим 

на користење и заштита ги опфаќа сите видови станбени 
куќи со висок стандард и вили за кои минималната повр-
шина на градежната парцела изнесува 500 м². 

- А1 домување во станбени куќи ги опфаќа сите 
видови станбени куќи со дворови: самостојни, двокуќи, 
куќи во низови, атриумски куќи и други, како градби 
со максимум осум (8) станбени единици. Во урбани-
стички план за село класата А1 ги опфаќа и селските 
стопански дворови. 

- А2 домување во станбени згради ги опфаќа сите 
станбени, станбено-деловни и станбени згради со рези-
денцијални станови како: самостоечки, блоковски ни-
зи, терасести и сл. 

- А3 групно домување ги опфаќа сите видови до-
мување во кои станарите дел од своите потреби - најче-
сто исхраната, ги задоволуваат во заеднички просто-
рии, како што се домови за престој на ученици, студен-
ти, стари лица, самци, деца без родители, незгрижени 
лица и сл. 

- А4 времено сместување во кое спаѓаат сите видо-
ви хотели, пансиони, преноќишта, викенд куќи и слич-
ни видови градби, освен големи хотелски комплекси со 
повеќе придружни намени. 

 
Б - КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ 
- Б1 мали комерцијални и деловни дејности во 

кои спаѓаат и услужни и угостителски дејности кои се 
изведуваат во дуќани со или без витрини и имаат дире-
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ктен контакт со јавни пешачки површини како што се 
продажба, продажба и излагање, поправка на лични 
предмети, храна, предмети за домаќинство, ресторани, 
кафулиња, слаткарници, банки, пошти, интелектуални 
услуги, адвокатски и поштарски канцеларии, аптеки, 
мали ордина¬ции, салони, козметички студија и сл. 

- Б2 големи трговски единици во кои спаѓаат сите 
видови трговија на мало која се остварува во самостој-
ни објекти или во значителни делови од објектите како 
што се трговски центри, стоковни куќи, големи специ-
јализирани продавници, супермаркети, затворени паза-
ри и пазари на отворено. 

- Б3 големи угостителски единици во кои спаѓаат 
сите видови угостителски дејности кои се вршат во са-
мостојни градби или во значителни делови од градбите 
како што се ресторани, таверни, ноќни клубови, казина 
и дискотеки. 

- Б4 деловни дејности кои се одвиваат во големи 
канцелариски простори од трговски друштва, акцио-
нерски друштва, управни згради, професионални и фи-
нансиски сервиси и сл. 

- Б5 хотелски комплекси кои зафаќаат многу про-
стор поради постоењето на многу различни содржини 
од услужен карактер. 

- Б6 простори за собири во кои спаѓаат сите видови 
градби со трибини за гледачи како што се стадиони, 
спортски, конгресни и повеќенаменски сали, саеми и сл. 

 
В - ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ 
- В1 образование и наука во кои спаѓаат сите ви-

дови основно, средно и високо образование, континуи-
рано и дополнително образование, како и сите видови 
научни институции. 

- В2 здравство и социјална заштита со сите видо-
ви клиники, амбуланти, клинички центри, болници, 
здравствени домови, лечилишта и сл. како и сите видо-
ви на социјални установи и детски градинки. 

- В3 култура со сите видови дејности кои се одви-
ваат во специјални градби како што се театри, кино са-
ли, музеи, галерии, кинотеки, домови на културата, 
филхармонии, опери и сл. 

- В4 државни институции во кои спаѓаат сите ор-
гани на извршната, судската и законодавната власт, др-
жавни институции, заводи, агенции и дирекции, како и 
органи на локалната самоуправа. 

- В5 верски институции во кои спаѓаат цркви, џа-
мии, синагоги, манастири, текиња и сл. 

 
Г - ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И 

СЕРВИСИ 
- Г1 тешка и загадувачка индустрија во која спа-

ѓаат сите видови индустриски погони кои имаат голе-
ми енергетски барања, голем промет на суровини и ма-
теријали, создаваат голем обем на сообраќај и создава-
ат отпад и штетни еманации. 

- Г2 лесна и незагадувачка индустрија во која 
влегуваат сите видови производство кои не побаруваат 
многу енергија, не создаваат голем промет на сурови-
ни, материјали и сообраќај и не произведуваат штетни 
еманации. 

- Г3 сервиси за одржување и поправка на опрема и 
индустриски производи како што се сервиси за автомо-
били и други возила, машини, алати и инструменти, хе-
миско чистење и сл. 

- Г4 стоваришта во кои спаѓаат сите видови стова-
ришта за складирање на стока на отворен или затворен 
простор, во специјални услови за чување, отпади, авто-
пазари и сл. 

 
Д - ЗЕЛЕНИЛО, СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА И МЕ-

МОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ 
- Д1 парковско зеленило во кое спаѓаат сите видо-

ви површини со садено зеленило и уреден пејсаж како 
паркови, паркови-шуми, градини, ботанички бавчи, 
тревнати терени за рекреација, фитории и сл. 

- Д2 заштитно зеленило во кое спаѓаат уредени зе-
лени површини чија основна намена е да ги изолираат 
зоните со инкомпатибилни намени и имаат улога на 
тампон зони. 

- Д3 спорт и рекреација во кои спаѓаат сите видо-
ви активности за спорт, рекреација или забава на отво-
рено или затворено како спортско-рекреативни сали и 
базени за пливање без трибини, рекреативни езера, за-
бавни паркови, тематски паркови, зоолошки градини, 
површини за спорт рекреација и забава на отворено без 
трибини или со трибини на природни или планирани 
земјани косини најмногу за 3000 посетители. 

- Д4 меморијални простори во кои спаѓаат: мемо-
ријален парк, спомен парк, верски објекти со гроби-
шта, гробишта и сл. 

 
Е - ИНФРАСТРУКТУРА 
- Е1 комунална инфраструктура во која спаѓаат: 

сообраќајна, водоводна, канализациона, енергетска и 
телекомуникациска инфраструктура и сл. 

- Е2 комунална супраструктура во која спаѓаат: 
градбите на комуналната инфраструктура како: терми-
нали од секаков вид, аеродроми, гранични премини, 
катни гаражи, бензиски пумпни станици и услужни 
центри, мерни станици, трафостаници до 20 кв, градби 
за производство на енергија, резервоари за вода, про-
тивпожарни домови и сл. 

- Е3 некомпатибилна инфраструктура во која 
спаѓаат: депонии, пречистителни станици, резервоари 
за дериват со капацитет над 200 тони, трафостаници 
над 20 кв, главни мерно-регулациони станици и сл. 

 
Член 31 

(1) Системот на класи на намени се употребува во 
урбанистичките планови во функција на флексибилно-
ста која треба да биде вградена во планот при одреду-
вањето на намената на земјиштето. 

(2) Најголема флексибилност обезбедува одредува-
њето на намената до нивото на група на класи на наме-
ни. Средна флексибилност на урбанистичкиот план се 
обезбедува со употребата на класи на намени, а најго-
лема ригидност се постигнува со одредување на кон-
кретни сингуларни намени. 

     
Член 32 

(1) Намената на земјиштето во генерален урбани-
стички план се одредува со употреба на наменски зони 
кои се хомогенизираат врз основа на една група на кла-
си на намени, врз основа на една класа на намени или 
со употреба на зони со мешани намени каде што зоната 
ја формираат две или повеќе компатибилни класи на 
намени или групи на класи на намени. 

(2) Поединечната намена се употребува во генера-
лен урбанистички план со симбол за поединечна наме-
на кога е неопходно да се заштити функција од јавен 
интерес утврден со закон или градба од значење за ре-
публиката која треба да се лоцира во зона со друга на-
мена. 

(3) Во урбанистички план за село или урбанистички 
план вон населено место кои се изработуваат во размер 
1:2500, 1:5000 и 1:10000 намената на земјиштето се 
одредува со помош на системот на класи на намени 
согласно став (1) и (2) од овој член.  

 
Член 33 

(1) Во деталниот урбанистички план, урбанистич-
ките планови од член 7 точка 2) од Законот кои се 
изработуваат во размер 1:1000, ситемот на класи на на-
мени се употребува со одредување на една класа на на-
мена или на поединечна намена во рамките на една 
градежна парцела. 
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(2) Наменската употреба на градежното земјиште 
во урбанистичките планови донесени до 28 јуни 2006 
година соодвествуваат со класите на намени од овој 
правилник дадени во Табела 1 која е составен дел на 
овој правилник. 

