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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1193. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У  К  А  З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ 

НА УСЛУГИ БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 12 мај 2010 година. 
      

    Број 07-2108/1                                Претседател 
12 мај 2010 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 

                              
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ БРЗ ТРАНСФЕР 

НА ПАРИ 
 

Член 1 
Во Законот за вршење на услуги брз трансфер на 

пари („Службен весник на Република Македонија“ брoj 
77/2003 и 54/2007), во членот 6 по точката 10 се додава 
нова точка 11, која гласи: 

"11) да не му е изречена споредна казна: 
- забрана за добивање дозвола за вршење на услуга 

брз трансфер на пари, 
- одземање на дозвола за вршење на услуга брз 

трансфер на пари, 
- забрана за основање на нови правни лица и 
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- привремена или трајна забрана за вршење на услу-

га брз трансфер на пари." 
Точката 11 станува точка 12. 
 

Член 2 
Пред членот 36 се додава наслов "Недозволен брз 

трансфер на пари", а членот 36 се менува и гласи: 
"Тој што ќе изврши брз трансфер на пари спротив-

но на членот 5 од овој закон  
ќе се казни со затвор од една до три години. 
Ако делото од овој член го изврши правно лице ќе 

се казни со парична казна. 
Судот ќе му изрече на сторителот од ставот 1 на 

овој член и забрана за вршење на професија, дејност 
или должност под условите определени со членот 38-б 
од Кривичниот законик." 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 
PËR KRYERJEN E SHERBIMEVE TRANSFERT I 

SHPEJTE I PARAVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për kryerjen e sherbimeve transfert i shpejte i 

parave (“Gazeta zyrtare e Republikes së Maqedonise” nu-
mer 77/2003 dhe 54/2007), në nenin 6 pas pikes 10 shtohet 
pike e re 11, si vijon: 

“11) të mos i eshte shqiptuar denim dytesor: 
- ndalim për  marrjen e lejes për kryerje të sherbimit 

transfert i shpejte i parave, 
- heqje e lejes për kryerje të sherbimit transfert i shpejte 

i parave, 
- ndalim për themelimin e personave tjere juridike dhe  
- ndalim i perkohshem ose i perhershem, për kryerje të 

sherbimit transfert i shpejte i parave.” 
Pika 11 behet pike 12. 
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Neni 2 
Para nenit 36 shtohet titulli “Transfert i shpejte i paleju-

ar i parave”, ndersa neni 36 ndryshohet si vijon: 
“Ai që do të kryeje transfert të shpejte të parave  në 

kundershtim me nenin 5 të ketij ligji, do të denohet me bur-
gim prej një deri në tre vite. 

Nese vepren nga ky nen e kryen personi juridik, do të 
denohet me denim me para. 

Gjykata do t'i shqiptoje kryeresit nga paragrafi 1 i ketij 
neni edhe ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarise 
ose detyres, në kushtet e percaktuara me nenin 38-b të Ko-
dit penal." 

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
“Gazeten zyrtare të Republikes së Maqedonise”. 

__________ 
1194. 

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

 
У  К  А  З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за банките,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 12 мај 2010 година. 
 

    Бр. 07-2109/1                                Претседател 
12 мај 2010 година                  на Република Македонија, 
       Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ 
 

Член 1 
Во Законот за банките („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ брoj 67/2007 и 90/2009), во членот 13 
став (2) по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи: 

"3)  на кое му е изречена спореднa казнa: 
- забрана за добивање дозвола за основање и работа 

на банка, 
- одземање на дозвола за основање и работа на банка, 
- забрана за основање на нови правни лица и 
- привремена или трајна забрана за вршење на бан-

карски работи;". 
Точките 3, 4 и 5 стануваат точки 4, 5 и 6. 
 

Член 2 
Пред членот 181 се додава наслов "Предизвикување 

стечај на банка", а членот 181 се менува и гласи: 
"(1) Тој што со своето работење ќе ги прекрши 

одредбите од овој закон со што ќе придонесе за отвора-
ње на стечајна постапка кај банка и ќе предизвика ште-
та за доверителите на банката,  

ќе се казни со затвор од три до десет години. 
(2) Ако  делото од овој член го изврши правно лице 

ќе се казни со парична казна. 
(3) Судот ќе му изрече на сторителот од ставот (1) 

на овој член и забрана за вршење на професија, дејност 
или должност под услови определени со членот 38-б од 
Кривичниот законик." 

Член 3 
Пред членот 182 се додава наслов "Недозволена 

употреба на зборот банка", а членот 182 се менува и 
гласи:  

"(1) Тој што ќе го употреби зборот банка спротивно 
на членот 4 од овој закон и со тоа ќе предизвика штета 
на други лица  

ќе се казни со затвор од пет до десет години. 
(2) Ако  делото од овој член го изврши правно лице 

ќе се казни со парична казна. 
(3) Судот ќе му изрече на сторителот од ставот (1) 

на овој член и забрана за вршење на професија, дејност 
или должност под услови определени со членот 38-б од 
Кривичниот законик." 

 
Член 4 

Пред членот 183 се додава наслов "Недозволено 
примање депозити", а членот 183 се менува и гласи: 

"(1) Тој што ќе прими депозити спротивно на членот 5 
од овој закон и со тоа ќе предизвика штета на други лица  

ќе се казни со затвор од најмалку пет години. 
(2) Ако  делото од овој член го изврши правно лице 

ќе се казни со парична казна. 
(3) Судот ќе му изрече на сторителот од ставот (1) 

на овој член и забрана за вршење на професија, дејност 
или должност под услови определени со членот 38-б од 
Кривичниот законик." 

 
Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR BANKA 
 

Neni 1 
Në Ligjin për banka ("Gazeta zyrtare e Republikes së 

Maqedonise" numer 67/2007 dhe 90/2009), në nenin 13 
paragrafi (2) pas pikes 2 shtohet pike e re 3, si vijon:  

“3) të cilit i eshte shqiptuar denim dytesor: 
- ndalim për marrjen e lejes për themelimin dhe punen 

e bankes, 
- heqje e lejes për themelimin dhe punen e bankes, 
- ndalim për themelimin e personave të rinj juridike dhe  
- ndalim i perkohshem ose i perhershem për kryerjen e 

puneve bankare;". 
Pikat 3, 4 dhe 5 behen pika 4, 5 dhe 6. 
 

Neni 2 
Para nenit 181 shtohet titulli “Shkaktimi i falimentimit 

të bankes", ndersa neni 181 ndryshohet si vijon: 
“(1) Ai që me punen e vet do t'i cenoje dispozitat e ketij 

ligji, me cfare do të kontribuoje për hapjen e procedures 
për falimentim në banke dhe do të shkaktoje dëm për kre-
ditoret e bankes, do të denohet me burgim prej tre deri në 
dhjete vite. 

(2) Nese vepren nga ky nen e kryen personi juridik, do 
të denohet me denim me para. 

(3) Gjykata do t’i shqiptoje kryeresit nga paragrafi (1) i 
ketij neni edhe ndalim për kryerjen e profesionit, veprimta-
rise apo detyres në kushtet e percaktuara me nenin 38-b të 
Kodit penal." 

 
Neni 3 

Para nenit 182 shtohet titulli “Perdorim i palejueshem i 
fjales banke", ndersa neni 182 ndryshohet si vijon:  

“(1) Ai që do ta perdore fjalen banke në kundershtim 
me nenin 4 të ketij ligji dhe me kete do të shkaktoje dëm te 
personat tjere, do të denohet me burgim prej pese deri në 
dhjete vjet. 
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(2) Nese vepren nga ky nen e kryen personi juridik, do 
të denohet me denim me para. 

(3) Gjykata do t’i shqiptoje kryeresit nga paragrafi (1) i 
ketij neni edhe ndalim për kryerjen e profesionit, veprimta-
rise ose detyres në kushtet e percaktuara me nenin 38-b të 
Kodit penal." 

 
Neni 4 

Para nenit 183 shtohet titulli “Pranimi i palejuar i depo-
zitave", ndersa neni 183 ndryshohet si vijon: 

“(1) Ai që do të pranoje depozita në kundershtim me 
nenin 5 të ketij ligji dhe me kete do të shkaktoje dëm te 
personat tjere, do të denohet me burgim prej së paku pese 
vitesh. 

(2) Nese vepren nga ky nen e kryen personi juridik, do 
të denohet me denim me para. 

(3) Gjykata do t’i shqiptoje kryeresit nga paragrafi (1) i 
ketij neni edhe ndalim për kryerjen e profesionit, veprimta-
rise ose detyres në kushtet e percaktuara me nenin 38-b të 
Kodit penal." 

 
Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
“Gazeten zyrtare të Republikes së Maqedonise”. 

__________ 
1195. 

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

 
У  К  А  З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕНИЦА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за меница,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 12 мај 2010 година. 
      

     Бр. 07-2111/1                                 Претседател 
12 мај 2010 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА ЗАКОНОТ ЗА МЕНИЦА 
 

Член 1 
Во Законот за меница („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ брoj 3/2002), во насловот на Главата 
VII зборот "КАЗНЕНИ" се заменува со зборот "ПРЕКР-
ШОЧНИ". 

 
Член 2 

Насловот пред членот 121 и членот 121 се бришат. 
 

Член 3 
Насловот пред членот 122 се брише, а членот 122 се 

менува и гласи: 
"Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска 

противвредност ќе се изрече за прекршок на правно ли-
це, доколку: 

- трасира меница без дата или со неточна дата на 
издавање, 

- пренесе или исплати меница без дата на издавање 
и 

- пополни бланко меница спротивно на одредбите 
на овој закон. 

Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот 1 
на овој член на одговорното лице во правното лице. 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот 1 
на овој член на физичко лице." 

 
Член 4 

По членот 122 се додаваат два нови члена 122-а и 
122-б, кои гласат: 

 
"Член 122-а 

За прекршоците предвидени со овој закон прекр-
шочната постапка ја води надлежен суд. 

 
Член 122-б 

Пред поведување на прекршочната постапка, судот 
ќе му предложи на сторителот постапка на порамнува-
ње согласно со Законот за прекршоците." 

 
Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR KAMBIAL 
 

Neni 1 
Në Ligjin për kambial ("Gazeta zyrtare e Republikes së 

Maqedonise” numer  3/2002), në titullin e Kreut VII fjala 
“NDESHKUESE” zevendesohet me fjalet: “PËR KUN-
DERVAJTJE”. 

 
Neni 2 

Titulli para nenit 121 dhe neni 121 shlyhen. 
 

Neni 3 
Titulli para nenit 122 shlyhet, ndersa neni 122 ndrysho-

het si vijon: 
“Gjobe në shume prej 4 000 deri në 5 000 euro në kun-

dervlere me denare, do t’i shqiptohet për kundervajtje per-
sonit juridik, nese: 

- trason kambial pa date ose me date jo të sakte të leshi-
mit, 

- bart ose paguan kambial pa date të leshimit dhe 
- ploteson kambial blanko në kundershtim me dispozi-

tat e ketij ligji. 
Gjobe në shume prej 1 000 deri në 1 500 euro në kun-

dervlere me denare, do t’i shqiptohet për kundervajtjen nga 
paragrafi 1 i ketij neni, personit pergjegjes te personi juri-
dik. 

Gjobe në shume prej 500 deri në 1 000 euro në kun-
dervlere me denare, do t’i shqiptohet për kundervajtjen nga 
paragrafi 1 i ketij neni, personit fizik.” 

 
Neni 4 

Pas nenit 122 shtohen dy nene të reja 122-a dhe 122-b, 
si vijojne: 

 
“Neni 122-a 

Për kundervajtjet e parapara me kete ligj, proceduren 
për kundervajtje e udheheq gjykata kompetente. 
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Neni 122-b 
Para ngritjes së procedures për kundervajtje, gjykata do 

t’i propozoje kryeresit procedure për barazim, në pajtim me 
Ligjin për kundervajtje.” 

 
Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”. 

__________ 
1196. 

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

 
У  К  А  З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА  

АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување 
на Законот за преземање на акционерските друштва, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 12 мај 2010 година. 

 
      Бр. 07–2112/1                                Претседател 
 12 мај 2010 година                 на Република Македонија, 

   Скопје                                     Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА 

 
Член 1 

Во Законот за преземање на акционерските друш-
тва  ("Службен весник на Република Македонија" брoj 
4/2002, 37/2002 и 36/2007), пред членот 67 се додава 
нов наслов “Давање на невистинити информации и да-
вање недопуштена конкурентска понуда“, а во членот 
67 став (1) пред зборот “Тој“ се додава бројот "(1)". 

По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), 
кои гласат: 

“(2) Ако делото од овој член го стори правно лице 
ќе се казни со парична казна. 

(3) Судот ќе му изрече на сторителот од ставот (1) 
на овој член и забрана за вршење на професија, дејност 
или должност под услови определени со членот 38-б од 
Кривичниот законик.“ 

  
Член 2 

 Пред  членот 68 се додава нов наслов “Предиз-
викување на штета при откуп на акционерско друш-
тво“, а во членот 68 став (1) пред зборот “Тој“ се дода-
ва бројот “(1)“. 

По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), 
кои гласат: 

“(2) Ако делото од овој член го изврши правно лице 
ќе се казни со парична казна. 

(3) Судот ќе му изрече на сторителот од ставот (1) 
на овој член и забрана за вршење на професија, дејност 
или должност под услови определени со членот 38-б од 
Кривичниот законик.“ 

 
Член 3 

По членот 68 се додава нова Глава XIV-a која гла-
си: “XIV-a Прекршочни одредби“. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT  

PËR MARRJE TË SHOQËRIVE AKSIONARE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për marrje të shoqërive aksionare (“Gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 4/2002, 37/2002 
dhe 36/2007), para nenit 67 shtohet titull i ri “Dhënia e 
informatave të pavërteta dhe dhënia e ofertës së palejuar 
konkurruese”, ndërsa në nenin 67 paragrafi (1) para fjalës 
“Ai” shtohet numri "(1)". 

Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe 
(3), si vijojnë: 

“(2) Nëse veprën nga ky nen e kryen personi juridik, do 
të dënohet me dënim me para. 

(3) Gjykata do t’i shqiptojë kryerësit nga paragrafi (1) i 
këtij neni edhe ndalim për kryerjen e profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës në kushte të përcaktuara me nenin 
38-b të Kodit penal.” 

  
Neni 2 

Para nenit 68 shtohet titulli i ri “Shkaktimi i dëmit gjatë 
blerjes së shoqërisë aksionare”, ndërsa në nenin 68 
paragrafi (1) para fjalës “Ai” shtohet numri "(1)". 

Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe 
(3), si vijojnë: 

“(2) Nëse veprën nga ky nen e kryen personi juridik, do 
të dënohet me dënim me para. 

(3) Gjykata do t’i shqiptojë kryerësit nga paragrafi (1) i 
këtij neni edhe ndalim për kryerjen e profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës në kushte të përcaktuara me nenin 
38-b të Kodit penal.” 

 
Neni 3 

Pas nenit 68 shtohet Kreu i ri XIV-a si vijon: “XIV-a 
Dispozita për kundërvajtje”. 

 
Neni 4 

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

__________ 
1197. 

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

 
У  К  А  З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

инвестициски фондови, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 12 мај 2010 година. 
      