(3) Заради флексибилност на планот, во урбани-
стичките планови од став (1) од овој член при одреду-
вање на намената на земјиштето како планска одредба 
со алтернативи може да се употребуваат две или пове-
ќе меѓусебе компатибилни класи на намени во рамките 
на наменската зона одредена со план од повисоко ниво. 
Алтернативните кла¬си на намени таксативно се наве-
дуваат за одделни градежни парцели при што збирот на 
површините на градежните парцели со алтернативни 
намени не може да зафати повеќе од максимално доз-
волениот процент на учество од површината на намен-
ската зона за да не го смени карактерот на зоната. 

 
Член 34 

  Под компатибилни класи на намени се подразби-
раат две или повеќе класи на намени кои можат да ег-
зистираат во иста наменска зона, блок или градежна 
парцела без притоа меѓусебно да го нарушуваат функ-
ционирањето, егзистирањето и вредноста на земјиште-
то и градбите и да не го надминуваат максимално доз-
волениот процент на учество даден во Табела 2 која е 
составен дел од овој правилник. 

 
7. ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА И ПОВРШИНА  

ЗА ГРАДЕЊЕ 
 

Член 35 
(1) Градежна линија е планска одредба која прет-

ставува граница на површината за градење во градеж-
ната парцела и ја дефинира просторната граница до ко-
ја градбата може да се гради. 

(2) Просторната дефиниција на градежната линија и 
протегањето на нејзиното правно дејство е како во 
член 15 став (2) од овој правилник. 

(3) Градежната линија е планска одредба која се 
уредува во урбанистички план кој се изработува во раз-
мер 1:2500 1:1000 и 1:500. 

 
Член 36 

(1) Градежна линија се исцртува во градежни парцели 
каде што со планот се утврдуваат услови за идна градба. 

(2) Со градежна линија не може да се потврдува, 
утврдува или менува правниот статус на постојна град-
ба, особено по основа на нејзината легалност.  

(3) За постојните легални градби кои се снимени во 
документационата основа, а за кои во урбанистичкиот 
план не се утвдуваат услови за идна градба, не се исцр-
тува градежна линија, туку информативна црна линија.   

 
Член 37 

Постојат три вида градежни линии, и тоа: 
1. Градежна линија како ознака за просторната 

граница за градење дефинирана во член 35 став (1) од 
овој правилник. 

2. Помошна градежна линија како ознака за дени-
велација, пасажи или друга промена во рамките на по-
вршината за градење. 

3. Подземна градежна линија со која се уредува 
границата за градење под котата на теренот доколку 
таа не се совпаѓа со градежната линија која ја ограни-
чува надземната изградба. 

 
Член 38 

(1) Градежната линија се спроведува со дозволени 
пречекорувања од страна на издадените елементи од 
архитектонската пластика на градбите. Дозволените 
пречекорувања се уредуваат во секој урбанистички 
план во согласност со овој правилник. 

(2) Кога градежната линија се совпаѓа со границата 
на градежната парцела со соседот не се дозволени пре-
чекорувања на градежната линија со ниту еден вид ар-
хитектонски издатини. 

(3) Кога градежната линија не се совпаѓа со грани-
цата на градежната парцела можните пречекорувања не 
смее да излезат надвор од границата на градежна пар-
цела на било која височина на теренот.  

(4) Доколку градежната линија се совпаѓа со регу-
лационата линија, дозволени пречекорувања се: 

- првиот скалник од влезните партии до 30 см ако 
ширината на тротоарот е поголема од 2,00 см, 

- првостепена пластика во која спаѓаат: ризалити, 
влезни партии, конструктивни столбови, вертикални 
комуникации и други издадени делови на архитектон-
ската основа до 30 см ако широчината на тротоарот е 
поголема од 2,00 м, 

- второстепена пластика во која спаѓаат: еркери, 
балкони, конзоли, стреи, брисолеи и др. кои се појаву-
ваат помеѓу првиот спрат и горниот венец до 90 см 
длабочина за уличен коридор широк до 12 м и до 7,5% 
од широчината на коридорот, но не повеќе од 1,50 м 
длабочина. Елементите на второстепената архитектон-
ска пластика не се појавуваат на фасадата на градбата 
најмалку 3,60 м над котата на тротоарот, 

- третостепена пластика во која спаѓат: пиластри, 
корнизи, подпрозорници, венци и друга плитка архите-
ктонска пластика до 30 см. 

(5) Процентот од вкупната должина или површина 
од фасадата кој може да го зафати одреден тип архите-
ктонска пластика, може да се уреди со урбанистички 
план. 

(6) Минималното растојание на второстепената 
пластика од соседот при калканско спојување на сосед-
ните градби се уредува со урбанистички план за секој 
уличен фронт поединечно. 

(7) Доколку градежната линија не се совпаѓа со ре-
гулационата линија, а просторот помеѓу регулационата 
и градежната линија во перспектива треба да се упо-
треби за проширување на сообраќајниот коридор, ва-
жат одредбите од ставот (4) од овој член. 

(8) Доколку градежната линија е кон дното на гра-
дежната парцела дозволените пречекорувања се уреду-
ваат во урбанистички план во зависност од околности-
те за секој плански опфат, четврт или блок. 

(9) За домување во семејни куќи со дворови, вилни 
населби, и градби од други намени со растојанија по-
меѓу површините за градење поголеми од 20 м,  нема 
општи ограничувања за употребата на архитектонската 
пластика. 

(10) Кога површините за градење од страната на 
градежната парцела се на растојание од 3м и помало не 
се дозволени пречекорувања на градежната линија со 
првостепена и второстепена пластика. 

 
Член 39 

(1) Површина за градење е планска одредба со која 
во урбанистички план се утврдува делот од градежната 
парцела која се предвидува за градење на градбите. 

(2) Површината за градење е дел од градежната 
парцела ограничен со градежни  линии. 

(3) Површината за градење е дефинирана во рамки 
на една градежна парцела и не може да се протега низ 
две или повеќе парцели. Континуитетот на површината 
за градење низ две или повеќе градежни парцели во ур-
банистичкото планирање се добива како збир од поеди-
нечни површини за градење чиишто граници се совпа-
ѓаат, со границите на градежните парцели со што се 
обезбедува калканско спојување на соседните градби 
во низа, уличен фронт и слично. 

(4) Во една градежна парцела по правило има една 
површина за градење во која може да се гради само ед-
на градба. Во случаите кога во урбанистичките плано-



27 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 142 - Стр. 75 

ви во една градежна парцела се утврдува простор огра-
ничен со градежни линии во кој е дозволено поставува-
ње на површини за градење на повеќе градби согласно 
дозволениот процент на изграденост на земјиштето, 
истите се определуваат преку изработка на архитектон-
ско-урбанистички проект.  

   
Член 40 

(1) Доколку во урбанистички план утврдената повр-
шина за градење во една гра¬дежна парцела не ја опфа-
ќа постојната градба во парцелата, искористувањето на 
правото на градење на површината за градење е усло-
вено со рушење и отстранување на постојната градба. 

(2) Доколку површината за градење од став (1) од 
овој член опфаќа повеќе од 50% од површината на ос-
новата на приземниот спрат на постојната градба во 
парцелата, искористувањето на правото за градење не е 
условено.  

 
Член 41 

Површината за градење како планска одредба во 
урбанистички план се употребува на два начина: 

1. Во урбани подрачја со густа градба површината 
за градење е по правило целосно искористена за граде-
ње така што, градежните линии се совпаѓаат со надво-
решните линии на фасадните ѕидови од основите на 
градбите. 

2. Во рурални или урбани подрачја во зони со вил-
ни населби или едносемејни куќи во градежни парцели 
со површина поголема од 500 м2, може да се оформи 
поголема површина за градење, во која површината на 
градбата е уредена со дозволениот процент на изграде-
ност, што обезбедува соодветна архитектонска слобода 
во обликувањето на градбите и просторот во градежна-
та парцела. 

 
Член 42 

(1) Диспозицијата на површината за градење во гра-
дежната парцела и нејзиното растојание од границите 
на градежната парцела зависат од типот на градење, 
односно од начинот на групирањето на градбите во 
блокот. Постојат три типа на градење, и тоа: 

1. Периметрално градење на блок кај кое површи-
ните за градење се групираат по периметарот на блокот 
и ослободуваат неизграден простор во средината на 
блокот во вид на внатрешно блоковско двориште, 

2. Површинско градење на блок кај кое површи-
ните за градење ја покриваат целата површина на бло-
кот при што во секоја градежна парцела и во секоја по-
вршина за градење се обезбедува внатрешен двор, 
атриум или патио, и 

3. Дисперзивно градење на блок кај кое површи-
ните за градење се слободно распоредени по целата по-
вршина на блокот на растојание една од друга. 

(2) Растојанијата помеѓу површината за градење и 
границата на градежната парцела зависат од типот на 
градење и намената на земјиштето, и тоа: 

1. Кај периметралниот тип на градење наменет за 
домување површините за градење се по правило поме-
стени кон лицето на парцелата, тежнеат да ја зафатат 
целата широчина на парцелата и да се допираат со со-
седните површини за градење. Растојанието помеѓу по-
вршината за градење и страната на парцелата тежнее 
кон нула, а и растојанието помеѓу површината за гра-
дење и регулационата линија со згуснувањето на град-
бата тежнее кон нула. Растојанието помеѓу површината 
за градење и дното на парцелата е најмалку 6,0 м. 

2.  Кај површинскиот тип на градење наменет за до-
мување кај кој отворите на градбите се ориентирани 
кон внатрешните дворови, растојанието помеѓу повр-
шината за градење и регулаторните линии е нула или               
тежнее кон нула. 

3. Кај дисперзивниот тип на градење наменет за до-
мување со слободностоечки градби со по четири фаса-
ди со отвори, растојанието помеѓу површините за гра-
дење и границите на градежната парцела е најмалку 3.0 
м за градби со височина до 10.20 м (мерено од тротоа-
рот до кота на венец), потоа најмалку третина височина 
за градби со височина над 10.20 м. Растојанијата важат 
за страни од површината за градење на кои се предви-
дуваат регуларни отвори на градбите. 

(3) При одредувањето на диспозицијата на површи-
ната за градење во урбанистички план, не се дозволени 
растојанија помеѓу површината за градење и страната 
на градежната парцела поголеми од нула, а помали од 
1,20 м. 

(4) Кога растојанието помеѓу површината за граде-
ње и страната на градежната парцела е нула, не се доз-
волени никакви отвори на ѕидот на градбата на грани-
цата на градежната парцела. Кога растојанието е од 
1,20 до 3,0 м дозволени се само помошни отвори со па-
рапет од најмалку 1,60 метри, а на растојанија од 3,0 
метри и над 3,0 метри се дозволени регуларни отвори 
на таа страна од градбата.  

 
8. ВИСОЧИНА НА ГРАДЕЊЕ 

 
Член 43 

(1) Плански одредби за ограничување на височина-
та на градбите во урбанистички план се: висинска кота 
на тротоар или пристапна сообраќајница, височина на 
приземната или нултата плоча, максимална височина 
на градбата, максимален број на спратовите, максимал-
на височина на кровната конструкција и правила на 
градење над максималната височина на градбата.  

(2) Планските одредби од став (1) од овој член мо-
же да се уредуваат во генерален урбанистички план а 
за секоја градежна парцела поединечно се уредуваат во 
детален урбанистички план, во урбанистички план за 
село и урбанистички план вон населено место кои се 
изработуваат во размер 1:1000; 1:500 или 1:200. 

(3) Планските одредби од став (1) од овој член се 
уредуваат на ниво на блок, четврт или наменска зона 
во генерален урбанистички план, урбанистички план за 
село и урбанистички план вон населено место кои се 
изработуваат во размер 1:2500, 1:5000 и 1:10000.  

 
Член 44 

(1) Максимална височина на градбата е планска 
одредба со која се утврдува дозволената височина на 
градбата на вертикалната рамнина чиј што пресек со 
теренот се совпаѓа со градежната линија. Максимална-
та височина на градбата се одредува за онаа страна од 
површината за градење која гледа кон лицето на гра-
дежната парцела. 

(2) За рамен терен максималната височина на град-
бата во урбанистички план се изразува како вертикал-
но растојание помеѓу тротоарот и завршниот венец на 
градбата во должни метри.  

(3) За терени во пад доколку тротоарот долж лицето 
на парцелата е во пад, максималната височина се одре-
дува помеѓу висинската кота на тротоарот во средината 
на страната на површината за градење долж падот на 
теренот и завршниот венец на градбата.  

(4) Висинската кота на тротоарот се уредува во ни-
велманскиот план кој е графички прилог на урбани-
стичкиот план и се изразува како кота на надморска ви-
сочина. 

(5) Горен или завршен венец на градбата е хоризон-
тална линија до која завршува вертикалниот фасаден 
ѕид од градбата поставен на градежната линија. 

(6) Максималната височина на градбата изразена во 
должни метри може да се надополнува со планска 
одредба која го ограничува бројот на спратови кој мо-
же да се изгради во одредената височина. 
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(7) Доколку максималната височина на градбата 
изразена во должни метри се надополнува со планска 
одредба која го ограничува бројот на спратови, најма-
лата спратна височина со која се пресметува бројот на 
спратови, мерено од плоча до плоча, за домување е 
2,90 м, за деловна дејност 3,40м, а за објетите и катни-
те гаражи со механизиран систем на паркирање ќе се 
определи во зависност од предложениот систем при 
изработувањето на проектната документација. 

 
Член 45 

(1) Максималната височина на градбата се форму-
лира како условена планска одредба која се остварува 
доколку во постапката за спроведување на планот со 
проектна документација се докаже дека се исполнети 
условите утврдени во планот за достигнување на ма-
ксималната височина на градбата. Оваа условеност нај-
често се однесува на барањето во рамките на градежна-
та парцела да се обезбеди потребниот број на паркинг 
места според намената на градбата и стандардите и 
нормативите за урбанистичко планирање или друг по-
строг услов утврден во урбанистичкиот план за кон-
кретното подрачје, блок или градежна парцела. 

(2) Максималната висина на градбата се формулира 
како неусловена планска одредба во урбанистичкиот 
план секаде каде што рамномерната височина на улич-
ниот фронт е императив кој произлегува од значењето 
и карактерот на подрачјето во планскиот опфат, при 
што обврските за обезбедување на потребниот број на 
паркинг места се уредуваат со посебни одредби. 

 
Член 46 

Одредувањето на максимална височина на градбите 
во урбанистички план ги следи следните принципи: 

1. Со одредувањето максимална височина се обез-
бедува хармонизација и рамномерен развој на урбаното 
ткаење, па цел на оваа планска одредба е воедначување 
на висините на градбите најмалку на ниво на еден ули-
чен фронт.  

2. Со рестриктивна политика на градење во височи-
на се заштитува на ниво на хомогенизирана наменска 
зона секој тип на домување, па зголемувањето на ма-
ксималната височина на градбите по правило се утвр-
дува со промена на наменска зона и со промена на ти-
пот на домување. 

3. Максималните височини на градбите во централ-
но-градските четврти со деловни или мешани намени 
не требаат да се ограничуваат како во зоните со хомо-
гено домување без оглед на намените на градбите. 

4. Максималната височина зависи од намената на 
земјиштето и градбите, како и од густината на граде-
њето, односно од меѓусебното растојание на градбите и 
од широчината на уличниот профил. Пошироките 
улични коридори овозможуваат поголеми максимални 
височини на градбите и обратно. 

5. При одредувањето максимална височина на град-
бата се почитуваат стечените права од важечките урба-
нистички планови, па височината по правило се задр-
жува или зголемува, но не се намалува со нов урбани-
стички план. 

6. Зголемување на максималната височина на една 
површина за градење во однос на височината на улич-
ниот фронт е можно на аголни градежни парцели и на 
специјални локации утврдени и аргументирани во ур-
банистички план.  

 
Член 47 

Во урбанистички план се уредува висинската кота 
на приземната плоча на градбите т.н. нулта плоча во 
однос на котата на тротоарот во урбани подрачја, а во 
рурални доколку постојат услови за тоа. Општи норми 
за височината на нултата плоча се: 

1. Максимална височина на нултата плоча во однос 
на котата на тротоарот  за сите видови градби со наме-
на домување или мешани намени на домување со ко-
мерцијални намени во приземјето, е 1,20 м. 

2. Поместување на нултата плоча не смее да се вр-
ши под котата на тротоарот. 

3. Максимална височина на нултата плоча во однос 
на котата на тротоарот за сите градби кај кои градежна-
та линија се совпаѓа со регулационата линија, а наме-
ната на градбите е Б1, Б2 и Б3 е 15 см. 

4. За терени во пад, максималната височина на нул-
тата плоча се определува во однос на котата на заштит-
ниот тротоар на градбата од страна на пристапната 
улица при што како услов за градење се утврдуваат и 
други параметри како : вкупниот број на нивоа на град-
бата, карактеристичните пресеци и сл. 

 
Член 48 

(1) Височина на слеме е планска одредба која се 
уредува во урбанистички план како услов за градење 
на ниво на наменска зона, уличен фронт, блок или 
плански опфат.  

(2) Слеме е највисока точка на кровната конструк-
ција или највисока хоризонтална линија на пресекот на 
накривените рамнини што го формираат покривот. 

(3) Височина на слеме се одредува и мери од котата 
на горниот, односно завршниот венец на градбата. 

(4) Максималната височина на слеме е до 4,50 м 
над завршниот венец на градбата, а со урбанистички 
план може да се одреди помала или поголема височина 
на слемето во зависност од карактерот на ендемскиот 
архитектонски израз или за градби со намена  Б, В и Г 
од членот 30 од овој правилник. 