    Бр. 07 – 2113/1                                Претседател 
12 мај 2010 година                 на Република Македонија, 

  Скопје                                      Ѓорге Иванов, с.р 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ  

ФОНДОВИ 
 

Член 1 
Во Законот за инвестициски фондови („Службен 

весник на Република Македонија“ број 12/2009), во 
членот 13 ставот (2) се менува и гласи: 

“Акционер со квалификувано учество во друштво 
за управување не може да стане лице или  правно лице 
контролирано од лице:  

1) на кое му е изречена прекршочна санкција забра-
на за вршење професија, дејност или должност, додека 
трае забраната; 

2) против  кое е поведена стечајна постапка; 
3) на кое му е изречена споредна казна: 
- забрана за добивање дозвола за работење на друш-

тво за управување со инвестициски фондови, 
- одземање на дозвола за работење на друштво за 

управување со инвестициски фондови, 
- привремена или трајна забрана за вршење на рабо-

ти на управување со инвестициски фондови и 
- забрана за основање на нови правни лица; 
4) кое не поседува добра репутација со што може да 

биде загрозено сигурното и стабилното работење на 
друштвото за управување и  

5) кое не ги почитува одредбите од овој закон и 
прописите донесени врз основа на овој закон и/или не 
ги спроведувало или не ги спроведува и/или постапува-
ло или постапува спротивно на мерките изречени од 
Комисијата, со што биле или се загрозени сигурноста и 
стабилноста на пазарот на хартии од вредност.“ 

 
Член 2 

Во членот 14 став (2) точката 1 се менува и гласи: 
„1) доказ во врска со членот 13 став (2) точки 1, 2 и 

3 од овој закон;“.   
 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на  Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR FONDE 

INVESTUESE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për fonde investuese ("Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 12/2009), në nenin 13 
paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  

“Aksionar me pjesëmarrje të kualifikuar në shoqëri për 
menaxhim, nuk mund të bëhet personi ose personi juridik i 
kontrolluar nga personi:   

1) të cilit i është shqiptuar sanksioni, ndalim për 
kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, derisa 
zgjat ndalimi;     

2) kundër të cilit është ngritur procedurë e falimentimit; 
3) të cilit i është shqiptuar dënim dytësor:  
- ndalim për marrjen e lejes për punën e shoqërisë për 

menaxhim me fondet investuese,  
- heqje e lejes për punën e shoqërisë për menaxhim me 

fondet investuese,  
- ndalim i përkohshëm ose i përhershëm për kryerjen e 

punëve për menaxhim me fondet investuese dhe 
- ndalim për themelimin e personave të rinj juridikë; 
4) i cili nuk posedon reputacion të mirë me çfarë mund 

të rrezikohet puna e sigurt dhe stabile e shoqërisë për 
menaxhim dhe   

5) i cili nuk i respekton dispozitat e këtij ligji dhe 
rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji dhe/ose nuk i ka 
zbatuar ose nuk i zbaton dhe/ose ka vepruar ose vepron në 
kundërshtim me masat e shqiptuara nga Komisioni, me 
çfarë kanë qenë të rrezikuara ose janë rrezikuar siguria dhe 
stabiliteti i tregut për letra me vlerë.”   

 
Neni 2 

Në nenin 14 paragrafi (2) pika 1 ndryshohet si vijon: 
“1) dëshmi në lidhje me nenin 13 paragrafi (2) pikat 1, 2 
dhe 3 të këtij ligji;". 

 
Neni 3 

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

__________ 
1198. 

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

 
У  К  А  З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за супервизија на осигурување,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 12 мај 2010 година. 
     

    Бр. 07 – 2114/1                              Претседател 
12 мај 2010 година                  на Република Македонија, 

  Скопје                                Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
На Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за супервизија на осигурување („Служ-
бен весник на Република Македонија“ брoj 27/2002, 
84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/2007, 8/2008, 
88/2008 и 56/2009), во членот 14 став (1) по точката 2 
се додава нова точка 3, која гласи: 

„3) да не му е изречена споредна казна: 
- забрана за добивање дозвола за вршење работи на 

осигурување, застапување во осигурувањето или оси-
гурително брокерски работи, 

- забрана за основање на нови правни лица, 
- одземање на дозвола за вршење на работи на оси-

гурување, застапување во осигурувањето или осигури-
телно брокерски работи и 

- привремена или  трајна забрана за вршење на  деј-
ност од областа на осигурувањето;“. 

Точките 3 и 4 стануваат точки 4 и 5. 
Во точката 5 која станува точка 6 точката на крајот 

од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава 
нова точка 7, која гласи: 

„7) да не работи спротивно на одредбите од Законот 
за спречување на перење пари и други приноси од каз-
ниво дело и финансирање на тероризам.“ 
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Член 2 
Во членот 19 став (5) зборовите: „Дирекција за 

спречување на перење пари“ се заменуваат со зборови-
те: „Управа за спречување на перење пари и финанси-
рање на тероризам“. 

 
Член 3 

Во членот 23 став (4)  точка 6 точката на крајот од 
реченицата се заменува со сврзникот „и“, а по точката 
6 се додава нова точка 7, која гласи: 

„7) кое работи спротивно на одредбите од  Законот 
за спречување на перење пари и други приноси од каз-
ниво дело и финансирање на тероризам.“ 

 
Член 4 

Во членот 25 точка 3 сврзникот „и“ на крајот на ре-
ченицата се заменува со точка и запирка.  

Во точката 4  точката на крајот од реченицата се за-
менува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 5, која 
гласи: 

„5) именуваат овластено лице за имплементирање 
на програмата за спречување на перење пари и финан-
сирање на тероризам, односно ќе формираат оддел за 
спречување на перење пари и финансирање на терори-
зам.“ 

 
Член 5 

Во членот 28 став (1) точка 7 точката на крајот од 
реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава 
нова точка 8, која гласи: 

„8) кое работи спротивно на одредбите од Законот 
за спречување на перење пари и други приноси од каз-
ниво дело и финансирање на тероризам.“ 

 
Член 6 

Во членот 29 по точката 4 се додава нова точка 5, 
која гласи: 

„5) врши надзор и контрола над примената на мер-
ките и дејствијата за спречување на перење пари и фи-
нансирање тероризам и“. 

Точката 5 станува точка 6.  
 

Член 7 
Во членот 108 став (2) точка 2) по зборот „пари“ се 

додаваат зборовите: „и други приноси од казниво дело 
и финансирање на тероризам“. 

 
Член 8 

Во членот 158-б став (1) точка 9 точката на крајот 
од реченицата се заменува со сврзникот „и“, а по точ-
ката 9 се додава нова точка 10, која гласи: 

„10) врши надзор над примената на мерките и дејс-
твијата за спречување на перење пари и финансирање 
на тероризам согласно со Законот за спречување на 
перење пари и други приноси од казниво дело и финан-
сирање на тероризам.“ 

Точката 10 станува точка 11. 
 

Член 9 
Во членот 158-њ ставот (1) се менува и гласи: 
„Советот на експерти е должен најдоцна до 30 јуни 

во тековната година да достави до Собранието на Ре-
публика Македонија финансиски извештаи за претход-
ната година ревидирани од овластен ревизор“. 

 
Член 10 

Во членот  168 став (1) точка 6 точката на крајот од 
реченицата се заменува со сврзникот „и“, а по точката 
6 се додава нова точка 7, која гласи: 

„7) друштвото ги прекрши одредбите од Законот за 
спречување на перење пари и други приноси од казни-
во дело и финансирање на тероризам.“ 

 
Член 11 

Пред членот 244 се додава наслов „Предизвикува-
ње на стечајна постапка во друштво за осигурување, 
осигурително брокерско друштво, друштво за застапу-
вање во осигурувањето“, а членот 244 се менува и гла-
си: 

„(1) Тој што со своето работење ќе ги повреди 
одредбите на овој закон и ќе придонесе за отвoрање на 
стечајна постапка во друштво за осигурување, односно 
осигурително брокерско друштво, односно друштво за 
застапување во осигурувањето ќе се казни со затвор од 
три до десет години. 

(2) Доколку делото од овој член го стори правно 
лице ќе се казни со парична казна. 

(3) Судот ќе му изречи на сторителот од ставот (1) 
на овој член и забрана за вршење на професија, дејност 
или должност под условите определени со членот 38-б 
од Кривичниот законик.“ 

Член 12 
Пред членот 244-а се додава наслов „Достава на не-

вистинити и неточни податоци од друштво за осигуру-
вање, осигурително брокерско друштво, друштво за за-
стапување во осигурувањето и непостапување по реше-
ние“, а членот 244-а се менува и гласи: 

„(1) Тој што на Агенцијата ќе и достави невистини-
ти и неточни податоци од значење за спроведување на 
супервизијата и тој што нема да постапува по решение 
на Агенцијата во предвидениот рок ќе се казни со за-
твор од три месеци до пет години. 

(2) Доколку делата од овој член ги стори правно ли-
це ќе се казни со парична казна. 

(3) Судот ќе му изречи на сторителот од ставот (1) 
на овој член и забрана за вршење на професија, дејност 
или должност под условите определени со членот 38-б 
од Кривичниот законик.“ 

 
Член 13 

Пред членот 244-б се додава наслов „Незаконско 
работење на друштво за осигурување, осигурително 
брокерско друштво, друштво за застапување во осигу-
рувањето“, а членот 244-б се менува и гласи: 

„(1) Тој што врши работи на осигурување, осигури-
телно брокерски работи или работи на застапување во 
осигурувањето без дозвола од Агенцијата ќе се казни 
со казна затвор од три месеци до пет години. 

(2)  Ако делото од овој член го стори правно лице 
ќе се казни со парична казна. 

(3) Судот ќе му изречи на сторителот од ставот (1) 
на овој член и забрана за вршење на професија, дејност 
или должност под условите определени со членот 38-б 
од Кривичниот законик.“ 

 
Член 14 

Пред членот 244-в се додава нов наслов „Незакони-
то постапување на овластен актуар“, а членот 244-в се 
менува и гласи: 

“(1) Овластен актуар кој спротивно на одредбите од 
овој закон и даде мислење на Агенцијата врз основа на 
невистинити факти и докази ќе се казни со казна затвор 
од една до две години.  

(2) Судот ќе му изрече на сторителот од ставот (1) 
на овој член и забрана за вршење на професија, дејност 
или должност под условите определени со членот 38-б 
од Кривичниот  законик.“ 

 
Член 15 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
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L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR SUPERVIZION TË SIGURIMIT 
 

Neni 1 
Në Ligjin për supervizion të sigurimit („Gazeta zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë“ numër 27/2002, 84/2002, 
98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/2007, 8/2008, 88/2008 dhe 
56/2009), në nenin 14 paragrafi (1) pas pikës 2 shtohet pikë 
e re 3, si vijon: “3) të mos i është kumtuar dënim dytësor: 

- ndalim për marrjen e lejes për kryerje të punëve të 
sigurimit, përfaqësimit në sigurim ose punëve të brokerit 
për sigurim, 

- ndalim për themelim të personave të rinj juridik, 
- heqje e lejes për kryerje të punëve të sigurimit, përfa-

qësimit në sigurim ose punëve të brokerit për sigurim dhe  
- ndalim i përkohshëm apo i përhershëm për kryerje të 

veprimtarisë nga sfera e sigurimit;”. 
Pikat 3 dhe 4 bëhen pikat 4 dhe 5. 
Në pikën 5 që bëhet pika 6, pika në fund të fjalisë zëv-

endësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet pikë e re 7, si 
vijon:  

“7) të mos punojë në kundërshtim me dispozitat e Ligjit 
për parandalim të larjes së parave dhe të ardhurave tjera 
nga vepra ndëshkuese dhe financimi i terrorizmit.” 

 
Neni 2 

Në nenin 19 paragrafi (5) fjalët: “Drejtoria për Parand-
alim të Larjes së Parave” zëvendësohen me fjalët: ”Drejtor-
ia për Parandalim të Larjes së Parave dhe Financimit të ter-
rorizmit”.  

 
Neni 3 

Në nenin 23 paragrafi (4) pika 6, pika në fund të fjalisë 
zëvendësohet me lidhëzën “dhe” e pas pikës 6 shtohet pika 
e re 7, si vijon: 

“7) që punon në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për 
parandalim të larjes së parave dhe të ardhurave tjera nga 
vepra ndëshkuese dhe financimi i terrorizmit.”  

 
Neni 4 

Në nenin 25 pika 3 lidhëza “dhe” në fund të fjalisë zëv-
endësohet me pikëpresje.  

Në pikën 4 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me 
lidhëzën “dhe” dhe shtohet pika e re 5, si vijon: 

“5) emërojnë person të autorizuar për realizimin e pr-
ogramit për parandalim të larjes së parave dhe financimit të 
terrorizmit, përkatësisht do të formojnë seksion për parand-
alim të larjes së parave dhe financimit të terrorizmit.”  

 
Neni 5 

Në nenin 28 paragrafi (1) pika 7, pika në fund të fjalisë 
zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet pika e re 8), si 
vijon: 

“8) që punon në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për 
parandalim të larjes së parave dhe të ardhurave tjera nga 
vepra ndëshkuese dhe financimi i terrorizmit.” 

 
Neni 6 

Në nenin 29 pas pikës 4 shtohet pika e re 5, si vijon: 
“5) kryen mbikëqyrje dhe kontroll mbi zbatimin e mas-

ave dhe veprimeve për parandalim të larjes së parave dhe 
financimit të terrorizmit dhe”. 

Pika 5 bëhet pikë 6.  
 

Neni 7 
Në nenin 108 paragrafi (2) pika 2) pas fjalës “parave” 

shtohen fjalët: ”dhe të ardhurave tjera nga vepra ndëshkue-
se dhe financimi i terrorizmit”.  

Neni 8 
Në nenin 158-b paragrafi (1) pika 9, pika në fund të 

fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe” e pas pikës 9 shto-
het pika e re 10, si vijon:  

“10) kryen mbikëqyrje mbi zbatimin e masave dhe ve-
primeve për parandalim të larjes së parave dhe financimit 
të terrorizmit, në pajtim me Ligjin për parandalim të larjes 
së parave dhe të ardhurave tjera nga vepra ndëshkuese dhe 
financimi i terrorizmit.” 

Pika 10 bëhet pikë 11.    
 

Neni 9 
Në nenin 158-nj paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
“Këshilli i Ekspertëve është i obliguar që më së voni 

deri më 30 qershor në vitin rrjedhës, të parashtrojë në 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë raporte financiare 
për vitin paraprak të reviduara nga revizori i autorizuar.” 

 
Neni 10 

Në nenin 168 paragrafi (1) pika 6, pika në fund të fjali-
së zëvendësohet me lidhëzën “dhe” e pas pikës 6 shtohet 
pika e re 7, si vijon: 

“7) shoqëria i cenon dispozitat e Ligjit për parandalim 
të larjes së parave dhe të ardhurave tjera nga vepra ndëshk-
uese dhe financimi i terrorizmit.” 

 
Neni 11 

Para nenit 244 shtohet titulli “Shkaktim i procedurës së 
falimentimit në shoqëri të sigurimit, shoqëri brokere për 
sigurim, shoqatë për përfaqësim në sigurim”, ndërsa neni 
244 ndryshohet si vijon: 

“(1) Ai që me punën e vet do t’i cenojë dispozitat e 
këtij ligji dhe do të kontribuojë për hapjen e procedurës së 
falimentimit në shoqëri të sigurimit, përkatësisht shoqëri 
brokere për sigurim, përkatësisht shoqëri për përfaqësim në 
sigurim, do të dënohet me burgim prej tre deri në dhjetë 
vite.  

(2) Nëse veprën nga ky nen e kryen personi juridik, do 
të dënohet me dënim me para.  