(5) Во рамките на дозволената висина на слемето и 
силуетата на покривот се уредува потпокривен корисен 
простор кој се третира рамноправно како и другиот ко-
рисен изграден простор по спратовите на градбата. Во 
потпокривот може да се искористи само една спратна 
височина. 

 
Член 49 

(1) Во дозволената височина на слемето можно е 
формирање на повеќе типови на покриви од кои најче-
сти се косите, мансардните и рамните покриви. Со ур-
банистички план може да се уредува и типот на покри-
вот, доколку е тоа важно за зачувувањето на ендемски-
от архитектонски израз, но со овие стандарди и норма-
тиви се уредуваат дозволените агли и силуети за одре-
дени типови на покриви. 

(2) Косите покриви имаат агол на косина од најмногу 
350 кој се пресметува од завршниот венец на градбата. 

(3) Мансардниот покрив има максимален агол на 
косина од 600 кој треба да почнува од завршниот венец 
поставен на вертикалната рамнина чијшто пресек со 
теренот е градежната линија. 

(4) Рамните покриви имаат агол на косина до 5% и 
во дозволената силуета е можно скалесто повлекување 
од страната на лицето на парцелата и оформување пот-
покрив, кој кон дното на парцелата е со вертикален ѕид 
во рамнина со фасадата. Аголот на скалестото повлеку-
вање е најмногу 600. 

 
Член 50 

Од максималната височина на слемето и дозволена-
та силуета на покривот може да отстапуваат други де-
лови на градбите што се уредува со урбанистички план 
на ниво на плански опфат, блок или поединечна гра-
дежна парцела и тоа: 

- кули, покривни баџи, стакларници и издадени по-
кривни елементи, 

- оџаци, вентилациони канали, лифтовски куќички, 
вертикални комуникации и сите техничко-технолошки 
инсталации, и 
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- сите архитектонски декоративни елементи со кои 
не се обѕидува или оформува затворен корисен простор 
над котата на горниот венец, односно над дозволената 
силуета на покривот. 

 
9. ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ И КОЕФИЦИЕНТ 

НА ИСКОРИСТЕНОСТ НА ЗЕМЈИШТЕТО 
 

Член 51 
(1) Процент на изграденост на земјиштето (Р) е ур-

банистичка величина која ја покажува густината на из-
граденост, односно колкав дел од градежното земјиште 
е зафатен со градба. 

(2) Процентот на изграденост на земјиштето се 
пресметува како однос помеѓу површината на земји-
штето под градбата и вкупната површина на градежно-
то земјиште, изразен во процент. Во површината под 
градба се подразбира површината ограничена со надво-
решните ѕидови и столбови на градбата во висина на 
приземната плоча без надворешните тераси, скали, 
рампи, патеки и сл.  

(3) Процентот на изграденост на земјиштето може да 
се пресметува за градежна парцела, градски блок, град-
ска четврт, наменска зона или плански опфат. Кога се 
пресметува за градежна парцела, се зема површината за-
фатена со градба и површината на градежната парцела. 
Кога се пресметува за блок се зема збирот на површини 
зафатени со градби и збирот на површини на градежни-
те парцели. Кога се пресметува за четврт, наменска зона 
или плански опфат се зема збирот на површини зафате-
ни со градби и збирот на површини на градежните пар-
цели со збирот на површини на земјиштето за општа 
употреба, односно вкупното градежно земјиште. 

 
Член 52 

(1) Коефициент на искористеност (К) на земјиштето 
е урбанистичка величина која го покажува интензите-
тот на изграденост на градежното земјиште. 

(2) Коефициент на искористеност на земјиштето се 
пресметува како однос помеѓу вкупната изградена по-
вршина, односно збирот на површините на сите изгра-
дени спратови на градбата и вкупната површина на 
градежното земјиште, изразен со рационален број до 
две децимали. Под вкупна изградена површина се сме-
таат површините на сите надземни катови. 

(3) Коефициентот на искористеност на земјиштето 
може да се пресметува за градежна парцела, блок, че-
тврт, наменска зона или плански опфат. Во зависност 
за која единица градежно земјиште се пресметува, кое-
фициентот на искористеност на земјиштето, величина-
та на површината на градежното земјиште се зема како 
во член 51 став (3) од овој правилник. 

 
Член 53 

(1) Процентот на изграденост и коефициентот на 
искористеност на земјиштето како планска одредба мо-
же да се употребат во генерален урбанистички план, во 
урбанистички план за село и урбанистички план вон 
населено место кои се изработуваат во размер 1:2500, 
1:5000 и 1:10000, како и во други планови во кои со 
планска одредба не се прецизно дефинирани површи-
ните за градење. 

(2) Во плановите од став (1) од овој член процентот на 
изграденост и коефициентот на искористеност на земји-
штето се употребуваат со минимални или максимални 
вредности на ниво на блок, четврт или наменска зона. 

(3) Процентот на изграденост и коефициентот на 
искористеност на земјиштето не се употребуваат како 
планска одредба на ниво на градежна парцела во урба-
нистички планови во кои со плански одредби се дефи-
нирани градежните парцели, градежните линии, повр-
шините за градење, максималната височина на градби-
те, бројот на спратови и висината на слемето. 

Член 54 
(1) Максимално дозволените вредности на параме-

трите со кои се нормираат планските решенија на кла-
сите на намена: А0, А1 и А2 од член 30 на овој правил-
ник, се условени обезбедување на потребен број на 
паркинг места како и другите стандарди и нормативи 
на овој паравилник. 

(2) Максимално дозволените вредности на процен-
тот на изграденост (Р), коефициентот на искористеност 
на земјиштето (К) и дозволената височина изразена во 
катови или метри (Н) за класите на намени од став (1) 
на овој член изнесуваат за: 

 
- А0 домување во станбени куќи со посебен режим 
(Р) = 50%,  (К) = 1.0,  (Н) = 10.2 м  за градежни пар-

цели до   1000 м² 
(Р) = 50%,  (К) = 0.5,  (Н) = 10.2 м  за градежни пар-

цели над 1000 м² 
 
- А1 домување во станбени куќи 
(Р) до 70%,  (Н) = 10.2 м,  (П+2+Пк) 
 
- А2 домување во станбени згради  
(Р) до 70%,  (Н) мин  (П+3+Пк) за градежни парце-

ли помали од 500 м² 
(Р) до 70%,  (Н) мин  (П+7+Пк) за градежни парце-

ли од 500 – 1000 м² 
(Р) до 70%,  (Н) мин  (П+9+Пк) за градежни парце-

ли од  1000 м² 
 

10. ПАРКИРАЊЕ И ГАРАЖИРАЊЕ 
 

Член 55 
  Површина за паркирање содржи површина за ста-

ционирање на возило во мирување, простор за пристап, 
маневрирање  и пристапна сообраќајница или рампа.  

 
Член 56 

(1) Паркиралиштата се површини од градежното 
земјиште или од градбите кои се сообраќајно технички 
обликувани на безбеден и економичен начин да обезбе-
дат групно стационирање на повеќе возила, така што за 
секое возило да има паркинг место и независен, безбе-
ден и прегледен сообраќаен пристап. 

(2) Основните видови на паркиралишта кои се уре-
дуваат со урбанистички план се: 

1. Паркиралишта во градежните парцели и градбите 
наменети за домување кои им служат на жителите. 
Овие паркиралишта се планираат во рамки на градеж-
ната парцела и може да се изведат во дворното место 
или во надземните и подземни катови од градбата и 
парцелата, а во посебни услови утврдени во план и на 
земјиште за општа употреба. 

2. Паркиралишта во подрачја наменети за домување 
кои им служат на посетителите. Овие паркиралишта се 
планираат на земјиште за општа употреба или во голе-
мите градежни парцели во состав на паркиралиштата 
од точка 1 на овој став. 

3. Паркиралишта во подрачја и градби наменети за 
работа (со групи на класи на намени Б, В и Г) кои им 
служат на вработените. Овие паркиралишта се планира-
ат во рамки на градежната парцела, а во посебни услови 
утврдени во план и на земјиште за општа употреба. 

4. Паркиралишта за јавна употреба кои доколку се 
површински, се планираат на земјиште за општа упо-
треба, а доколку се повеќекатни се планираат во гра-
дежни парцели наменети за изградба на градби од со-
обраќајна инфраструктура за кои со закон е утврден 
јавниот интерес. 

 
Член 57 

Просторот наменет за паркиралиштата за јавна упо-
треба и начинот на паркирање за градежните парцели, 
се уредува во урбанистичките планови. 
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Член 58 
(1) Со урбанистички план не може да се намалува 

или пренаменува површината од градежно земјиште 
наменето за паркирање во претходниот план освен ако 
со истиот план не се намалат површините на градбите 
кои создаваат потреби за паркинг места или ако со 
истиот план не се обезбеди неопходниот број паркинг 
места во рамки на истата единица градежно земјиште 
(градежна парцела, блок, четврт) за која е наменето 
паркиралиштето. 

(2)  Паркиралишта од член 56 став (2) точка 1 и 3 од 
овој правилник се употребуваат согласно нивната на-
мена.Нивна пренамена не смее да се врши во текот на 
употребата на градби изградени според урбанистички 
план.  

 
Член 59 

(1) Површината за паркирање со пристап на едно 
патничко моторно возило со 4+1 седишта изнесува 25 - 
35 м2.  

(2) Најмало паркинг место за паркирање на патнич-
ко моторно возило со 4+1 седишта е со широчина од 
2,50 м и должина 5 м. 

(3) Минималната широчина на комуникацијата за 
пристап до паркинг место за паркирање под агол од 900  
изнесува 5,50 м. 

(4) Минимални димензии за гаража за патничко мо-
торно возило со 4+1 седишта е 3,00 м широчина и 6,00 
м длабочина, сметајќи го просторот меѓу ѕидовите. 

(5) Минимално паркинг место за автобус треба да е 
со широчина од 3,00 м и должина од 15 м, за лесно то-
варно возило со широчина од 3,00 м и должина од 12 
м, за тешко товарно возило со широчина од 3,00 м и 
должина од 15м. 

(6) За јавните паркиралишта минималната широчи-
на на комуникацијата за пристап до паркинг место за 
паркирање под агол од 900 изнесува 5,50 м. 

(7) Минималните димензии од ставовите (1), (2), 
(3), (4), (5) и (6) од овој член се применуваат за пресме-
тување на потребниот број на паркинг места од член 61 
од овој правилник при реализација на урбанистичките 
планови, кога се изработува проектната документација 
за градбите, врз основа на која се издава решението за 
локациски услови, одобрението за градење и одобрени-
ето за употреба на градбите. 

 
Член 60 

(1) Рампите за пристап до паркиралишта и гаражи 
во подземни или надземни градби ги имаат следните 
најголеми подолжни нагиби: 

- 16% за отворени прави рампи 
- 16% за покриени кружни рампи 
- 20% за покриени прави рампи, и 
- 25% за паркиралишта до 4 возила. 
(2) За паркиралиштата од став (1) од овој член ми-

нимална широчина на еднонасочна права рампа изне-
сува 3,25 м, а за еднонасочна кружна рампа изнесува 
4,00 м. Минималната широчина на двонасочните прави 
рампи изнесува 5,50 м, а на кружните изнесува 6,60 м. 

(3) Минималниот радиус на кружните рампи изнесу-
ва 6 м, мерено од оската на претпоставената патека на 
патничко моторно возило со 4+1 седишта, а минимални-
от радиус на коловозот на рампата изнесува 4,10 м. 

 
Член 61 

(1) Минималниот број на паркинг места за планира-
ните намени на земјиштето, градбите и нивната голе-
мина, кој се определува како услов за градење при из-
давање на решението за локациски услови, согласно 
следните нормативи изнесува: 

1. А – ДОМУВАЊЕ 
А0, А1 и А2 – Домување во станбени куќи и згради 
  - за станбени куќи и згради кои се лоцирани во 

централното градско подрачје:1 паркинг место по стан 
  - за станбени куќи и згради кои не се лоцирани во 

централното градско подрачје: 1 паркинг место за секој 
стан до 45 м²: 1,2 паркинг места за секој стан до 90 м2 и 
1,5 паркинг места за секој стан над 90 м2. 

  -  за станбени згради со станови за лица со соција-
лен ризик и други ранливи групи кои се градат по про-
грама на Владата на Република Македонија, програма 
на советите на општините, програма на советите на оп-
штините во град Скопје и програма на советот на град 
Скопје : 0.25 паркинг места за секој 45м2 станбена по-
вршина. 

 
А3 – Групно домување 
- за домовите за стари лица, незгрижени деца и уче-

ници : 1 паркинг место за секој вработен, 1 паркинг ме-
сто за секои 3 вработени во смена и 1 паркинг место на 
15 легла за посетители. 

-  за студентски домови : 1 паркинг место за секој 
вработен, 1 паркинг место за 3 вработени во смена и 1 
паркинг место на 10 легла за студенти и посетители. 

 
А4 – Времено сместување 
-  1 паркинг место на 8 легла и 1 паркинг место на 3 

вработени во смена. 
 
2. Б – КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ 
 
Б1 – Мали комерцијални и деловни дејности 
-   за продавници, дуќани и сл. : на 40 м2 простор за 

посетители 1 паркинг место и на 150 м2 од вкупната 
површина 1 паркинг место за вработените. 

 
Б2 – Големи трговски единици 
-   1 паркинг место на 30 м2 од површината намене-

та за посетители и 1 паркинг место на 100 м2 од вкуп-
ната површина за вработените. 

 
Б3 – Големи угостителски единици 
- 1 паркинг место на 5 м2 од површината за гости и 

1 паркинг место на 100 м2од вкупната површина за вра-
ботените. 

 
Б4 –Деловни дејности 
- 1 паркинг место на 40 м2 од вкупната површина. 
- Кај градбите со шалтер сали : 1 паркинг место на 

20 м2 од површината за публика во шалтер салата. 
 
Б5 – Хотелски комплекси 
- 1 паркинг место на 6 легла, 1 паркинг место на 3 

вработени и 1 паркинг место на 10 м2 површина наме-
нета за нерезидентни гости. 

 
Б6 – Простори за собири 
- 1 паркинг место на 10 гледачи и 1 паркинг место 

на 5 вработени. 
 
3. В – ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ 
В1 – Образование и наука 
-  за предшколско образование 1 паркинг место на 3 

вработени плус 20% за посетителите. 
-  за основно и средно образование 1 паркинг место 

на 3 вработени плус 10% за посетителите. 
-  за високо образование 1 паркинг место на 2 вра-

ботени и 1 паркинг место на 20 студенти. 
-  за научните институции 1 паркинг место на 3 вра-

ботени плус 10% за посетители. 
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В2 – Здравство и социјална заштита 
-  за здравствени установи 1 паркинг место на секој 

лекар во смената, 1 паркинг место на 3 од останатите 
вработени, 2 паркинг места за секоја просторија за 
прегледи и 1 паркинг место на 5 легла. 

 
В3 - Култура 
- 1 паркинг место на 3 вработени, 1 паркинг место 

на 30 м2 изложбен простор за музеи и галерии. 
- 1 паркинг на 3 вработени и 1 паркинг место на 8 

посетители за киносали. 
- 1 паркинг место на 3 вработени и 1 паркинг место 

на 4 посетители за театри и други изведувачки уметно-
сти. 

 
В4 – Државни институции 
- 1 Паркинг место за раководител и 1 паркинг место 

за 3 од останатите вработени плус 10% за посетители. 
 
В5 – Верски институции 
- 1 паркинг место за 10 посетители на богослужба. 
- За другите градби на верските институции 1 пар-

кинг место на 40 м2 од вкупната површина. 
 
4. Г – ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И 

СЕРВИСИ 
Г1 – Тешка индустрија 
-  1 паркинг место на 200 м2 од вкупната површина. 
Г2 – Лесна индустрија 
-  1 паркинг место на 150 м2 ако вкупната површина 

е поголема од 1200 м2. 
-  1 паркинг место на 100 м2 ако вкупната површина 

е помала од 1200 м2. 
Г3 - Сервиси 
-  1 паркинг место на 100 м2 ако вкупната површина 

е над 500 м2. 
-  1 паркинг место на 50 м2 ако вкупната површина 

на градбите е под 500 м2. 
Г4 – Стоваришта 
-  1 паркинг место на 150 м2 ако вкупната површина 

на градбите е над 500 м2. 
-  1 паркинг место на 100 м2 ако вкупната површина 

на градбите е под 500 м2. 
 
5. Д – ЗЕЛЕНИЛО, СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА И 

МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ 
 
Д1 – Парковско зеленило 
-  Потребниот број паркинг места се утврдува во ур-

банистички план во зависност од специфичните потер-
би и услови на локацијата. 

 
Д2 – Заштитно зеленило 
-  Не се предвидуваат паркинг места за оваа намена. 
 
Д3 – Спорт и рекреација 
- 1 паркинг место на 10 посетители, 1 паркинг ме-

сто на 3 вработени. 
 