(3) Gjyqi do t’i kumtojë kryerësit nga paragrafi (1) i 
këtij neni edhe ndalim për kryerjen e profesionit, veprimt-
arisë apo detyrës në kushtet e përcaktuara me nenin 38-b të 
Kodit penal.”    

 
Neni 12 

Para nenit 244-a shtohet titulli "Paraqitja e dhënave të 
pasakta dhe të pavërteta nga shoqëria për sigurim, shoqëria 
brokere për sigurim, shoqëria për përfaqësim në sigurim 
dhe mosveprim sipas aktvendimit", ndërsa neni 244-a ndr-
yshohet si vijon: 

"(1) Ai që Agjencisë do t'i paraqesë të dhëna të 
pavërteta dhe të pasakta me rëndësi për zbatimin e mbikëq-
yrjes dhe ai që nuk do të veprojë sipas aktvendimit të Agj-
encisë në afatin e paraparë, do të dënohet me burgim prej 
tre muajsh deri në pesë vite. 

(2) Nëse veprat nga ky nen i kryen personi juridik, do 
të dënohet me dënim me para. 

(3) Gjykata do t'ia shqiptojë kryesit nga paragrafi (1) i 
këtij neni edhe ndalimin për kryerjen e profesionit, vepri-
mtarisë ose detyrës në kushtet e përcaktuara me nenin 38-b 
nga Kodi penal." 

 
Neni 13 

Para nenit 244-b shtohet titull "Puna e paligjshme e 
shoqërisë për sigurim, shoqërisë brokere për sigurim, 
shoqërisë për përfaqësim të sigurimit", ndërsa neni 244-b 
ndryshohet si vijon: 

"(1) Ai që kryen punë të sigurimit, punë brokere të 
sigurimit ose punë të përfaqësimit në sigurim pa leje të Ag-
jencisë, do të dënohet me burgim prej tre muajsh deri në 
pesë vite. 
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(2)  Nëse veprën nga ky nen e kryen personi juridik, do 
të dënohet me dënim me para. 

(3) Gjykata do t'ia shqiptojë kryerësit nga paragrafi (1) 
i këtij neni edhe ndalimin e kryerjes së profesionit, vepri-
mtarisë ose detyrës në kushtet e përcaktuara me nenin 38-b 
nga Kodi penal." 

 
Neni 14 

Para nenit 244-v shtohet titull i ri "Veprimi i paligjshë-
m i aktuarit të autorizuar", ndërsa neni 244-v ndryshohet si 
vijon: 

"(1) Aktuari i autorizuar i cili në kundërshtim me dis-
pozitat e këtij ligji i jep mendim Agjencisë në bazë të fakt-
eve dhe dëshmive të pavërteta, do të dënohet me dënim me 
burgim prej një deri në dy vite. 

(2) Gjykata do t'ia shqiptojë kryerësit nga paragrafi (1) 
i këtij neni edhe ndalimin e kryerjes së profesionit, vepri-
mtarisë ose detyrës në kushtet e përcaktuara me nenin 38-b 
nga Kodi penal." 

 
Neni 15 

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

__________ 
1199. 

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

 
У  К  А  З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

платите на судиите,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 12 мај 2010 година. 
 

   Бр. 07 – 2115/1                               Претседател 
12 мај 2010 година                 на Република Македонија, 

  Скопје                                Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  ПЛАТИТЕ 

НА СУДИИТЕ 
 

Член 1 
Во Законот за платите на судиите („Службен вес-

ник на Република Македонија“ брoj 110/2007, 103/200-
8, 161/2008 и 153/2009), во членот 5 ставот (2)  се мен-
ува и гласи: 

„Основицата за пресметување на платата на судии-
те е основицата за пресметување на платата за избрани 
и именувани лица утврдена согласно со Законот за пла-
та и други надоместоци на избрани и именувани лица 
во Република Македонија.“ 

   
Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, при 
утврдувањето на износот на висината на основицата за 
пресметување на платата на судиите ќе се применува 
утврдениот износ за основицата за исплата на плата и вре-
менскиот период за кој таа се однесува согласно со одред-
бите од Законот за плата и други надоместоци на избрани 
и именувани лица во Република Македонија, кои се одне-
суваат на примена на членот 11 од тој закон. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 
__________ 

                    
L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR RROGAT  
E GJYKATËSVE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për rrogat e gjykatësve („Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 110/2007, 103/2008, 
161/2008 dhe 153/2009), në nenin 5 paragrafi (2) ndrysh-
ohet si vijon: 

 "Bazë për llogaritjen e rrogës së gjykatësve është baza 
për llogaritjen e rrogës për personat e zgjedhur dhe të em-
ëruar, e përcaktuar në pajtim me Ligjin për rroga dhe kom-
pensime tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar në 
Republikën e Maqedonisë.”  
 

Neni 2 
Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, gjatë përcaktimit 

të shumës së lartësisë së bazës për llogaritjen e rrogës së 
gjykatësve, do të zbatohet shuma e përcaktuar për bazën e 
pagesës së rrogave dhe periudha kohore për të cilën ajo ka 
të bëjë, në pajtim me Ligjin për rroga dhe kompensime 
tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën 
e Maqedonisë, që kanë të bëjnë me nenin 11 të këtij ligji.  

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
1200. 

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

 
У  К  А  З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ 

ОБВИНИТЕЛИ 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

платите на јавните обвинители, 
 што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 12 мај 2010 година. 
 

      Бр. 07-2116/1                                 Претседател 
12 мај 2010 година                 на Република Македонија,                       
          Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
    

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  ПЛАТИТЕ 

НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ 
 

Член 1 
Во Законот за платите на јавните обвинители 

(„Службен весник на Република Македонија“ брoj 
153/2009),  во членот 5 ставот (2)  се менува и гласи: 

„Основицата за пресметување на платата на јавните 
обвинители е основицата за пресметување на платата 
за избрани и именувани лица утврдена согласно со За-
конот за плата и други надоместоци на избрани и име-
нувани лица во Република Македонија.“ 
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Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, при 

утврдувањето на износот на висината на основицата за 
пресметување на платата на јавните обвинители ќе се 
применува утврдениот износ за основицата за исплата  
на плата и временскиот период за кој таа се однесува 
согласно со одредбите од Законот за плата и други на-
доместоци на избрани и именувани лица во Република 
Македонија, кои се однесуваат на примена на членот 
11 од тој закон. 

 
Член 3 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR RROGAT E 

PROKURORËVE PUBLIKË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për rrogat e prokurorëve publikë (“Gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 153/2009), në 
nenin 5 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  

“Bazë për llogaritjen e rrogës së prokurorëve publikë 
është baza për llogaritjen e rrogës së personave të zgjedhur 
dhe të emëruar, e përcaktuar në pajtim me Ligjin për rrogë 
dhe kompensime tjera të personave të zgjedhur dhe të 
emëruar në Republikën e Maqedonisë." 

   
Neni 2 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, gjatë përcaktimit 
të shumës së lartësisë së bazës për llogaritjen e rrogës së 
prokurorëve publikë, do të zbatohet shuma e përcaktuar e 
bazës për pagesën e rrogës dhe periudha kohore për të cilën 
ajo ka të bëjë, në pajtim me dispozitat nga Ligji për rrogë 
dhe kompensime tjera të personave të zgjedhur dhe të 
emëruar në Republikën e Maqedonisë, të cilat kanë të 
bëjnë me zbatimin e nenit 11 të këtij ligji.  

   
Neni 3 

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

__________ 
1201. 

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

 
У  К  А  З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ЧЛЕНО-
ВИТЕ НА СУДСКИОТ СОВЕТ  НА  РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
платите на членовите на Судскиот совет на Република 
Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 12 мај 2010 година. 

 
     Бр. 07-2118/1                                 Претседател 
12 мај 2010 година                 на Република Македонија,                       
          Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  ПЛАТИТЕ 
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за платите на членовите на Судскиот 

совет на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ брoj 139/2009),  во членот 4 
ставот (2)  се менува и гласи: 

„Основицата за пресметување на платата на члено-
вите на Судскиот совет е основицата за пресметување 
на платата за избрани и именувани лица утврдена сог-
ласно со Законот за плата и други надоместоци на из-
брани и именувани лица во Република Македонија.“ 

      
Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, при 
утврдувањето на износот на висината на основицата за 
пресметување на платата на членовите на Судскиот со-
вет ќе се применува утврдениот износ за основицата за 
исплата  на плата и временскиот период за кој таа се 
однесува согласно со одредбите од Законот за плата и 
други надоместоци на избрани и именувани лица во 
Република Македонија, кои се однесуваат на примена 
на членот 11 од тој закон. 

 
Член 3 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR RROGAT E 

ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË PROKURORËVE 
PUBLIKË TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për rrogat e anëtarëve të Këshillit të 

Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë 
(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 
139/2009), në nenin 4 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  

"Bazë për llogaritjen e rrogës së anëtarëve të Këshillit 
të Prokurorëve Publikë është baza për llogaritjen e rrogës 
për personat e zgjedhur dhe të emëruar, e përcaktuar në 
pajtim me Ligjin për rroga dhe kompensime tjera të 
personave të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e 
Maqedonisë.” 

  
Neni 2 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, gjatë përcaktimit 
të shumës së lartësisë së bazës për llogaritjen e rrogës së 
anëtarëve të Këshillit të Prokurorëve Publikë, do të 
zbatohet shuma e përcaktuar për bazën e pagesës së rrogës 
dhe periudha kohore për të cilën ka të bëjë ajo, në pajtim 
me dispozitat e Ligjit për rroga dhe kompensime tjera të 
personave të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e 
Maqedonisë, të cilat kanë të bëjnë me zbatimin  e nenit 11 
të këtij ligji. 

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.   
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1202. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У  К  А  З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ЧЛЕНО-
ВИТЕ НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
платите на членовите на Советот на јавните обвините-
ли на Република Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 12 мај 2010 година. 

 
     Бр. 07-2119/1                                 Претседател 
12 мај 2010 година                 на Република Македонија,                       
          Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  ПЛАТИТЕ 
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ 
ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за платите на членовите на Советот на 
јавните обвинители на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ брoj 139/2009), 
во членот 4 ставот (2)  се менува и гласи: 

„Основицата за пресметување на платата на члено-
вите на Советот на јавните обвинители е основицата за 
пресметување на платата за избрани и именувани лица 
утврдена согласно со Законот за плата и други надоме-
стоци на избрани и именувани лица во Република Ма-
кедонија.“ 

    
Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, при 
утврдувањето на износот на висината на основицата за 
пресметување на платата на  членовите на Советот на 
јавните обвинители ќе се применува утврдениот износ 
за основицата за исплата  на плата и временскиот пери-
од за кој таа се однесува согласно со одредбите од За-
конот за плата и други надоместоци на избрани и име-
нувани лица во Република Македонија, кои се однесу-
ваат на примена на членот 11 од тој закон. 

 
Член 3 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR RROGAT E 
ANËTARËVE TË KËSHILLIT GJYQËSOR TË 

REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për rrogat e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të 

Republikës së Maqedonisë ("Gazeta zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë" numër 139/2009), në nenin 4 paragrafi (2) 
ndryshohet si vijon:  

"Bazë për llogaritjen e rrogës së anëtarëve të Këshillit 
Gjyqësor është baza për llogaritjen e rrogës për personat e 
zgjedhur dhe të emëruar, e përcaktuar në pajtim me Ligjin 
për rroga dhe kompensime tjera të personave të zgjedhur 
dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë."   

  
Neni 2 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, gjatë përcaktimit 
të shumës së lartësisë së bazës për llogaritjen e rrogës së 
anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, do të zbatohet shuma e 
përcaktuar për bazën e pagesës së rrogave dhe periudha 
kohore për të cilën ajo ka të bëjë, në pajtim me dispozitat e 
Ligjit për rrogë dhe kompensime tjera të personave të 
zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë, të 
cilat kanë të bëjnë me zbatimin e nenit 11 të këtij ligji.  

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
1203. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА 
 
Се прогласува Законот за изменување и  дополнува-

ње на Законот за  рибарство и аквакултура, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 12 мај 2010 година. 
 

     Бр. 07-2121/1                                Претседател 
12 мај 2010 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                                  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА 
 

Член 1 
Во Законот за рибарство и аквакултура (“Службен 

весник на Република Македонија” број 7/2008), членот 
1 се менува и гласи:  

“Со овој закон се уредува управувањето, стопани-
сувањето и аквакултурата на рибите, нивната заштита 
и ставање во промет, производството на порибителен 
материјал и порибувањето на водите во Република Ма-
кедонија, установите, здружувањето и финансирањето, 
како и други прашања од значење во областа на ри-
барството и аквакултурата.” 

 
Член 2 

Во членот 2 по точката 3 се додава нова точка 3-а, 
која гласи:  

“3-a. Брег е природно формирана граница меѓу ри-
боловната вода и копното;“. 

Во точката 10 зборот “гистините” се менува со збо-
рот ”густините”. 

Во точката 19 зборовите: “објект за одгледување на 
риби” се заменуваат со зборовите: “платформа за“. 
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Во точката 23  по зборот “подмладокот“ буквата “е”  
се брише. 

Во точката 25 зборот “рекреативно” се заменува со 
зборовите: “рекреативен и”. 

Точката 34 се менува и гласи: 
„Порибителен материјал е оплодена икра, ларви, 

личинки, подмладок и матици кои потекнуваат од ре-
гистриран репроцентар и од регистриран рибник за 
производство на порибителен материјал наменет за 
промет;“.            

Во точката 35 зборот “рибарска“ се заменува со 
зборот “риболовна“. 

Точката 37 се менува и гласи: 
“Оризиште е оризова нива во која како секундарна 

гранка може да се одгледуваат риби;”. 
Точката 38 се менува и гласи: 
“Рекреативен риболов е лов на риба со дозволен 

риболовен прибор и опрема заради рекреација;”. 
Tочката 39 се менува и гласи: 
“Рекреативен риболовец е лице кое лови риба со 

дозволен риболовен прибор и опрема и поседува леги-
тимација и дозвола за рекреативен риболов;”. 

Точката 42 се менува и гласи: 
“Рибар е стопански риболовец вработен кај правно-

то лице - концесионер на рибите  за стопански рибо-
лов;“.  

Точката 43 се менува и гласи: 
“Рибарски алат се риболовни средства дозволени 

за вршење стопански риболов;“. 
Точката 44 се менува и гласи: 
“Рибарски здруженија се сите облици на здружу-

вање на коцесионерите на рибите за стопански риболов 
основани заради здружено настапување пред надлеж-
ните органи, организација на ловот и внесувањето на 
рибите во промет запишани во регистарот на концесио-
нери;“. 

Точката 45 се менува и гласи: 
“Регистар на концесионери е евиденција на ри-

барски и риболовни здруженија на кои им е дадена 
концесија на рибите од риболовните подрачја, рибо-
ловните зони, риболовни ревири и рекреативни зони 
кој се води во Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство;“. 

Точката 46 се менува и гласи: 
“Рибник е објект за аквакултура кој може по потре-

ба да се празни и полни со вода, а во зависност од на-
чинот на користење на водата рибниците можат да би-
дат рибници со затворен систем на одгледување и риб-
ници со отворен систем на одгледување;“. 

Во точката 47 зборовите: “дозволена риболовна 
опрема и алат“ се заменуваат со зборовите: “дозволени 
риболовни средства“. 

Во точката 48 зборовите: “(трска, јадица, машинка, 
конец)” се бришат. 