Д4 – Меморијални простори 
-  1 паркинг место на 10 посетители. 
(2) Димензионирањето на групните паркиралишта 

во градежните парцели и градбите од класите на наме-
ни А2, А3, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, В1, В2, В3, В4 и В5 се вр-
ши на тој начин што на вкупниот број паркинг места се 
планираат минимум 3% паркинг места за инвалиди. На 
паркиралишта со помалку од 20 места се предвидува 
минимум едно паркинг место за инвалиди. Паркинг ме-
стото за инвалиди е со минимални димензии од 
3,50/5,50 м и се лоцира и видно се обележува најблиску 
до влезот на градбата и до пешачката површина.  

(3) Во случаите кога во градежните працели со на-
мена домување во станбени куќи и згради, во рамки на 
парцелата нема услови да се задоволат нормативите од 
став (1) од овој член, може да се реализира заедничко 
подземно паркирање за две или повеќе парцели преку 
заедничка пристапна комуникација, заради обезбедува-
ње на потребениот број на паркинг места, по добиена 
согласност од сопствениците на градежното земјиште 
кое е опфатено со предметните градежни парцели. 

 
Член 62 

Целокупната сообраќајна инфраструктура во рам-
ките на планските опфати со цел да се зголеми проточ-
носта и безбедноста на сообраќајот, да се овозможи 
рамномерен просторен развој и  да се зголеми квалите-
тот на животот на луѓето во урбанизираниот простор, 
се планира со урбанистичките планови од член 7 точка 
2) од Законот. 

 
11. УЛИЧНА МРЕЖА 

 
Член 63 

(1) Сообраќајната инфраструктура се состои од 
мрежа на сообраќајници, односно мрежа на улици. 

(2) Уличната сообраќајна мрежа се состои, според 
хиерархиската функционална класификација, од при-
марна и секундарна улична мрежа. 

(3) Примарната мрежа на улици се состои од:  
- магистрални улици, и 
- собирни улици. 
(4) Магистралните улици се делат на две поткатего-

рии: 
- транзитни магистрални улици или брзи магистра-

ли и 
- градски магистрални улици или градски магистрали. 
(5) Секундарната мрежа на улици се состои од: 
- сервисни улици, 
- станбени улици и индустриски улици. 
(6) Во секундарната мрежа на улици спаѓаат и след-

ните некатегоризирани сообраќајни површини: 
- пристапни улици, 
- пешачки улици и патеки и 
- јавни паркиралишта. 
 

Член 64 
Примарната мрежа на улици служи за движење и 

транспорт на учесниците во сообраќајот, додека секун-
дарната мрежа на улици служи за пристап на учесни-
ците во сообраќајот кон урбаните содржини во парце-
лираното градежно земјиште. 

 
Член 65 

(1) Транзитна магистрална улица е магистрална 
сообраќајница која е интегрален дел од системот на др-
жавните патишта и се поврзува со автопат, експресен 
пат, магистрален или регионален пат.Транзитната ма-
гистрала  се планира да овозможи движење на возилата 
со брзина од 100-120 км/час и да дава највисоко соо-
браќајно ниво на услуга.Крстосувањето на оваа улица е 
можно само со улици од примарната мрежа и тоа со де-
нивелирани крстосници во два нивоа. На транзитни ма-
гистрални улици не се планира паркирање, пристап до 
градби, јавен градски превоз, сообраќај со велосипеди 
и пешаци. 

(2) Градска магистрална улица е магистрална со-
обраќајница која ги поврзува поедините делови на на-
селените места и ги поврзува со мрежата на државните 
патишта. Градската магистрала се планира да овозмо-
жи движење на возилата со брзина од 80–100 км/час и 
да даде највисоко ниво на сообраќајна услуга. Крстосу-
вањето на оваа улица е можно само со улици од при-
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марната мрежа.На градските магистрални улици не се 
дозволува паркирање и пристап до градбите, но може 
да се планира јавен градски сообраќај и сообраќај со 
велосипеди и пешаци. 

(3) Собирна улица е сообраќајница која го собира 
сообраќајот од секундарната улична мрежа и обратно, 
го дистрибуира сообраќајот од примарната улична мре-
жа во секундарната улична мрежа. Собирната улица се 
планира да овозможи движење на возила со брзина од 
60–80 км/час. На оваа улица се планира јавен градски 
сообраќај и сообраќај на велосипеди и пешаци, но пар-
кирање и пристап до градбите не се дозволува. Крсто-
сувањето на оваа улица со улици од иста или пониска 
категорија е со крстосници на едно ниво со синхрони-
зирана семафорска сигнализација. 

(4) Сервисна улица е сообраќајница која ги повр-
зува собирните улици со станбените и индустриските 
улици.Сервисната улица се планира за сообраќај на во-
зила со брзина од 50-60 км/час. На сервисната улица се 
планира јавен градски сообраќај и сообраќај на велоси-
педи и пешаци, а пристапот кон градежните парцели е 
директен од сервисната улица. Крстосувањето на оваа 
улица со улици од иста или пониска категорија е на ед-
но ниво. 

(5) Станбена улица е сообраќајница која ги повр-
зува градежните парцели и градби со намена А, Б и В 
со сервисните и сообраќајните улици. Пристапот кон 
градежните парцели е директен од станбената улица. 
Оваа улица се планира за сообраќај на возила со брзина 
од 40-50 км/час, сообраќај на велосипеди и пешаци, по-
должно паркирање, додека јавен градски сообраќај не е 
дозволен. 

(6) Индустриска улица е улица во индустриска зо-
на која ги поврзува градежните парцели со намена Г со 
сервисните и собирните улици.Пристапот кон градеж-
ните парцели од оваа улица е директен и на неа може 
да се планира и јавен градски сообраќај. Индустриска-
та улица се планира за сообраќај со брзина од 40-50 
км/час. 

(7) Пристапна улица е некатегоризирана сообра-
ќајна површина во ниво на тротоар која е наменета за 
директен пристап до внатрешните градежни парцели 
во блокот и ги поврзува истите со станбените и инду-
стриските улици. Пристапната улица е наменета за 
движење на возила и пешаци со брзина до 30 км/час.  

(8) Пешачки улици и патеки се површини намене-
ти за движење на пешаци и при нивното планирање се 
води сметка тие да можат да послужат и за движење на 
интервентни возила. 

(9) Јавно паркиралиште е посебно уреден и обе-
лежан простор наменет за паркирање на определен вид 
возила. Терминалите за товарни возила се вид на јавни 
паркиралишта. 

(10) Објектите и катните гаражи може да бидат 
изградени и опремени со технички системи за паркира-
ње, атестирани и верифицирани од овластено правно 
лице, како што се касетните, ќелиските, платформските 
и други соодветни технички системи, при што макси-
малната дозволена височина на градбата се одредува 
само во метри. 

 
Член 66 

Паркирање не може да се планира кај примарната 
мрежа на улици. 

 
Член 67 

(1) Уличната мрежа и нејзините елементи се плани-
раат и обликуваат во урбанистичките планови од член 
7 точка 2) од Законот според постојните сообраќајни 
потреби и според планираните потреби до крајот на 
планскиот период. 

(2) Со урбанистички план не може да се планираат 
услови за градба кои ги зголемуваат потребите за соо-
браќајна инфраструктура над капацитет на постојната 
улична мрежа, доколку со истиот урбанистички план 
или друг урбанистички план за пошироката околина 
синхронично не се планираат одредби со кои соодвет-
но се зголемуваат капацитетот, проточноста и нивото 
на услуги на сообраќајната мрежа на улици.  

(3) Кога во урбанистички план се планира улична 
мрежа во подрачје кое е густо изградено со вреден и 
неамортизиран градежен фонд или со други градби за 
кои не постојат економски претпоставки дека ќе бидат 
експроприрани и рушени поради проширување на соо-
браќајните коридори, уличната мрежа се планира, кате-
горизира и димензионира според можностите за реали-
зација во планскиот период. 

(4) При планирање на уличната мрежа во урбани-
стичкиот план треба да се образложи неопходноста и 
рационалноста на планираната сообраќајна инфрастру-
ктура, односот помеѓу трошоците за изградба на пла-
нираната инфраструктура и планираната корист од неа, 
како и приоритетен етапен план за реализација на 
уличната мрежа во однос на реалните и планираните 
приходи на општината која го донесува планот. 

 
12. ЕЛЕМЕНТИ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА 

 
Член 69 

(1) Профилот на сообраќајницата е дефиниран со 
бројот и широчината на сообраќајните ленти, тротоа-
рите, велосипедските патеки и заштитниот појас, чии-
што збир ја претставува широчината на сообраќајниот 
коридор.  

(2) Бројот и широчината на сообраќајните ленти се 
утврдува врз основа на пресметка на потребната про-
пусна моќ и ниво на услуга на планираната улица до 
крајот на планскиот период. 

(3) Широчината на сообраќајната лента зависи од 
категоријата на улицата и планираната пропусна моќ и 
изнесува: 

- за магистрална улица  3,50 - 3,75 м 
- за собирна улица   3,25 - 3,50 м 
- за сервисна улица   3,00 - 3,25 м 
- за станбена улица   2,75 - 3,00 м 
- за индустриска улица  3,50 - 3,75 м  
(4) Широчината за велосипедска патека за еден ред 

велосипеди изнесува 1 м, заштитното растојание кон 
регулационата линија изнесува 0,25 м, а кон работ на 
коловозот 0,75 м. Велосипедската патека која се плани-
ра издвоена од другите елементи на улицата е широка 
најмалку 1,50 м. 

(5) Најмалата широчина на пешачката патека е 1,50 м.  
(6) Најмала широчина на тротоарите за улици од при-

марната мрежа е 2,00м, додека најмалата широчина на 
тротоарите за улиците од секундарната мрежа е 1,50м. 

(7) Минимална широчина на пристапна улица е 
5,50 м.  

(8) Минимална широчина на пешачка улица е 4,00 м. 
(9) Минимална широчина на разделен појас помеѓу 

два коловози е 2,00 м. 
 

Член 69 
(1) Попречниот профил на транзитна магистрала се 

состои од најмалку два ко¬ловози со по две сообраќај-
ни ленти и една сервисна лента како и разделен појас 
меѓу коловозите, со вкупна широчина од најмалку 21м. 

(2) Попречниот профил на градска магистрална 
улица се состои од најмалку два коловози со по две со-
обраќајни ленти, велосипедска патека и тротоар, како и 
разделен појас помеѓу коловозите, со вкупна широчина 
од најмалку 23 м. 
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(3) Попречниот профил на собирна улица се состои 
од најмалку еден коловоз со две сообраќајни ленти и 
два тротоара, со вкупна широчина од најмалку 11м. 

(4) Попречниот профил на сервисна улица се со-
стои од најмалку еден коловоз со две сообраќајни лен-
ти и два тротоари, со вкупна широчина од најмалку 
10,50 м. 

(5) Попречен профил на станбена улица се состои 
од најмалку еден коловоз со две сообраќајни ленти и 
два тротоари со вкупна широчина од најмалку 8,50 м. 

(6) Попречниот профил на индустриска улица се со-
стои од најмалку еден коловоз со две сообраќајни ленти 
и два тротоари со вкупна широчина од најмалку 10м.  

 
Член 70 

   Елементите на геометриското обликување на соо-
браќајниците се планираат и утврдуваат врз основа на 
проектната брзина предвидена за сообраќајниот кори-
дор. Проектната брзина зависи од рангот на сообраќај-
ницата и изнесува: 

- за магистрална улица  80-120 км/час 
- за собирна улица   60-80 км/час 
- за сервисна улица   50-60 км/час 
- за станбена улица   40-50 км/час 
- за индустриска улица  40-50 км/час 
 

Член 71 
   Големината на радиусот на хоризонталните кри-

вини зависи од проектната брзина на сообраќајницата. 
Долната граница на вредноста на радиусот на хоризон-
талните кривини е функција од брзината и изнесува: 

- за 30 км/час      Р = 30 м 
- за 40 км/час      Р = 50 м 
- за 50 км/час      Р = 80 м 
- за 60 км/час      Р = 120 м 
- за 70 км/час      Р = 180 м 
- за 80 км/час      Р = 250 м 
- за 90 км/час      Р = 350 м 
- за 100 км/час     Р = 450 м 
- за 110 км/час     Р = 600 м 
- за 120 км/час     Р = 750 м 
 

Член 72 
(1) Подолжниот наклон на градските улици зависи 

од категоријата на улицата и патеката и тоа за: 
- магистрална улица    макс.4%, (6%) 
- собирна улица     макс.5%, (7%) 
- сервисна улица     макс.6% (10%) 
- станбена улица     макс.8% (12%) 
- индустриска улица    макс. 4% (6%) 
- самостојна пешачка патека макс.12%(14%) 
- велосипедска патека   макс. 8% (12%) 
 
(2) Вредностите во заградите од претходниот став 

претставуваат исклучителни подолжни наклони, кои се 
применуваат само при реконструкција на постојните 
сообраќајници или во случај каде што со техничко-еко-
номско образложение е оправдано примената на исклу-
чителни наклони. 

 
Член 73 

Максималната должина на слепа улица изнесува 
120 м со потребно проширување за свртување со “Т” 
завршеток, или друг облик на проширување со потреб-
ни димензии за свртување на возилата за 1800.  

 
Член 74 

Минималниот радиус на хоризонтална кривина на 
крстосниците во зависност од категоријата на улицата 
изнесува: 

- за магистрални улици    Р = 12 м 
- за собирни улици     Р = 10 м 
- за сервисни улици     Р = 8 м 
- за станбени улици     Р = 6 м 
- за индустриски улици    Р = 12 м 
 

Член 75 
(1) Минималното растојание на крстосниците на 

градските сообраќајници зависи од видот на крстосни-
цата и категоријата на сообраќајницата. 

(2) За денивелираните крстосници минималното 
растојание меѓу две крстосници изнесува 600 м, во што 
не се сметаат денивелирани влезови и излези од соо-
браќајницата. 

(3) За крстосници во ниво, минималното растојание 
меѓу две крстосници изнесува: 

- за магистрални улици  200 м 
- за собирни улици   100 м 
- за сервисни улици    60 м 
- за станбени улици    40 м 
- за индустриски улици   40 м 
 

Член 76 
Најмали димензии на ниши за автобуски стојали-

шта во рамките на системот на градскиот автобуски 
превоз се: 

- минимална должина на нишата изнесува 24 м, 
- минимална широчина на нишата изнесува 2,50 м. 
 

13. УСЛОВИ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА 
ИНВАЛИДИЗИРАНИ ЛИЦА 

 
Член 77 

(1) Составен дел на урбанистичките планови се 
конкретни мерки за создавање на услови за непречено 
движење на инвалидизирани лица во рамките на план-
скиот опфат. 

(2) Планските одредби од ставот (1) од овој член 
особено се однесуваат на уредувањето на градежното 
земјиште за општа употреба и условите за градење на 
градби од класите на намени А, Б и В. 

 
Член 78 

(1) Површините за движење на пешаците кои се 
планираат во урбанистичките планови и тоа тротоари, 
пешачки улици, пешачки патеки, плоштади и плошта-
тки, секаде каде што карактеристиките на теренот тоа 
го дозволуваат, треба да се со континуирана нивелета 
без скалести денивелации со подолжен наклон од најм-
ногу 8,33%. 

(2) Доколку јавните пешачки површини се на терен 
со големи висински разлики кои мораат да се совладаат 
со скали, со урбанистички план се предвидува алтерна-
тивна врска со рампа со максимален пад од 8,33% или 
1:12. 

(3) Рампата од став (2) од овој член се димензиони-
ра за двосмерно движење на лица во колички при што 
нејзината најмала широчина е 1,65 м, а оптималната 
широчина изнесува 1,80 м. 

(4) Во зависност од наклонот на рампата, ограниче-
на е нејзината должина, и тоа: 

- за наклон од 8,33% (1:12) максимална должина на 
рампата е 9 м; 

- за наклон од 6,66% (1:15) максимална должина на 
рампата е 12 м, и 

- за наклон од 5,0% (1:20) максимална должина на 
рампата е 15 м. 

(5) Во случаите кога е неопходна поголема должина 
на рампите од онаа одредена во ставот (4) од овој член, 
треба да се планираат одморишта чијашто најмала дол-
жина е 1,50 м, а оптимална должина 1,80 м. 
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Член 79 
(1) При планирањето на елементите на уличната 

мрежа во урбанистичкиот план се предвидуваат рампи 
на секој пешачки премин за совладување на денивела-
цијата помеѓу тротоарот и коловозот. 

(2) Минималната широчина на рампата од став (1) 
од овој член е 1 м, а оптималната широчина е 1,80 м. 

(3) Најголемиот наклон на рампата од став (1) од овој 
член е 20% (1:5), а оптималниот наклон е 8,33% (1:12). 

 
Член 80 

Постојаната и времената урбана опрема на јавните 
пешачки површини не смее да претставува архитектон-
ска бариера и да го попречува или отежнува сообраќа-
јот на пешаците, а особено на инвалидизираните лица 
со колички. 

 
Член 81 

(1) Во условите за градење кои во урбанистичките 
планови се уредуваат за градби од класите на намени 
А2, А3 и А4, како и групите на класи на намени Б и В, 
се предвидуваат рампи за пристап за висинско совладу-
вање на денивелираните површини за комуникација на 
влезовите од градбите и внатрешни рампи во јавните и 
групните простории како и просториите за собири. 