Точката 53 се менува и гласи: 
“Риболовни здруженија се сите облици на здружу-

вање на концесионерите на рибите за организирање на 
рекреативен риболов запишани во регистарот на кон-
цесионери;“. 

Точката 58 се менува и гласи: 
“Спортски риболов е организиран лов на риба со 

дозволена риболовна опрема и прибор во рамките на 
организирани натпревари од страна на риболовни здру-
женија и федерацијата;“. 

Точката 59 се менува и гласи: 
“Спортски риболовец е лице кое поседува спорт-

ска легитимација издадена од Македонската риболовна 
федерација и учествува на организирани натпревари за 
спортски риболов;“. 

Во точката 60 зборовите: “или заменување“ се заме-
нуваат со зборовите:  “и/или купување“. 

Во точката 62 зборот “Сотален” се заменува со збо-
рот ”Тотален”. 

Точката 63 се менува и гласи: 
“Улов е вкупната уловена количина на риба при вр-

шење на риболов;“. 
Во точката 64 зборовите: “должина не преминува 

12” се заменуваат со зборовите: ”максимална должина 
е 15". 

                                               
Член 3 

Во членот 3 став 1 алинеја 2 зборовите: “рекреатив-
но-спортски” се заменуваат со зборовите: ”рекреативен 
и спортски”. 

 
Член 4 

Во членот 7 зборовите: “и други водни животни“ се 
бришат и по зборот “други“ се додава зборот “водни“. 
 

Член 5 
Во членот 14 став 2 по алинејата 3 се додава нова 

алинеја 4, која гласи: 
“- инвестиции во аквакултурата,“. 
 

Член 6 
Во членот 15 зборовите: “со мерки за унапредување 

на“ се заменуваат со зборовите: “за финансиска поддр-
шка во“. 

                                                                            
Член 7 

Во членот 16 ставот 1 се менува и гласи: 
“За секоја риболовна вода на која се врши риболов 

се изработува риболовна основа.” 
Во ставот 4 зборот “директно“ се брише. 
Во ставот 5 алинеја 5 зборот “излов“ се заменува со 

зборот “лов“. 
Во ставот 5 алинеја 10 по зборот “на“  се додаваат 

зборовите:  “рибите во“. 
Во ставот 5 алинеја 12 по зборот “зони“ запирката 

се менува со сврзникот “и”. 
Во ставот 6 зборовите: “и го објавува најмалку во 

едно јавно гласило“ се бришат. 
По ставот 7 се додава нов став 8, кој гласи:  
“Риболовната основа се објавува во “Службен вес-

ник на Република Македонија.“ 
 

Член 8 
Во членот 17 став 2 зборовите: “од членот 74 на 

овој закон“ се заменуваат со зборовите: “- изработувач 
на риболовната основа за определената риболовна во-
да“. 

Ставот 4 се менува и гласи: 
“Годишниот план го одобрува министерот за земјо-

делство, шумарство и  водостопанство. Концесионерот 
барањето за мислење го доставува до овластената уста-
нова од ставот 2 на овој член најдоцна до 15 септември  
во тековната година за наредната календарска година.“ 

Ставот 7 се брише. 
Ставот 8 станува став 7. 
 

Член 9 
Членот 19 се менува и гласи: 
“Советот за рибарство и аквакултура (во натамош-

ниот текст: Советот) е стручно советодавно тело на ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 
во областа на стопанисувањето со рибите и аквакулту-
ра. 

Советот дава стручни совети и мислења во областа, 
и тоа за: 
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- нацрт верзиите на риболовните основи, 
- годишните планови и извешти, 
- планираните мерки во програмата за  финансиска 

поддршка во рибарството и аквакултурата, 
- развојни и други проекти, 
- предлог-плановите за порибување, 
- прописи кои се носат врз основа на овој закон, 
- предлозите за долгорочни развојни програми, 
- по предлози за воведување на неавтохтони видови 

риби и 
- други стручни совети и мислења од областа на ри-

барството и аквакултурата.“ 
 

Член 10 
Насловот на членот 20 и членот 20 се менуваат и 

гласат: 
“(Состав и начин на работа на Советот) 

Советот е составен од седум члена, и тоа од: 
- Министерството за земјоделство, шумарство и во-

достопанство - два члена, 
- Министерството за животна средина и просторно 

планирање - еден член, 
- јавните научни и образовни установи - еден член, 
- здруженија и асоцијации на вршители на стопан-

ски риболов и аквакултура - два члена и 
- Македонската риболовна федерација - еден член.   
Членовите на советот ги предлагаат установите и 

организациите од ставот 1 на овој член, а ги именува 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво со решение за период од четири години со можност 
за повторно именување. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство ја свикува конститутивната седница, на која 
именуваните членови избираат претседател и негов за-
меник од членовите на советот. 

Советот усвојува деловник за работа, со кој се 
определува начинот на работа на советот. 

Средствата за надоместок на работата на членовите 
на Советот се обезбедуваат од  годишната програма  од 
членот 15 на овој закон.” 

 
Член 11 

Во членот 24 ставот 1 се менува и гласи: 
“Стопански риболов се врши на риболовни подрач-

ја и риболовни зони  под услови утврдени со овој за-
кон.“ 

 
Член 12 

Во членот 25 ставот 2 се  менува и гласи: 
“Стопански риболов се врши согласно со риболов-

ната основа, одобрениот годишен план и склучениот 
договор за концесија за одделна риболовна вода.“ 

 
Член 13 

Во членот 35 став 1 зборовите: “и на домашни фи-
зички“ се бришат. 

Во ставот 2 зборот “два“ се заменува со зборот 
“шест“.   

 
Член 14 

Членот 36 се менува и гласи: 
“Концесионерот на рибите стопанскиот риболов го 

врши преку вработени рибари кои поседуваат легити-
мација за стопански риболов. 

Легитимацијата од ставот 1 на овој член ја издава 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство преку концесионерот на рибите врз основа 
на  добиено уверение за положен испит. 

Испитот за добивање на уверението за вршење сто-
пански риболов се полага пред комисија формирана од 
министерот за земјоделство, шумарство и  водосто-
панство согласно со програма за полагање на испит. 

Рибарите се должни при вршење на риболовот да ја 
носат легитимацијата од ставот 1 на овој член. 

Легитимацијата престанува да важи кога ќе преста-
не работниот однос на рибарите на кои им е издадена. 

Рибарите треба да ја вратат легитимацијата на кон-
цесионерот со престанување на работниот однос, а 
концесионерот до Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство во рок од десет дена по 
престанување на работниот однос на рибарите. 

Содржината на програмата за полагање на испитот, 
формата и содржината на образецот на легитимациите 
за стопански риболов и начинот на издавање, формата 
и содржината на уверението, како и трошоците за до-
бивање на уверението ги пропишува министерот за 
земјоделство, шумарство и  водостопанство. 

Трошоците од ставот 8 на овој член се во висина на 
стварно направените трошоци за одржување на испи-
тот и изготвување на уверението и се на товар на кан-
дидатот што го полага испитот.” 

 
Член 15 

Членот 37 се менува и гласи: 
“Рибарите кои поседуваат легитимација за стопан-

ски риболов смеат да вршат риболов на риболовните 
подрачја или риболовни зони за кои е издадена легити-
мацијата и со дозволен рибарски алат и риболовна 
опрема утврдени во риболовната основа и впишани во 
легитимацијата.“  

 
Член 16 

Во насловот на членот 38 и во членот 38 став 1 збо-
рот “риболовен“ се заменува  со зборот “рибарски“. 

Во ставот 2 зборот “риболовниот“ се заменува со 
зборот “рибарскиот“. 

 
Член 17 

Во членот 41 став 1 зборовите: “риболовните зони” 
се заменуваат со зборовите: “рекреативните зони”. 

 
Член 18 

Членот 42 се менува и гласи: 
“Рибите од риболовните ревири и рекреативните 

зони се даваат на концесија за организирање на рекреа-
тивен риболов врз основа на јавен конкурс на начин и 
под услови утврдени со овој закон. 

Одлуката за распишување и условите за јавниот 
конкурс за организирање на рекреативен риболов ги 
донесува Владата на Република Македонија на предлог 
на министерот за земјоделство, шумарство и  водосто-
панство. 

Јавниот конкурс од ставот 2 на овој член особено 
содржи: 

- определување на риболовниот ревир или рекреа-
тивната зона за кое се доделува концесијата, 

- услови кои концесионерот мора да ги исполни, 
- критериуми за избор на концесионер, 
- времетраење на концесијата, 
- начин на доделување на концесијата, 
- висина, начин и динамика на плаќање на надоме-

сток за концесија и 
- други одредби потребни за изведување на конце-

сијата. 
Постапката за јавен конкурс од ставот 1 на овој 

член ја спроведува комисијата формирана согласно со 
членот 26 став 4 на овој закон.” 
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Член 19 
Членот 43 се менува и гласи: 
“Риболовните здруженија од членот 41 став 1 на 

овој закон кои учествуваат на јавниот конкурс, треба 
да ги исполнуваат следниве услови: 

- да имаат минимум 50 члена, 
- да имаат најмалку еден вработен или ангажиран 

рибочувар и 
- да имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар. 
Вршителите на дејност од членот 41 став 2 на овој 

закон кои учествуваат на јавниот конкурс, не треба да 
го исполнуваат условот од ставот 1 алинеја 1 на овој 
член, а покрај условите од ставот 1 алинеи 2 и 3 на овој 
член, треба да достават и позитивно мислење за орга-
низирање на рекреативниот риболов во риболовниот 
ревир и рекреативнита зона издаден од единиците на 
локалната самоуправа на чие подрачје се наоѓаат.“ 

 
Член 20 

Членот 45 се менува и гласи: 
”Врз основа на спроведениот јавен конкурс од чле-

нот 42 на овој закон, Владата на Република Македонија 
донесува одлука за доделување на концесијата. 

Врз основа на одлуката од ставот 1 на овој член ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и  водостопанс-
тво го потпишува договорот за концесија. 

Како почеток на концесијата се смета рокот утвр-
ден во договорот од ставот 2 на овој член.  

Рибите од риболовните ревири и рекреативните зо-
ни за организирање на рекреативен риболов се даваат 
на концесија за период од шест години.”  

 
Член 21 

Во членот 46 ставот 1 се менува и гласи: 
“Надоместокот за концесија за рекреативен рибо-

лов изнесува 10% од наплатениот надоместок за вкуп-
но издадените дозволи на годишно ниво.“ 

 
Член 22 

Во членот 47 став 1 алинејата 2 се менува и гласи: 
“- не плаќа надоместок согласно со член 46 на овој 

закон,“. 
Алинејата 3 се брише. 
 

Член 23 
Членот 49 се менува и гласи:  
“Рекреативен риболов може да врши лице кое посе-

дува легитимација за рекреативен риболов. 
Легитимацијата од ставот 1 на овој член ја издава 

федерацијата од членот 80 на овој закон со времетрае-
ње од една календарска години и се продолжува за се-
која наредна година. 

Во зависност од реалните трошоци потребни за 
изработка на легитимацијата на предлог на федерација-
та министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство го одредува надоместокот за нејзиното издава-
ње и/или продолжување.  

Остварениот приход на годишно ниво од легитима-
циите федерацијата го наменува за:  

- 70% за реализирање на работите од членот 82 на 
овој закон и 

- 30% за Буџетот на Република Македонија уплате-
ни најдоцна  до 31 декември за тековната година.  

Федерацијата остварениот приход од ставот 4 али-
неја 1 на овој член го реализира по претходно поднесе-
на и одобрена програма за реализација на работите од 
членот 82 на овој закон. 

Со програмата од ставот 5 на овој член федерација-
та доставува и писмен доказ за уплатени средства во 
Буџетот на Република Македонија од ставот 4 алинеја 
2 на овој член. 

Програмата од ставот 5 на овој член федерацијата ја 
доставува до  Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство најдоцна до 15 јануари во 
тековната година и истата најмалку содржи планирани 
активности и потребни средства за реализација на 
активностите за тековната година. 

Доколку остварениот приход на годишно ниво од 
ставот 4 алинеја 1 на овој член не е доволен за реализа-
ција на активностите предвидени во програмата, исти-
те активности федерацијата треба да ги предвиди во 
програмата за наредната година.  

Формата и содржината на образецот на легитима-
цијата за рекреативен риболов и начинот на нејзиното 
издавање го пропишува министерот за земјоделство, 
шумарство и  водостопанство.“ 

 
Член 24 

Членот 50 се менува и гласи: 
“Рекреативен риболов на риболовните ревири и ре-

креативните зони се врши врз основа на дозвола за ре-
креативен риболов.  

Дозволата за рекреативен риболов може да биде: 
- годишна за сите риболовни води во Република 

Македонија - државна дозвола, 
- годишна за одреден риболовен ревир и рекреатив-

на зона, 
- петнаесетдневна, 
- седумдневна и 
- еднодневна. 
Дозвола за рекреативен риболов се издава на лице 

кое поседува легитимација за рекреативен риболов. 
По исклучок на ставот 3 од овој член дозвола за вр-

шење рекреативен риболов без поседување на легити-
мација може да се издаде на рекреативни риболовци 
кои се странски државјани. 

Рекреативните риболовци се должни легитимација-
та и дозволата за рекреативен риболов да ја носат при 
вршење на риболовот, редовно да водат евиденција за 
уловената риба и податоците да ги доставуваат до кон-
цесионерот. 

Формата и содржината на образецот на дозволата и 
образецот за водење евиденција, како и начинот на во-
дење на евиденцијата и доставување на податоците ги 
пропишува министерот за земјоделство, шумарство и  
водостопанство.” 

    
Член 25 

Членот 51 се менува и гласи: 
“За издавање на дозволата за рекреативен риболов 

од член 50 став 2 се определува надоместок. 
Надоместокот за издавање на државната дозвола од 

членот 50 став 2 алинеја 1 од овој закон со решение на 
годишно ниво го определува министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. Надоместокот е во 
висина на највисокиот определен надоместок за изда-
вање на годишната дозвола од членот 50 став 2 алинеја 
2 на овој закон зголемена за два пати.  

Висината на надоместокот за издадената дозвола од 
членот 50 став 2 алинеи 2, 3, 4 и 5 на годишно ниво ја 
определуваат концесиoнерите на риби по претходно 
добиена согласност од министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство.“ 
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Член 26 
Членот 52 се менува и гласи:  
“Дозволите од членот 50 став 2 на овој закон ги из-

дава министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство. 

Дозволата од членот 50 став 2 алинеја 1 на овој за-
кон се издава на рекреативните риболовци по претход-
но доставен доказ за уплатени средства согласно со 
членот 53 од овој закон. 

Дозволите од членот 50 став 2 алинеи 2, 3, 4 и 5 од 
овој закон се издаваат на концесионерите на рибите од 
риболовните ревири и рекреативните зони и корисни-
ците на рибите од подрачјата на националните паркови 
со задолжување, за тековната календарска година ако 
имаат одобрен годишен план согласно со членот 17 од 
овој закон и со доставен доказ за платен надоместок за 
концесија за претходната година. 

Концесионерот на риби задолжените дозволи ги из-
дава за риболовниот ревир или рекреативната зона за 
кои му е дадена концесијата. 

Концесионерот е должен да води евиденција за бро-
јот за издадени дозволи и евиденција за количината на 
уловена риба и да ја доставува до Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

  Концесионерот е должен да определи и видливо 
да обележи места на кои ќе ги издава дозволите за ре-
креативен риболов. 

   Концесионерот смее да издава дозволи за рекре-
ативен риболов само на определените места за издава-
ње дозволи. 

Начинот на издавање на дозволите и потребната до-
кументација, формата и содржината на образецот за во-
дење евиденција, како и начинот на водење на евиден-
цијата и доставување на податоците ги пропишува ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво.“ 
 

Член 27 
Членот 53 се менува и гласи: 
„Уплатата на надоместокот за издавање на дозвола-

та од  членот 50 став 2 алинеја 1 на овој закон, се врши 
на следниов начин: 

- 70% во Буџетот на Република Македонија и 
- 30% на сметка на риболовното здружение чиј член 

е корисникот (сопственикот) на дозволата.“ 
 

Член 28 
Во членот 54 ставовите 3 и 4 се менуваат и гласат: 
“Натпреварите во спортски риболов се организира-

ат врз основа на правилата кои ги пропишува федера-
цијата од членот 80 на овој закон и на нив  можат да 
учествуваат риболовци кои поседуваат спортска леги-
тимација.  

Организаторот на натпреварите во спортски рибо-
лов е должен да достави план на одржување на натпре-
варите најмалку 15 дена пред започнувањето на нат-
преварите до Министеството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, Државниот инспекторат за зем-
јоделство и Агенцијата за млади и спорт.” 

 
Член 29 

Во членот 55 ставот 2 се менува и гласи: 
“Лица помлади од 15 години можат да вршат рекре-

ативен риболов доколку поседуваат легитимација за 
рекреативен риболов и само во присуство на полнолет-
но лице кое поседува дозвола за рекреативен риболов.” 

 
Член 30 

Во членот 58 став 5 зборовите: “риболовна вода” се 
заменуваат со зборот “рибите”. 

Член 31 
Членот 61 се менува и гласи: 
“Аквакултура може да вршат домашни и странски 

правни лица регистрирани за дејност рибарство и аква-
култура, физички лица и научни и/или образовни уста-
нови кои се запишани во регистарот на одгледувачи на 
риби (во натамошниот текст:  регистар).”  

 
Член 32 

Членот 62 се менува и гласи: 
“Регистарот од членот 61 на овој закон се води во 

Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

Во регистарот се запишуваат субјектите од членот 
61 на овој закон по претходно доставена пријава до 
Министерството за земјоделство шумарство и водосто-
панство. За запишување во регистерот се издава извод 
од регистарот на одгледувачи на риби. 

Во пријавата од ставот 2 на овој член се наведуваат 
општите податоци за субјектот, името на водата и ло-
кацијата на објектот, општи податоци за објектот (ка-
пацитет, видовите риби кои се одгледуваат, системот 
на одгледување)  и начинот на користење на водата. 
Кон пријавата се доставуваат следниве прилози: 

- доказ за регистрација на дејност и 
- доказ за сопственост или користење на рибникот, 

полурибникот, кафезот, оризиштето или други одгле-
дувалишта на риби. 

Одгледувачот на риби смее да ги одгледува само 
оние видови риби кои се наведени во изводот и е обвр-
зан секоја промена да ја пријави во Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 
15 дена од настанатата промена. 

Формата, содржината и начинот на водење на реги-
старот од ставот 1 на овој член, како и формата, содр-
жината на образецот на пријавата и изводот ги пропи-
шува министерот за земјоделство, шумарство и  водо-
стопанство.” 

 
Член 33 

Членот 63 се менува и гласи: 
”Дозволата за аквакултура се издава на субјекти за-

пишани во регистарот од членот 61 на овој закон по 
претходно поднесено барање до Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Кон барањето задолжително се приложуваат: 
- проект за изградба на рибник составен од граде-

жен дел, технологија на производство и финансиски 
дел (за полурибник се доставува скица на полурибни-
кот со основните топографски, географски и хидро-
графски карактеристики), 

- дозвола за користење на водата, 
- одобрение за употреба на градба (не се доставува 

за кафез, полурибник и оризиште), 
- решение за одобрување на елаборат за заштита на 

животната средина и 
- извод од регистар на објекти и оператори со хра-

на.  
Формата  и содржината на дозволата од ставот 1 на 

овој член, како и формата на барањето од ставот 2 на 
овој член ги пропишува министерот за земјоделство, 
шумарство и  водостопанство.” 

 
Член 34 

Во членот 64 став 1 алинејата 2 се менува и гласи: 
”- доколку престане важноста на некој од прилозите 

на членот 63 став 2 алинеи 2, 3, 4 и 5 од овој закон,”. 
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Член 35 
Во членот 65 став 1 воведната реченица се менува и  

гласи: ”Субјектот се брише од регистарот на одгледу-
вачи на риби и му се одзема дозволата за аквакултура 
со решение на министерот за земјоделство, шумарство 
и  водостопанство, ако:”. 

Aлинејата 3 се менува и гласи: 
”- не извести за настанатите промени во предвиде-

ниот рок,”. 
 

Член 36 
Во членот 66 ставот 1 се менува и гласи: 
“Одгледувачите на риби се должни изводот и доз-

волата да ги истакнат на пригодно и видно место на 
местата каде што се одгледуваат риби.“ 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
“Евиденцијата од ставот 2 на овој член се доставува 

до Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство најдоцна до 31 јануари во тековната година 
за претходната година.” 

Ставот 3 станува став 4. 
 

Член 37 
Во насловот на членот 68 зборот “во” се заменува 

со зборот “околу“, а во членот 68 став 2 зборот “рибни-
кот” се заменува со зборот “кафезот“. 

 
Член 38 

Во членот 73 по ставот 1 се додаваат два нови става 
2 и 3, кои гласат:  

"Забранет е транспорт на риба во возила, чамци и 
други превозни средства без поседување на документи-
те од ставот 1 на овој член како доказ за потекло на ри-
бата или без поседување на дозвола за рекреативен ри-
болов, ако рибата што се транспортира е уловена при 
вршење рекреативен риболов.  

Формата и содржината на документот за потеклото 
на рибата и начинот на неговото издавање и пополну-
вање го пропишува министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство." 

 
Член 39 

Членот 75 се менува и гласи: 
“Доколку овластената установа престане да испол-

нува некој од условите предвидени со членот 74 став 3 
на овој закон или не ги извршува работите предвидени 
со членот 76 на овој закон, министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство донесува решение за од-
земање на овластувањето. 

Против решението од ставот 1 на овој член може да 
се поднесе жалба до Комисијата при Владата на Репуб-
лика Македонија за решавање на управни спорови во 
втор степен од областа на земјоделството, шумарство-
то, водостопанството и ветеринарството.“ 

 
Член 40 

Во членот 76 став 1 по зборот “установа” се додава-
ат зборовите: “за потребите на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство“. 

 
Член 41 

Во членот 77 став 1 по зборовите: “членот 76” се 
додаваат зборовите: “алинеи 1 и 2“. 

 
Член 42 

Членот 78 се менува и гласи: 
“По извршување на изборот од членот 77 став 3 на 

овој закон министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство склучува договор за извршување на ра-
ботите кој особено содржи: 

- почеток и рок за извршување на работите, 
- висина на надоместок и рок на плаќање и 
- надзор.” 
 

Член 43 
Во насловот на членот 80 и во членот 80 зборовите: 

“Националната федерација на Македонија во спортски 
риболов“ се заменуваат  со зборовите: “Македонска ри-
боловна федерација“. 

 
Член 44 

Членот 82 се менува и гласи: 
„Федерацијата ги врши следниве работи: 
- заштита  на водите и рибите  во нив, 
- заштита и унапредување на животната средина,  
- дава помош, соработува и врши контрола на терен 

во организирањето на спортскиот и рекреативниот ри-
болов на своите членки, 

- издава легитимација за рекреативен риболов, 
- води евиденција за издадени легитимации за ре-

креативен риболов, 
- водење евиденција и статистика од областа на ре-

креативниот риболов, 
- организирано јакнење на здруженијата  на спорт-

ските риболовци и нивна меѓусебна соработка, 
- насочување и координирање во работата на здру-

женијата на рекреативни и спортски риболовци, 
- соработка со други организации, органи и здруже-

нија, 
- развивање и унапредување на рекреативниот и 

спортскиот риболов,  
- унапредување на врвното спортување заради ре-

презентирање на спортски натпревари на домашен и 
меѓународен план, 

- омасовување на рекреативниот риболов, 
- издавање брошури и други стручно-информатив-

ни материјали, 
- утврдување и реализирање на системот  за натпре-

вари во спортски риболов, 
- подготвува програми и спроведува семинари и 

курсеви за стручно дооспособување на рибочуварите и 
- преку програмата од членот 49 став 5 на овој за-

кон обезбедува техничка помош во висина не поголема 
од 10% од остварениот приход од членот 49 став 4 али-
неја 1 на овој закон за издадените легитимации. 

 Федерацијата за извршувањето на работите од 
програмата од членот 49 став 5 на овој закон доставува 
извештај до Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и  водостопанство најдоцна до 31 јануари од теков-
ната година за минатата година.“ 

 
Член 45 

Во членот 86 став 3 по зборот “вработени” се дода-
ваат зборовите: ”или ангажирани”. 

Во ставот 5 зборот "стаот" се заменува со зборот 
"ставот". 

По ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои 
гласат: 

”Легитимацијата престанува да важи кога ќе пре-
стане работниот однос или ангажманот на рибочуварот 
на кој му е издадена. 

Рибочуварот треба да ја врати легитимацијата на 
концесионерот со престанување на работниот однос 
или ангажманот, а концесионерот до министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 
десет дена по престанување на работниот однос или 
ангажманот на рибочуварот.” 

Ставовите 6, 7, 8 и 9 стануваат ставови 8, 9, 10 и 11. 
Во ставот 9 кој станува став 11 зборот “курсот“ се 

заменува со зборот “испитот“.    
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Член 46 
Во членот 87 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи:  
"При утврдување на неправилност рибочуварот на 

риболовната вода во рок од пет дена поднесува пријава 
и ги доставува привремено одземените риболовни 
средства до Државниот инспекторат за земјоделство." 

Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 47 
Во членот 88 став 1 зборовите: “или оплодена икра” 

се заменуваат со зборовите: “и/или порибителен мате-
ријал“. 

Ставот 3 се менува и гласи: 
“Во водите и природниот слив на Охридското и 

Преспанското Езеро и во водите кои на териториите 
кои припаѓаат на националните паркови не смее да се 
внесуваат алохтони видови риби и/или порибителен 
материјал од  алохтони видови риби.” 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
“Аквакултура на нови видови риби и риби кои не се 

утврдени во риболовната основа е дозволена по прет-
ходно добиено позитивно мислење од овластената 
установа од членот 74 на овој закон.”  

 
Член 48 

Членот 89 се менува и гласи: 
“Заради заштита на риболовните води од неконтро-

лирано внесување на нови видови риби и/или пориби-
телен материјал од нови видови риби, забрането е нив-
но ставање во промет во жива состојба без поседување 
на одобрение од членот 88 став 1 на овој закон.”  

 
Член 49 

Во членот 90 ставот 2 се менува и гласи: 
“Сите хидротехнички објекти кои го попречуваат 

нормалното движење на рибите во риболовните води, 
посебно при миграциите за размножување, треба да 
имаат инсталирано рибни патеки, превојници или вод-
ни лифтови со што ќе се овозможи нивно непречено 
движење.” 

По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои 
гласат: 

“Корисниците на хидротехничките објекти кои го 
попречуваат нормалното движење во риболовните во-
ди за предизвиканата штета плаќаат надоместок за 
штета или обезбедуваат порибителен материјал за по-
рибување на риболовната вода во висина на надоместо-
кот за направената штета.  

Висината на надоместокот од ставот 3 на овој член 
се утврдува со отштетниот ценовник од членот 100 на 
овој закон.” 

 
Член 50 

Насловот на членот 92 и членот 92 се менуваат и 
гласат:  

“(Дозволени риболовни средства, дозволена голе-
мина и количина на уловена риба) 

Стопански, рекреативен и спортски риболов се вр-
ши со дозволени риболовни средства, а уловените риби 
се со одредена големина и во дозволена количина. 

Бројот на дозволени риболовни средства и дозволе-
ната количина на уловената риба се утврдени со рибо-
ловната основа за одделна риболовна вода. 

Дозволените риболовни средства за спортски рибо-
лов се одредени со правилата за вршење спортски ри-
болов од членот 54 став 3 на овој закон. 

Дозволените риболовни средства и нивната употре-
ба за вршење стопански и рекреативен риболов од ста-
вот 1 на овој  член поблиску ќе ги пропише министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Големината на рибите под која не смеат да се ловат 
за стопански риболов и рекреативен риболов поблиску 
ќе ја пропише министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство.” 

 
Член 51 

Во членот 93 став 1 алинејата 12 се менува и гласи: 
“- ловење риби со преградување, исцрпување  и 

пренасочување на риболовната вода;”. 
 

Член 52 
Во членот 94 став 3 бројот “59” се заменува со бро-

јот ”58”. 
Во ставот 4 зборот “издадена” се заменува со збо-

рот ”издадено”. 
 

Член 53 
Насловот на членот 95 и членот 95 се менуваат и 

гласат: 
“(Ограничувања) 

 
Заради заштита на рибите министерот за земјоделс-

тво шумарство и водостопанство на предлог на конце-
сионерот и позитивното мислење на овластената ин-
ституција од членот 74 на овој закон и/или Советот од 
членот 19 на  овој закон може да: 

- забрани риболов на одредена риболовна вода, 
- забрани риболов на одреден вид риба, 
- ограничи или забрани употреба на одредени рибо-

ловни средства за одделни видови риба и 
- го промени или продолжи периодот за забрана за 

вршење риболов за време на природниот мрест на ри-
бите на одделни риболовни води.” 

 
Член 54 

Во членот 100 став 1 по зборот “води” се додаваат 
зборовите: “попречување на нивното нормално движе-
ње“. 

 
Член 55 

Во членот 102 ставот 2 се менува и гласи: 
“Финансиските средства обезбедени согласно со 

ставот 1 алинеја 1 на овој член претставуваат државна 
помош во рибарството и аквакултурата и нивната виси-
на ја утврдува Владата на Република Македонија, во 
рамките на планираните средства во годишната про-
грама од членот 15 на овој закон.” 

 
Член 56 

По членот 102 се додаваат десет  нови членa 102-а, 
102-б, 102-в,  102-г, 102-д, 102-ѓ, 102-е, 102-ж, 102-з и 
102-ѕ, кои гласат: 

 
“Член 102-а 

(Државна помош) 
 

Државната помош во рибарството и аквакултурата 
е наменета за остварување на целите од членот 3 на 
овој закон преку обезбедување финансиска помош за: 

- инвестиции во аквакутурата, 
- инвестиции во преработка и маркетинг на риби и 

производи од риби, 
- еколошки мерки во аквакултурата, 
- јавно здравство и здравствена заштита во рибарс-

твото и аквакултурата, 
- заштита и развој на водна флора и фауна, 
- изградба на риболовни пунктови, 
- развој на нови пазари и промотивни кампањи, 
- пилот проекти, 
- колективни мерки и 
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- техничка поддршка во рибарството. 
Државната помош од ставот 1 алинеја 4 на овој 

член се доделува согласно со прописите од областа на 
ветеринарното здравство. 

Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство води евиденција на доделената државна 
помош од ставот 1 на овој член. 

Сите државни органи и единици на локалната самоу-
права се должни по службена должност да го известат 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство за доделената државна помош на субјектите. 