(2) Рампите од став (1) од овој член се димензиони-
раат според одредбите од член 78 од овој правилник,  
при што  минималната широчина  на рампите  да изне-
сува 1м. 

 
14. УРБАНО ЗЕЛЕНИЛО И ОЗЕЛЕНЕТОСТ 

 
Член 82 

(1) Со урбанистички план се одредуваат улиците со 
дрвореди, видот на дрвата, меѓусебното растојание на 
садниците и опремата на дрворедното место. 

(2) Дрвореди се планираат на улици чиишто тротоа-
ри имаат широчина од најмалку 3 м. 

(3) Оската на дрворедот треба да е оддалечена нај-
малку 0,70 м од работ на коловозот. 

(4) Доколку местото за садници е со квадратна фор-
ма, отворот во пешачката површина има димензии од 
0,90/0,90 до 1,20/1,20 м, а доколку е со кружна фор¬ма 
нејзиниот дијаметар е од 0,90 до 1,20 м. 

(5) Хоризонталната заштита на местото за садници 
е секогаш во исто ниво со пешачката површина околу 
него, заради обезбедување на непречено движење на 
пешаци и инвалидизирани лица со колички.  

 
Член 83 

(1) Со урбанистички план се уредува кои површини 
од градежното земјиште се наменети за парковско зе-
ленило од класата намени Д1. 

(2) Површина изведена со класа на намени Д1 или 
со планска одредба утврдена во истата класа на наме-
ни, со урбанистички план не може да се пренаменува 
во друга класа на намени. 

(3) Во урбанистичкиот план во посебните услови за 
градење за парцелираното градежно земјиште со класа 
на намена Д1 се врши уредување на парцелата со пешач-
ки и озеленети површини, хортикултурно решение на 
озеленетите површини,и режимот на опремувањето на 
пешачките површини и содржини од компатибилни кла-
си на намени утврдени во Табела 2 од овој правилник. 

 
Член 84 

(1) Со планска одредба во урбанистичкиот план се 
уредува процентот на озеленетост во рамки на градеж-
ната парцела, блокот или четврта. 

(2) Процентот на озеленетост е однос помеѓу повр-
шината на градежно земјиште наменето за зеленило и 
вкупната површина на градежното земјиште изразен во 
проценти. 

(3) Кога со урбанистички план ќе се утврди процент 
на озеленетост, оваа планска одредба станува составен 
дел на условите за градење. 

  
15. ЕНЕРГЕТСКО ОДНЕСУВАЊЕ НА ГРАДБИТЕ 

 
Член 85 

(1) Со урбанистички план се уредуваат плански 
одредби и услови за градење кои обезбедуваат намалу-
вање на вкупната потрошувачка на енергија и употреба 
на обновливи извори на енергија која во рамките на 
планскиот опфат се користи за загревање, ладење и 
вентилација на градбите. 

(2) Планските одредби од став (1) од овој член со-
држат планско решение на енергетски прифатлив и 
одржлив систем со градби и инфраструктура за греење 
на градбите во планскиот опфат. 

(3) Условите за градење кои се однесуваат на енер-
гетската ефикасност и одржливост на градбите од став 
(1) од овој член содржат аспекти на архитектонското 
решение, конструкцијата, употребените материјали и 
коефициентот на топлопроводноста на фасадните ѕидо-
ви кои се во функција на намената на градбите, карак-
теристиките на микроклимата и на други ендемски 
својства на подрачјето на планскиот опфат. 

 
Член 86 

(1) Планските одредби и условите за градење од 
член 85 од овој правилник треба да се применуваат за 
градежни парцели, блокови, четврти или плански оп-
фати. 

(2) По исклучок од став (1) од овој член планските 
одредби и условите за градба не се применуваат за 
следните градби: 

- градби кои претставуваат културно наследство, 
- градби од класата на намени В5 (верски институ-

ции), 
- градби од групата на класата на намени А – дому-

вање кои се употребуваат помалку од четири месеци во 
годината, како што се викенд куќи, летни куќи, зимски 
куќи и сл., и 

- слободностоечки градби со вкупна корисна повр-
шина помала од 50 м2. 

 
Член 87 

Планско решение кое ги исполнува планските од-
редби од член 85 став (2) од овој правилник е решение-
то кое ќе понуди планска разработка на еден од след-
ните системи: 

- децентрализиран систем врз основа на обновлив 
извор на енергија, 

- поединечен или централен систем со топлински 
пумпи и геотермални води, или 

- централно греење (и ладење) на ниво на блок или 
четврт, доколку е рационално можно. 

 
Член 88 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за стандарди и нор-
мативи за урбанистичко планирање („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 78/06, 140/07, 12/09, 
93/09, 52/10 и 62/10). 

 
Член 89 

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

 
 Бр. 01-13182/1 

6 октомври 2010 година                       Министер, 
       Скопје                     Миле Јанакиески, с.р. 
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2893. 
Врз основа на член 11 став 5 од Законот за јавна чи-

стота („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.111/08, 64/09 и 88/10), министерот за транспорт и 
врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА БОЈАТА И КРОЈОТ НА СЛУЖ-
БЕНАТА ОБЛЕКА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 
КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО И ОДЗЕМА-
ЊЕТО НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА  

КОМУНАЛНИТЕ РЕДАРИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за бојата и кројот на службената 

облека, формата и содржината како и начинот на изда-
вањето и одземањето на службената легитимација на 
комуналните редари („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.117/08) во член 2 став 2 зборовите:  
„флуросцентна портокалова“ се заменуваат со зборови-
те: „темно зелена“. 

По ставот 7 се додава нов став 8 кој гласи: 
„На капата, виндјакната и кошулата стојат ознаките 

на соодветната општина“. 
 

Член 2 
Во член 3 став 2 зборовите: „флуросцентна порто-

калова“ се заменуваат со „темно зелена“, а по зборот 
„боја“ точката се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: „а чорапите се во кафена боја“. 

По ставот 5 се додава нов став 6 кој гласи: 
„На капата, јакната и кошулата стојат ознаките на 

соодветната општина“. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
   Бр. 01-13496/1 

13 октомври 2010 година               Министер, 
       Скопје                     Миле Јанакиески, с.р. 

___________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2894. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 19, алинеја 7, од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 
36/07, 106/08 и 119/10), член 11 и член 15, став 3 од Та-
рифниот систем за продажба на природен гас на тариф-
ни потрошувачи („Службен весник на РМ” бр. 94/2005 
и 43/2010), постапувајќи по барањето на Дирекцијата 
за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – 
Скопје, за определување на продажна цена на приро-
ден гас за тарифни потрошувачи  приклучени на систе-
мот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, 
во четвртиот квартал од 2010 година, на седницата одр-
жана на 27 октомври 2010 година, донесе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИ-
РОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИК-
ЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИ-
СКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ВО ЧЕТВРТИОТ  

КВАРТАЛ ОД 2010 ГОДИНА 
 

Член 1 
1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-

војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енер-
гетските дејности дистрибуција на природен гас, упра-
вување со системот за дистрибуција на природен гас и 
снабдување со природен гас на тарифните потрошува-
чи приклучени на системот за дистрибуција на приро-
ден гас, продажната цена на природниот гас за четвр-
тиот квартал од 2010 година, се утврдува да изнесува 
24,4954 ден/nm3. 

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 
на овој член, содржани се: 

Трошоци за набавка на природниот гас во четврти-
от квартал од 2010 година, во износ од 18,6584 ден/nm3 
и цена за услугата снабдување на тарифните потрошу-
вачи непосредно приклучени на системот за пренос на 
природен гас, во износ од 0,1777 ден/nm3, утврдени со 
Одлуката за определување продажна цена на природен 
гас во четвртиот квартал од 2010 година („Службен 
весник” бр. 141/10); 

Цената за услугата пренос и управување со систе-
мот за пренос на природен гас, во износ од 2,2170 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување про-
дажна цена на природен гас во четвртиот квартал од 
2010 година („Службен весник на РМ” бр. 141/10). 

2.3. Цената за вршење на дејностите дистрибуција 
на природен гас, управување со системот за дистрибу-
ција на природен гас и снабдување со природен гас на 
тарифните потрошувачи приклучени на системот за ди-
стрибуција на природен гас, во износ од 3,4423 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за одобрување на цена-
та за регулиран период за вршење на дејностите ди-
стрибуција на природен гас, управување со системот за 
дистрибуција на природен гас и снабдување со приро-
ден гас на тарифните потрошувачи приклучени на си-
стемот за дистрибуција на природен гас („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/10).  

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа одлука, е прес-
метена без данок на додадена вредност. 

 
Член 2 

Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага 
нејзиното извршување. 

 
Член 3 

Оваа oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

         
  УП1 Бр. 08-50    

27 октомври 2010 година                 Претседател,                                     
        Скопје                               Димитар Петров, с.р. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