 
Член 102-б 

(Инвестиции во аквакултурата) 
 

Државната помош за инвестиции во аквакултурата 
е наменета за изградба на нови и проширување, рекон-
струкција и модернизација на постојните капацитети за 
аквакултура во функција на остварување на една или 
повеќе од следниве цели: 

- зголемување на квалитетот на производството, 
- диверзификација кон нови производни видови или 

видови со пазарен потенцијал, 
- примена на производни методи кои ги намалуваат 

негативните ефекти и придонесуваат за заштита на жи-
вотната средина, 

- набавка на опрема наменета за заштита на произ-
водството во аквакултурата од штетници и 

- подобрување на работните и безбедносните усло-
ви на вработените, корисници на помошта од ставот 1 
на овој член се правни или физички лица кои поседува-
ат дозвола за аквакултура. 

Висината на помошта е во износ од  50% од вредно-
ста на прифатливите трошоци за инвестициите, а сог-
ласно со критериумите и начинот на користење утврде-
ни во годишната програма од членот 15 на овој закон. 

 
Член 102-в 

(Инвестиции во преработка и маркетинг на риби  
и производи од риби) 

 
Државната помош за инвестиции во преработка и 

маркетинг на риби и производи од риби е наменета за 
изградба на нови и проширување, реконструкција и мо-
дернизација на постојните капацитети за преработка и 
маркетинг во функција на остварување на една или по-
веќе од следниве цели: 

- подобрување на работните услови, 
- подобрување и следење на јавното здравје, хиги-

енските услови или квалитетот на производите, 
- производство на квалитетни производи за нови па-

зари, 
- намалување на негативното влијание кон живот-

ната средина, 
- подобрување на искористување на помалку позна-

ти видови, споредни производи и отпад и 
- производство и/или маркетинг на нови производи, 

примена на нови технологии или развој на иновативни 
методи за производство. 

Корисници на помошта од ставот 1 на овој член се 
микро, мали и средни претпријатија. 

Висината на помошта е во износ од  50% од вредно-
ста на прифатливите трошоци за инвестициите, а сог-
ласно критериумите и начинот на користење утврдени 
во годишната програма од членот 15 на овој закон. 

Член 102-г 
(Помош за еколошки мерки во аквакултура) 

 
Државната помош за еколошките мерки во аквакул-

турата е наменета за надоместок на зголемените тро-
шоци за примена на методи на производство кои при-
донесуваат за заштита на животната средина, а се во 
функција на: 

- заштита и зачувување на животната средина, при-
родните ресурси, генетскиот потенцијал и зачувување 
на пределот и традиционалните карактеристики на зо-
ните за аквакултура и 

- органско производство во аквакултурата. 
Корисници на помошта од ставот 1 на овој член се 

правни или физички лица кои поседуваат дозвола за 
аквакултура. 

Висината на надоместокот за реализација на мерки-
те од ставот 1 алинеја 1 на овој член изнесува 100% од 
дополнителните трошоци за примена на методите со 
кои се надминуваат утврдените стандарди согласно со 
закон и се исплаќа за временски период од три години.  

Критериумите и начинот на користење на надоме-
стокот се утврдуваат во годишната програма од членот 
15 на овој закон. 

Корисниците на надоместокот од ставот 1 алинеја 1 
на овој член, се обврзани да ги спроведуваат еколо-
шките мерки во период од најмалку три години по го-
дината на исплата на последниот надоместок.  

Висината на надоместокот за реализација на мерки-
те од ставот 1 алинеја 2 на овој член се доделува сог-
ласно со прописите од областа на органското земјодел-
ско производство. 

 
Член 102-д 

(Помош за заштита и развој на водната флора и фауна) 
 

Државната помош за заштита и развој на водната 
флора и фауна е наменета за финансирање на мерки од 
јавен интерес од членот 5 алинеи 2 и 3 на овој закон 
кои се однесуваат на: 

- физичка заштита на риболовните води, 
- изградба или инсталација на статични или под-

вижни објекти наменети за заштита и развој на водната 
флора и фауна,  

- рехабилитација на риболовни води, вклучително и 
мрестилишта и миграциони патишта за миграторните 
видови или 

- зголемување на густината на рибите во риболов-
ните води преку обезбедување на порибителен матери-
јал и порибување на риболовните води. 

Мерките од ставот 1 на овој член се реализираат 
преку овластени установи од областа на рибарството, 
рибарски и риболовни здруженија и организации на 
производители, регистрирани репроцентри, единиците 
на локалната самоуправа и други согласно со одредби-
те од Законот за рибарство и аквакултура. 

Висината на помошта од ставот 1 на овој член е во 
висина од 100% од прифатливите трошоци за реализа-
ција на мерките. 

Критериумите и начинот на користење на надоме-
стокот се утврдуваат во годишната програма од членот 
15 на овој закон. 

 
Член 102-ѓ 

(Помош за изградба на риболовни пунктови) 
 

Државната помош за изградба на риболовни пун-
ктови е мерка од јавен интерес од членот 5 алинеја 1 на 
овој закон е наменета за изградба на нови или рекон-
струкција на постојни риболовни пунктови. 
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Помошта од ставот 1 на овој член за изградба на 
пунктови е наменета за инвестиции кои се однесуваат 
на: 

- изработка или промена на урбанистички проект за 
определување на локација за изградба на риболовен 
пункт, 

- изработка на проект за изградба на риболовен 
пункт, 

- набавка на материјали за изградба и 
- изведување на изградба на риболовен пункт. 
Помошта од ставот 1 на овој член е наменета за ин-

вестиции кои се наменети и се однесуваат за рекон-
струкција на постојните риболовни пунктови: 

- подобрување на условите за истовар, манипулаци-
ја, складирање и продажба на рибите од риболовниот 
пункт, 

- обезбедување на довод на вода и електрична енер-
гија, 

- набавка на опрема за поправки и одржување на 
опремата во пунктот и риболовна опрема, 

- опремување со компјутери за водење на евиден-
ции, 

- подобрување на работните и сигурносните услови 
и 

- складирање и третман на отпадот. 
Корисници на помошта од ставот 1 на овој член е 

единицата на локалната самоуправа. 
Висината на помошта од ставот 1 на овој член е во 

висина од 100% од прифатливите трошоци за реализа-
ција на мерките. 

Критериумите и начинот на користење на помошта 
се утврдуваат во годишната програма од членот 15 на 
овој закон. 

 
Член 102-е 

(Помош за развој на нови пазари и промотивни 
кампањи) 

Државната помош за развој на нови пазари и про-
мотивни кампањи во рибарството и аквакултурата е на-
менета за финансирање на мерки од јавен интерес кои 
се однесуваат на: 

- спроведување на регионални, национални или ме-
ѓудржавни промотивни кампањи за производи од ри-
барство и аквакултура, 

- спроведување на политика за квалитет за произво-
ди од рибарство и аквакултура, 

- промоција на производи добиени по методи на 
производство кои имаат мало влијание кон животната 
средина, 

- промоција на производи од рибарство и аквакул-
тура со заштитено географско потекло или традицио-
нална посебност, 

- цертификување на квалитет, вклучително и креира-
ње на етикета и цертификување на производи уловени 
или произведени со еколошки методи на производство, 

- кампањи за подобрување на имиџот на производи-
те од рибарство и аквакултура и имиџот на секторот 
рибарство и 

- спроведување на анализи и истражувања на пазарот. 
Корисници на помошта од ставот 1 на овој член се 

рибарски и риболовни здруженија и организации на про-
изводители, овластени установи од областа на рибарс-
твото и  други научни и/или образовни установи и кон-
цесионерите на рибите и вршителите на аквакултура. 

Висината на помошта од ставот 1 на овој член е во 
висина од 100% од прифатливите трошоци за реализа-
ција на мерките. 

Критериумите и начинот на користење на надоме-
стокот се утврдуваат во годишната програма од членот 
15 на овој закон. 

Член 102-ж 
(Помош за пилот проекти) 

 
Државната помош за пилот проекти е наменета за 

добивање и дисеминација/промоција на технолошки 
новитети и сознанија. 

Пилот проектите од ставот 1 на овој член се апли-
кативни и се наменети за испитување на: 

- техничката и економска одржливост на иноватив-
ната технологија за целите на добивање и проширува-
ње на знаењето за тестираната технологија и 

- алтернативни техники за управување со риби. 
Корисници на помошта од ставот 1 на овој член се 

овластени институции од областа на рибарството, на-
учни и/или образовни установи од областа на рибарс-
твото, рибарски и риболовни здруженија, организации 
на производителите концесионери на рибите и вршите-
лите на аквакултура.  

Доколку пилот проектите од ставот 1 на овој член 
ги реализираат рибарски и риболовни здруженија и ор-
ганизации на производители, концесионерите на риби-
те и вршителите на аквакултура,  задолжително содр-
жат соодветна научна верификација за целите на оства-
рување на значителни резултати. 

Резултатите од пилот проектите финансирани од 
помошта од ставот 1 на овој член задолжително се пуб-
ликуваат во технички извештаи достапни за јавноста. 

Помошта од ставот 1 на овој член е во висина од 
100% од трошоците за реализација на мерките. 

Критериумите и начинот на користење на надоме-
стокот се утврдуваат во годишната програма од членот 
15 на овој закон. 

 
Член 102-з 

(Помош за колективни мерки) 
 

Државната помош за колективни мерки во рибарс-
твото и аквакултурата е наменета за финансирање на 
мерки од јавен интерес кои се однесуваат на: 

- подобро управување и зачувување на природните 
ресурси, 

- отстранување на  мрежи и останат рибарски алат 
од дното на риболовните води, 

- подобрување на работни услови и безбедност, 
- развој, реструктуирање и подобрување на аква-

културно производство во зоните предвидени за аква-
култура, 

- унапредување на професионални вештини и развој 
на нови методи и начини на обука и 

- промоција на соработка меѓу науката и концесио-
нерите и производителите на риби. 

Корисници на помошта од ставот 1 на овој член се 
рибарски и риболовни здруженија, организации на 
производители и концесионерите на риби и вршители 
на аквакултура  за остварување на заеднички интерес. 

Помошта од ставот 1 на овој член е во висина од 
100% од трошоците за реализација на мерките. 

Критериумите и начинот на користење на надоме-
стокот се утврдуваат во годишната програма од членот 
15 на овој закон. 

 
Член 102-и 

(Помош за техничка поддршка  
во рибарството) 

 
Државната помош за техничка поддршка во рибарс-

твото и аквакултурата е наменета за финансирање на 
мерки од јавен интерес кои се однесуваат на подготви-
телни, административни и технички активности и 
активности за следење, процена и ревизија, неопходни 
за спроведување на овој закон. 
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Мерките на техничка поддршка од ставот 1 на овој 
член се однесуваат на: 

- подготовка на риболовните основи и плановите за 
управување со рибите, за целите на процена на финаси-
ските импликации и влијанието врз животната средина, 

- процени, стручни извештаи, статистики и студии 
во врска со реализацијата на годишната програма од 
членот 15 на овој закон, 

- информативни мерки насочени кон корисниците 
на годишната програма од членот 15 на овој закон и 
општата јавност, 

- мерки за размена на информации, зголемување на 
соработката и подигнување на свеста во државата и 

- воспоставување, поврзување и работа на инфома-
тички системи за управување, следење, инспекција и 
процена. 

Висината на помошта од ставот 1 на овој член на 
годишно ниво нема да надминува 5% од вкупниот из-
нос на годишната програма од членот 15 на овој закон. 

Помошта од ставот 1 на овој член е во висина од 
100% од трошоците за реализација на мерките.  

Критериумите и начинот на користење на надоме-
стокот се утврдуваат во годишната програма од членот 
15 на овој закон.“ 

 
Член 57 

Во насловот на Главата X и во членот 103 зборови-
те: “и посебно заштитените води” се бришат. 

 
Член 58 

Насловот на членот 104 и членот 104 се менуваат и 
гласат: 

“(Порибување) 
 

Порибувањето на риболовните води се врши со по-
рибителен материјал проследен со соодветен документ 
како доказ за потеклото на рибата и соодветен доку-
мент за здравствена исправност согласно со прописите 
од областа на ветеринарното здравство.  

Порибувањето на риболовните подрачја и зони го 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство преку регистрираните репроцентри од 
членот 105 на овој закон во присуство на надлежниот 
орган за инспекциски надзор и претставник на Мини-
стеротството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, а порибувањето на риболовните ревири и ре-
креативните зони го врши концесионерот во присуство 
на надлежниот орган за инспекциски надзор, претстав-
ник на Министеротството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство и овластената установа од членот 74 
на овој закон и за истото се изготвува записник. 

Формата и содржината на документот за потеклото 
на порибителниот материјал и начинот на неговото из-
давање и пополнување ги пропишува министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство." 

 
Член 59 

Во членот 105 став 1 по зборот “мрест” зборот “на“ 
се заменува со зборовите: “и порибува риболовни води 
со“.  

Во ставот 3 алинеја 1 зборовите: “или договор за 
соработка со научна или образовна установа од областа 
на рибарството” се бришат. 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
“Репроцентарот може да формира матично  јато од 

определени автохтони видови риби за производство на 
порибителен материјал. Порибителниот материјал од 
матичните јата на автохтоните видови риби може да се 
употреби и за насадување на рибници кои се запишани 

во Регистарот на одгледувачи на риба по претходно до-
биено одобрение од Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство.” 

Ставовите 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 5, 6, 7 и 8. 
 

Член 60 
Во членот 106  став 2 алинејата 2 се менува и гласи: 
“- има објекти за чување на матици, објекти и опре-

ма за инкубирање на оплодената икра, објекти за чува-
ње на личинките и подмладокот и соодветна опрема за 
изведување на мрест,”. 

Ставот 5 се менува и гласи: 
 “Во случај кога правното лице од ставот 1 на овој 

член престане да исполнува некој од условите од ста-
вот 2 на овој член или дозволата за аквакултура преста-
нала да важи или истата е одземена, министерот за зем-
јоделство, шумарство и  водостопанство донесува ре-
шение за одземање на дозволата за производство на по-
рибителен материјал.” 

По ставот 6 се додава  нов став 7, кој гласи: 
”Порибителниот материјал од ставот 1 на овој член 

треба да е проследен со образец за потеклото на  пори-
бителниот материјал од членот 104 став 3 на овој закон 
и соодветен документ за здравствена исправност сог-
ласно со прописите од областа на ветеринарното здрав-
ство."  

Ставот 7 станува став 8. 
 

Член 61 
Во членот 108 алинеја 12 зборовите: “по утврдува-

ње на здравствената исправност на рибите" се замену-
ваат со зборовите: “и одземање на рибите и порибител-
ниот материјал пуштени во промет без соодветни при-
дружни документи”. 

 
Член 62 

Членот 110 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска 

противвредност ќе се изрече за прекршок на правното 
лице, ако: 

1) врши стопански риболов надвор од објектот Дал-
јан - Струга (член 24 став 2); 

2) врши стопански риболов спротивно на риболов-
ната оснoва, одобрениот годишен план  и склучениот 
договор за концесија (член 25 став 2); 

3) не плаќа надоместок за стопански риболов и ре-
креативен риболов  (членови 25 став 3 и 46 став 1); 

4) не ги спроведува мерките предвидени со рибо-
ловната основа и годишниот план (членови 31 став 1 и 
47 став1); 

5) не плаќа надоместок во предвидениот рок утвр-
ден во договорот за концесија (член 31 став 1); 

6) врши стопански риболов спротивно на членот 36 
став 1 од овој закон;  

7) пловните објекти не се регистрирани и видливо 
обележани и рибарскиот алат не е пломбиран и евиден-
тиран (член 38 став 1); 

8) издава легитимации со повисок надоместок од 
предвидениот  (член 49 став 3); 

9) издава дозволи за рекреативен риболов на лице 
кое не поседува легитимација за рекреативен риболов 
(член 50 став 3); 

10) врши мелиоративен и селективен риболов без 
одобрение (член 57 став 1); 

11) врши риболов за научно-истражувачки цели без 
одобрение (член 58 став 1); 

12) врши стопански риболов на води од подрачјата 
на националните паркови (член 59 став 2); 

13) врши аквакултура, а не е запишан во регистар 
на одгледувачи  на риба (член 61); 
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14) одгледува риби кои не се впишани во изводот и 
дозволата (членови 62 став 4 и 67); 

15) лови риба и врши други активности во обележа-
ниот појас околу кафезот (член 68 став 1); 

16) не го обележи појасот околу кафезот или го обе-
лежи на оддалеченост поголема од предвидената (член 
68 став 2); 

17) врши промет на риба од недозволени места 
(член 70 став 1); 

18) не користи пункт за организирање на стопански 
риболов на риболовните подрачја и риболовните зони 
(член 72 став 1); 

19) не издава пропратни документи (член 73 став1); 
20) врши транспорт на риба без соодветна докумен-

тација (член 73 став 2); 
21) врши риболов на риболовни води забранети за 

вршење риболов (член 85 став 1); 
22) не врши заштита на рибите (член 86 став 2); 
23) внесувa нови видови риби и/или порибителен 

материјал од нови видови риби без одобрение (член 88 
став 1); 

24) внесува нови видови риби и/или порибителен 
материјал од алохтони видови риби во водите и при-
родниот слив на риболовното подрачје на Охридското 
и Преспанското Езеро и во водите на териториите кои 
припаѓаат на националните паркови (член 88 став 3); 

25) врши аквакултура на нови видови риби и риби 
кои не се утврдени во риболовната основа без претход-
но добиено позитивно мислење (член 88 став 4); 

26) става во промет нови видови риби и/или пори-
бителен материјал во жива состојба без одобрение 
(член 89); 

27) врши риболов во природни плодишта (член 91 
став 2); 

28) врши стопански риболов со риболовни средства 
во поголем број од дозволените во риболовната основа 
(член 92 став 2); 

29) стопанисува со рибите за кои нема изработено 
риболовна основа, стопанисува без одобрение на го-
дишниот план, лови риби за време на мрестењето на 
рибите или за време на ловостој, лови риби во рибо-
ловни води кои се времено или трајно забранети за ри-
болов, лови риби под одредена големина и над дозво-
лена количина, лови риби со разни видови мрежи без 
дозвола за стопански риболов или со други риболовни 
средства забранети за вршење риболов, како и со огне-
но оружје, експлозиви или хемиски и други средства со 
кои се повредуваат, убиваат, трујат или зашеметуваат 
рибите, врши електрориболов, ја загадува риболовната 
вода со штетни и опасни материи кои можат да го из-
менат или влошат постојниот квалитет на риболовната 
вода или дел од истата и на тој начин да се загрозат ри-
бите и другите животински или растителни организми, 
лови риби со преградување, исцрпување или пренасо-
чување на риболовната вода, лови риби во променет 
режим и квалитет на водите, лови ретки и проредни ви-
дови риби на одделни делови или на сите риболовни 
води и се движи или задржува во непосредна близина 
на риболовните води со носење мрежа, експлозив или 
други забранети риболовни средства (член 93); 

30) поседува, набавува или врши продажба на мрежи, 
а не е концесионер на риби (член 94 ставови 1, 2 и 3); 

31) врши риболов спротивно на ограничувањата  
(член 95) и 

32) врши промет на порибителен материјал без по-
седување дозвола (член 106 став 1). 

Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече на одговорното лице во 
правното лице за сторен прекршок од ставот 1 на овој 
член. 

На правното лице покрај глобата од ставот 1 на овој 
член ќе му се изрече прекршочна санкција привремена 
забрана за вршење одделна дејност во траење од шест 
месеци до една година. 

На одговорното лице во правното лице покрај гло-
бата од ставот 2 на овој член ќе му се изрече прекр-
шочна санкција забрана за вршење професија или 
должност во траење од една до пет години од ставот 1 
на овој член.” 

 
Член 63 

Членот 111 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 2.000 до 3.500 евра во денарска 

противвредност ќе се изрече за прекршок на правното 
лице, ако: 

1) во определениот рок не поднесе годишен план за 
стопанисување со рибите и годишен извештај за реали-
зација на годишниот план (членови 17 став 4 и 18 став 
1); 

2) не води евиденција и не доставува податоци во 
предвидениот рок (член 33 ставови 1 и 3) ; 

3) не ја врати легитимацијата до Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство во предви-
дениот рок (член 36 став 6); 

4) го наменува  приходот спротивно на членот 49 
став 4 од овој закон; 

5) издава државни дозволи без доставен доказ за 
уплатени средства (член 52 став 2); 

6)  издава дозволи за рекреативен риболов на рибо-
ловни води за кои нема концесија (член 52 став 4); 

7) не води и не доставува евиденција за бројот на 
издадени дозволи и евиденција за уловената риба (член 
52 став 5); 

8) не определи и видливо обележи места на кои ќе 
се издаваат дозволите (член 52 став 6); 

9) издава дозволи за рекреативен риболов надвор од 
обележаните места (член 52 став 7); 

10) организира натпревари во спортски риболов на 
патеки кои не се определени од концесионериот и 
спротивно на правилата (член 54 ставови 2 и 3); 

11) издава дозволи на лица под 15 години (член 55 
став 1); 

12) не поднесе извештај за извршениот риболов во 
рок утврден во одобрението (член 57 став 4); 

13) не плати надоместок во висина од 20% од уло-
вената риба (член 57 став 5);  

14) не поднесе извештај за извршениот риболов 
(член 58 став 6); 

15) не пријави промена во предвидениот рок (член 
62 став 4); 

16) изводот и дозволата за аквакултура не ги истак-
не на видно место и не води и доставува евиденција во 
предвидениот рок (член 66 ставови 1 и 2); 

17) го обележи појасот околу кафезот спротивно од 
предвиденото (член 68 став 3); 

18) става риба во промет која не исполнува услови 
по квалитет, големина и тежина (член 70 став 3); 

19) не ги извршува работите и не доставува изве-
штај за извршувањето на работите во предвидениот 
рок (член 82 став 2);   

20) нема издадено легитимација за рибочувар (член 
86 став 3); 

21) не ја врати легитимацијата за рибочувар во 
предвидениот рок (член 86 став 8); 

22) внесува одобрени нови видови риби без соодве-
тен документ (член 88 став 2); 

23) врши порибување без соодветен документ  и без 
присуство на надлежни органи (член 104 ставови 1 и 2); 

24) формира матично јато без одобрение (член 105 
став 4) и 
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25) не издава документ како доказ за потекло на по-
рибителен материјал (член 106 став 7). 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече на одговорното лице во 
правното лице за сторен прекршокот од ставот 1 на 
овој член.“ 

 
Член 64 

По членот 111 се додава нов член 111-а, кој гласи: 
 

“Член 111- а 
(Глоба на самото место) 

 
Глоба во износ од 600 евра во денарска противвред-

ност ќе се изрече на самото место на одговорното лице 
во првното лице за прекршок, ако: 

1) во определениот рок не поднесе годишен план за 
стопанисување со рибите и годишен извештај за реали-
зација на годишниот план (членови 17 став 4 и 18 став 
1); 

2) не ги спроведува мерките предвидени со рибо-
ловната основа и годишниот план (членови 31 став 1 и 
47 став 1); 

3) не плаќа надоместок во предвидениот рок утвр-
ден во договорот за концесија (член 31 став 1); 

4) го наменува  приходот спротивно на членот 49 
став 4 од овој закон; 

5) не пријави промена во предвидениот рок (член 
62 став 4); 

6) не го обележи појасот околу кафезот на оддале-
ченост поголема од предвидената или на пропишаниот 
начин (член 68 став 2); 

7) врши промет на риба  која не исполнува услови 
(член 70 став 3); 

8) не користи пункт за организирање на стопански 
риболов на риболовните подрачја и риболовните зони 
(член 72 став 1); 

9) не издава пропратни документи (член 73 став1); 
10) става во промет нови видови риби и/или пори-

бителен материјал во жива состојба без одобрение 
(член 89); 

11) врши стопански риболов со риболовни средства 
во поголем број од дозволените во риболовната основа 
(член 92 став 2); 

12) издава дозвола за рекреативен риболов на лице 
кое не поседува легитимација (член 50 став 4) и 

13) не води и не доставува евиденција за број на из-
дадени дозволи и евиденција за уловената риба (член 
50 став 7). 

 
Член 65 

Членот 112 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 1.500 до 2.500 евра во денарска 

противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко 
лице, ако: 

1) врши стопански риболов без легитимација за сто-
пански риболов (член 36 став 1);  

2) не ја врати легитимацијата по престанување на 
работниот однос (член 36 став 6); 

3) врши стопански риболов спротивно на членот 37 
од овој закон; 

4) врши рекреативен и спортски риболов заради 
стекнување на приходи (член 48); 

5) врши рекреативен риболов без легитимација и 
дозвола (членови 49 став 1 и 50 став 1); 

6) врши рекреативен и спортски риболов вон опре-
делените рекреативни зони на водите од подрачјата на 
националните паркови (член 59 став 3); 

7) врши аквакултура, а не е запишан во регистарот 
на одгледувачи  на риба (член 61); 

8) одгледува риби кои не се впишани во изводот и 
дозволата (членови 62 став 4 и 67); 

9) лови риба и врши други активности во обележа-
ниот појас околу кафезот (член 68 став 1); 

10) не го обележи појасот околу кафезот или го обе-
лежи на оддалеченост поголема од предвидената (член 
68 став 2); 

11) лови риба без одобрение на сопственикот (член 
69); 

12) врши промет на риба од недозволени места 
(член 70 став 1); 

13) не издава придружни документи (член 73 
став1); 

14) врши транспорт на риба без соодветна докумен-
тација (член 73 став 2); 

15) врши риболов на риболовни води забранети за 
вршење риболов (член 85 став 1); 

16) не ја врати легитимацијата за рибочувар во 
предвидениот рок (член 86 став 8); 

17) внесувa нови видови риби и/или порибителен 
материјал од нови видови риби без одобрение (член 88 
став 1); 

18) внесува нови видови риби и/или порибителен 
материјал од алохтони видови риби во водите и при-
родниот слив на риболовното подрачје на Дојранското, 
Охридското и Преспанското Езеро и во водите на тери-
ториите кои припаѓаат на националните паркови (член 
88 став 3); 

19) врши аквакултура на нови видови риби и риби 
кои не се утврдени во риболовната основа без претход-
но добиено позитивно мислење (член 88 став 4); 

20) става во промет нови видови риби и/или пори-
бителен материјал во жива состојба без одобрение 
(член 89); 

21) врши риболов во природни плодишта (член 91 
став 2); 

22) стопанисува со рибите за кои нема изработено 
риболовна основа, стопанисува без одобрение на го-
дишниот план, лови риби за време на мрестењето на 
рибите или за време на ловостој, лови риби во рибо-
ловни води кои се времено или трајно забранети за ри-
болов, лови риби под одредена големина и над дозво-
лената количина, лови риби со разни видови мрежи без 
дозвола за стопански риболов или со други риболовни 
средства забранети за вршење риболов, како и со огне-
но оружје, експлозиви или хемиски и други средства со 
кои се повредуваат, убиваат, трујат или зашеметуваат 
рибите, врши електрориболов, ја загадува риболовната 
вода со штетни и опасни материи кои можат да го из-
менат или влошат постојниот квалитет на риболовната 
вода или дел од истата и на тој начин да се загрозат ри-
бите и другите животински или растителни организми, 
лови риби со преградување, исцрпување или пренасо-
чување на риболовната вода, лови риби во променет 
режим и квалитет на водите, лови ретки и проредни ви-
дови риби на одделни делови или на сите риболовни 
води и се движи или задржува во непосредна близина 
на риболовните води со носење мрежа, експлозив или 
други забранети риболовни средства (член 93); 

23) поседува, набавува или врши продажба на мре-
жи а не е запишан во регистарот на одгледувачи на ри-
би (член 94 ставови 1, 2 и 3); 

24) врши риболов спротивно на ограничувањата од 
членот 95 на овој закон; 

25) одбие да се легитимира  и да покаже дозвола 
пред овластените органи (членови 87 став 1 и 109) и  

26) врши промет на порибителен материјал без по-
седување дозвола (член 106 став 1). 
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Член 66 
Членот 113 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 

противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко 
лице, ако: 

1) не носи легитимација за стопански риболов 
(член 36 став 4); 

2) врши рекреативен риболов надвор од риболовни-
те ревири и определени рекреативни зони (член 40 став 
1); 

3) врши рекреативен риболов, а не носи легитима-
ција и дозвола за рекреативен риболов (член 50 став 5); 

4) не води евиденција за уловената риба и не ја до-
ставува до концесионерот (член 50 став 5); 

5) не пријави промена во предвидениот рок (член 
62 став 4); 

6) изводот и дозволата за аквакултура не ги истакне 
на видно место и не води и доставува евиденција во 
предвидениот рок (член 66 ставови 1 и 2); 

7) го обележи појасот околу кафезот спротивно од 
предвиденото (член 68 став 3); 

8) става риба во промет која не исполнува услови 
по квалитет, големина и тежина (член 70 став 3); 

9) се движи или се задржува во непосредна близина 
на риболните води со рибарски прибор, а не поседува 
дозвола за рекреативен риболов  (член 93) и  

10) не издава соодветен документ како доказ за по-
текло (член 106 став 7). 

 
Член 67 

По членот 113 се додава нов член 113-а, кој гласи: 
 

“Члeн 113-а 
(Глоба на самото место) 

 
Глоба во износ од 100 евра во денарска противвред-

ност ќе се изрече на самото место на одговорното лице 
во правното лице за прекршок, ако: 

1) не носи легитимација за стопански риболов (член 
36 став 3); 

2) изводот и дозволата за аквакултура не ги истакне 
на видно место и не води и доставува евиденција во 
предвидениот рок (член 66 ставови 1 и 2);  

3) врши рекреативен риболов а не носи легитима-
ција и дозвола за рекреативен риболов (член 50 став 5); 

4) не води евиденција за уловената риба и не ја до-
ставува до концесионерот (член 50 став 5) и 

5) се движи или се задржува во непосредна близина 
на риболовните води со рибарски прибор, а не поседу-
ва дозвола за рекреативен риболов (член 93).“ 

 
Член 68 

Во членот 114 по зборот улов се додаваат зборови-
те: ”рибата и порибителниот материјал пуштени во 
промет, како и материјалната корист остварена со неза-
конски риболов”. 

 
Член 69 

Насловот на членот 115 и членот 115 се менуваат  и 
гласат: 

“(Прекршочна постапка и постапка за порамнување) 
Прекршочна постапка за прекршоците предвидени 

со овој закон ќе се води пред надлежен суд. 
Пред поднесување на барање за поведување на пре-

кршочна постапка пред надлежен суд, за прекршоците 
од членовите 110, 111, 112 и 113 на овој закон држав-
ниот инспектор за земјоделство спроведува постапка 
на порамнување согласно со членот 29 од Законот за 
Државниот инспекторат за земјоделство.” 

Член 70 
Легитимациите и дозволите издадени согласно со 

одредбите од членовите 49 и 52 на Законот за рибарс-
тво и аквакултура (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 7/2008) ќе важат до 31 декември 2010 
година. 

 
Член 71 

Се овластува Законодаво-правната комисија на Со-
бранието на Република Македонија да утврди пречи-
стен текст од Законот за рибарство и аквакултура. 

 
Член 72 

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

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E 

LIGJIT PËR PESHKATARI DHE AKUAKULTURE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për peshkatari dhe akuakulture (“Gazeta zyr-

tare e Republikes së Maqedonise” numer 7/2008), neni 1 
ndryshohet si vijon:  

“Me kete ligj rregullohen menaxhimi,  ekonomizimi 
dhe akuakultura e peshqve, mbrojtja e  tyre dhe leshimi në 
qarkullim, prodhimtaria e materialit për popullimin e 
peshqve dhe popullimi i peshqve në ujerat e Republikes së 
Maqedonise, institucionet, bashkimi dhe financimi, si dhe  
ceshtje tjera me rendesi nga sfera e peshkatarise dhe akua-
kultures.” 

 
Neni 2 

Në nenin 2 pas pikes 3 shtohet pike e re 3-a, si vijon:  
“3-a Breg eshte kufiri natyror i formuar ndermjet ujit 

për peshkim dhe tokes;”. 
Në piken 10 fjala “dendesite” zevendesohet me fjalen 

“dendesite” 
Në piken 19 fjalet:  “objekt për pllenimin e peshqve” 

zevendesohen me fjalet: “platforme për”. 
Në piken 23 pas fjaleve: “brezi i ri” fjala “eshte” 

shlyhet. 
Në piken 25 fjala “rekreative” zevendesohet me fjalet: 

“rekreativ dhe”. 
Pika 34 ndryshohet si vijon: 
"Materiali për popullimin e peshqve jane ikra e plle-

nuar, larvat, peshqit e rinj dhe matkat të cilat rrjedhin nga 
qendra e regjistruar e riprodhimit dhe nga peshkorja e reg-
jistruar për prodhimin e materialit për popullimin e peshq-
ve të dedikuar për qarkullim;".           

Në piken 35 fjala “peshkatarie” zevendesohet  me fja-
len “peshkimit”. 

Pika 37 ndryshohet si vijon: 
"Orizore eshte arë e orizit në të cilen si dege dytesore 

mund të kultivohen peshq;". 
Pika 38 ndryshohet si vijon: 
“Peshkim rekreativ eshte peshkimi me pajisje të lejuar 

për peshkim dhe pajisje, për rekreacion;.” 
Pika 39 ndryshohet si vijon: 
"Peshkatar rekreativ eshte personi i cili peshkon me 

vegla dhe pajisje të lejuar peshkimi dhe posedon legjitima-
cion dhe leje për peshkim rekreativ;”. 

Pika 42 ndryshohet si vijon: 
"Peshkatar eshte peshkatari afarist i punesuar te perso-

ni juridik–koncesionar i peshqve për peshkim afarist;”. 
Pika 43 zevendesohet si vijon: 
"Vegel e peshkatarise jane mjetet për peshkim të leju-

ara për kryerjen e peshkimit afarist;”. 
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Pika 44 ndryshohet si vijon: 
"Shoqata të peshkatareve jane të gjitha format e bash-

kimit të koncesionareve të peshqve për peshkim afarist, të 
themeluara për prezantim të perbashket para organeve 
kompetente, organizimin e peshkimit dhe leshimin e 
peshqve në qarkullim, të regjistruara në regjistrin e konce-
sionareve;”.   

Pika 45 ndryshohet, si vijon: 
“Regjistri i koncesionareve eshte evidenca e shoqata-

ve të peshkatareve dhe peshkimit, të cilave u eshte dhene 
koncesioni i peshqve nga rajonet e peshkimit rajonet e 
peshkatarise, basenet e peshkimit dhe zonat rekreative, që 
udhehiqet në Ministrine e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekono-
mise së Ujerave;”. 

 Pika 46 ndryshohet si vijon: 
"Peshkore eshte objekti për akuakulture i cili mundet 

sipas nevojes të zbrazet dhe të mbushet me ujë, e varesisht 
nga menyra e shfrytezimit të ujit peshkoret mund të jene 
peshkore me sistem të mbyllur të kultivimit dhe peshkore 
me sistem të hapur të kultivimit;”. 

Në piken 47 fjalet: “pajisje dhe vegel e lejuar për pesh-
kim” zevendesohen me fjalet: “mjete të lejuara për pesh-
kim”. 

Në piken 48 fjalet:  “(shkopi, grepi, mekanizmi, peri)” 
shlyhen. 

Pika 53 ndryshohet si vijon: 
"Shoqatat e peshkimit jane të gjitha format e bashki-

mit të koncesionareve të peshqve për organizimin e peshki-
mit rekreativ, të regjistrura në regjistrin për koncesionare;”. 

Pika 58 ndryshohet si vijon: 
"Peshkatari sportive eshte peshkimi i organizuar me 

pajisje dhe vegla të lejuara, në kuader të garave të organi-
zuara nga ana e shoqatave dhe federates së peshkimit;”.  

Pika 59 ndryshohet si vijon: 
"Peshkatar sportiv eshte personi i cili posedon legjiti-

macion sportiv të leshuar nga Federata  Maqedonase e 
Peshkimit dhe merr pjese në garat e organizuara për pesh-
kim sportiv;”. 

Në piken 60 fjalet: “apo ndryshim” zevendesohet me 
fjalet: “dhe/ose blerje”. 

Në piken 62 fjalet “Sotal” zevendesohet me fjalet “To-
tal”. 

Pika 63 ndryshohet si vijon: 
"Pre eshte sasia e plote e gjuajtur e peshqve gjate pesh-

kimit;”.  
Në piken 64 fjalet: “gjatesia nuk i tejkalon 12” zeven-

desohen me fjalet: “gjatesia maksimale eshte 15”. 
                                               

Neni 3 
Në nenin 3 paragrafi 1 alineja 2 fjalet: “rekreativ-spor-

tiv” zevendesohen me fjalet: “rekreativ dhe sportiv”. 
 

Neni 4 
Në nenin 7 fjalet: “dhe shtazet tjera ujore” shlyhen dhe 

pas fjales “tjera” shtohet fjala “ujore”. 
 

Neni 5 
Në nenin 14 paragrafi 2 pas alinese 3 shtohet alineja 4, 

si vijon: 
“-investime në akuakulture,”. 
 

Neni 6 
Në nenin 15 fjalet: “me masa për perparimin e“ zeven-

desohet me fjalet: ”për perkrahje financiare në”. 
 

Neni 7 
Ne nenin 16 paragrafi 1 ndryshohet si vijon: 
“Për çdo ujë të peshkimit në të cilin kryhet peshkim 

perpunohet baza e peshkimit.” 
Në paragrafin 4 fjala “drejtperdrejt”  shlyhet.  

Në paragrafin 5 alineja 5 fjalet: “gjuajtje e plote” ze-
vendesohen me fjalen “gjuajtje”. 

Në paragrafin 5 alineja 10 pas fjalet “të” shtohen fjalet 
“peshqit në”. 

Në paragrafin 5 alineja 12 pas fjales “zona” presja ze-
vendesohet me lidhezen “dhe”. 

Në paragrafin 6 fjalet: “dhe e shpall në së paku një ga-
zete publike” shlyhen. 

Pas paragrafit 7 shtohet paragrafi i ri 8, si vijon:  
"Baza e peshkimit shpallet në “Gazeten zyrtare të Re-

publikes së Maqedonise.” 
 

Neni 8 
Në nenin 17 paragrafi 2 fjalet: “nga neni 74 i ketij ligji” 

zevendesohen me fjalet: ” - perpunues i bazes së peshkimit 
për ujin e caktuar të peshkimit”. 

Paragrafi 4 ndyshohet si vijon: 
"Planin vjetor e miraton ministri i Bujqesise, Pylltarise 

dhe Ekonomise së Ujerave. Koncesionari kerkesen për 
mendim e dorezon në institucionin e autorizuar nga para-
grafi 2 i ketij neni, më së voni deri më 15 shtator në vitin 
vijues për vitin e ardhshem kalendarik.” 

Paragrafi 7 shlyhet. 
Paragrafi 8 behet paragraf 7. 
 

Neni 9 
Neni 19 ndryshohet si vijon: 
”Keshili për peshkatari dhe akuakulture (në tekstin e 

metejshem: Keshilli) eshte trup profesional keshilldhenes i 
ministrit të Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujera-
ve, në  sferen e afarizmit me peshq dhe akuakulture. 

Keshilli jep keshilla profesionale dhe mendime në kete 
sfere dhe atë për: 

- projekt - versionet e bazave të peshkimit, 
- planet dhe raportet vjetore. 
- masat e planifikuara në programin për perkrahje fi-

nanciare në peshkatari dhe akuakulture, 
- projektet zhvillimore dhe të tjera, 
- propozim - planet për popullimin e peshqve, 
- dispozitat të cilat miratohen në baze të ketij ligji, 
- propozimet për programet zhvillimore afatgjate, 
- për propozimet për vendosjen e llojeve të peshqve jo-

autoktone dhe 
- keshilla dhe mendime tjera profesionale nga sfera e 

peshkatarise dhe akuakultures." 
 

Neni 10 
Titulli i nenit 20 dhe neni 20 ndryshohen si vijojne: 

“(Perberja dhe menyra e punes së Keshillit) 
Keshilli eshte i perbere nga 7 anetare dhe atë nga: 
- Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së 

Ujerave - dy anetare, 
- Ministria e Mjedisit Jetesor dhe Planifikimit Hapesi-

nor - një anetar, 
- institucionet publike shkencore dhe arsimore - një 

anetar, 
- shoqatat dhe asociacionet të kryeresve të peshkimit 

afarist dhe akuakulture - dy anetare dhe  
- Federata Maqedonise e Peshkimit - një anetar.   
 Anetaret e Keshillit i propozojne institucionet dhe or-

ganizatat nga paragrafi 1 i ketij neni, ndersa i emeron mini-
stri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, me 
aktvendim për periudhen prej kater vitesh me mundesi për 
emerim të serishem. 

Ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Uje-
rave, e konvokon mbledhjen konstituive, në të cilen aneta-
ret e emeruar e zgjedhin kryetarin dhe zevendesin e tij nga 
anetaret e Keshillit. 

Keshilli miraton rregullore për pune, me të cilin perca-
ktohet menyra e punes së Keshillit. 
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Mjetet për kompensim të punes së anetareve të Keshil-
lit, sigurohen nga programi vjetor nga neni 15 i ketij ligji.” 

 
Neni 11 

Në nenin 24 paragrafi 1 ndryshohet si vijon: 
“Peshkimi afarist kryhet në rajonet dhe zonat e peshki-

mit, në kushte të percaktuara me kete ligj.” 
 

Neni 12 
Në nenin 25 paragrafi 2, ndryshohet si vijon: 
“Peshkimi afarist kryhet në pajtim me bazen e peshki-

mit, planin e miratuar vjetor dhe marreveshjen e lidhur për 
koncesion për ujin e vecante të peshkimit." 

 
Neni 13 

Në nenin 35 paragrafi 1 fjalet: “edhe fizike vendas” 
fshihen.  

Në paragrafi 2 fjala "dy" zevendesohet me fjalen 
"gjashte". 

 
Neni 14 

Neni 36 ndryshohet si vijon: 
“Koncesionari i peshqve peshkimin afarist e kryen ne-

permjet peshkatareve të punesuar, të cilet posedojne legjiti-
macion për peshkim afarist. 

Legjitimacionin nga paragrafi 1 i ketij neni, e leshon 
Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujera-
ve, nepermjet koncesionarit të peshqve në baze të certifika-
tes së marre për provimin e dhene.  

Provimi për marrjen e certifikates për kryerjen e pesh-
kimit afarist, jepet para komisionit të formuar nga  ministri 
i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, në paj-
tim me programin për dhenien e provimit.  

Peshkataret jane të obliguar që gjate peshkimit ta mbaj-
ne legjitimacionin nga paragrafi 1 i ketij neni. 

Legjitimacioni pushon të vleje, kur do të pushoje mar-
redhenia e punes e peshkatareve të cileve u eshte leshuar. 

Peshkataret duhet t’ia kthejne legjitimacionin koncesio-
narit me shuarjen e marredhenies së punes, ndersa koncesi-
onari Ministrise së Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së 
Ujerave, në afat prej 10 ditesh pas shuarjes së marredheni-
es së punes së peshkatareve. 

Permbajtjen e programit për dhenien e provimit, for-
men dhe permbajtjen e formularit të legjitimacionit për 
peshkim afarist dhe menyren e leshimit, formen dhe perm-
bajtjaen e certifikates si dhe harxhimet për marrjen e certi-
fikates, i percakton ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Eko-
nomise së Ujerave. 

Harxhimet nga paragrafi 8 i ketij neni, jane në lartesi  
të harxhimeve të kryera reale, për  mbajtjen e provimit dhe 
pergatitjen e certifikates dhe jane në llogari të kandidatit që  
e jep provimin.” 

 
Neni 15 

Neni 37 ndryshohet si vijon: 
“Peshkataret të cilet posedojne legjitimacion për pesh-

kim afarist, guxojne të kryejne peshkim në rajone të pesh-
kimit apo në zonat e peshkimit, për të cilat eshte leshuar 
legjitimacioni dhe me vegla dhe pajisje të lejuara të peshki-
mit, të percaktuara në bazen e peshkimit dhe të shenuar në 
legjitimacion.”  

 
Neni 16 

Në titullin e nenit 38 dhe në nenin 38 paragrafi 1 fjala 
“peshkimit” zevendesohet me fjalen “peshkatarit”. 

Në paragrafin 2 fjala “peshkimit” zevendesohet me fja-
len “peshkatarit”. 

 
Neni 17 

Në nenin 41 paragrafi 1 fjalet: “zonat e peshkimit” ze-
vendesohen me fjalet: “zona e rekreacionit”. 

Neni 18 
Neni 42 ndryshet si vijon: 
"Peshqit nga basenet e peshkimit dhe zonat rekreative 

jepen në koncesion për organizimin e peshkimit rekreativ 
në baze të konkursit publik në menyren dhe në kushtet e 
percaktuara me kete ligj. 

Vendimin për shpalljen dhe kushtet e konkursit publik 
për organizimin e peshkimit rekreativ, i miraton Qeveria e 
Republikes së Maqedonise me propozim të ministrit të 
Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave. 

Konkursi publik nga paragrafi 2 i ketij neni, në vecanti 
i permban: 

- percaktimin e basenit të peshkimit apo zones rekreati-
ve për të cilat ndahet koncesioni, 

- kushtet të cilat koncesionari doemos duhet t’i plotesoje, 
- kriteret për zgjedhje të koncesionarit, 
- kohezgjatjen e koncesionit, 
- menyren e ndarjes së koncesionit, 
- shumen, menyren dhe dinamiken e pageses së kom-

pensimit për koncesion dhe 
- dispozitat tjera të nevojshme për realizimin e koncesi-

onit. 
Proceduren për konkurs publik nga paragrafi 1 i ketij 

neni, e zbaton komisioni i formuar në pajtim me nenin 26 
paragrafi 4 të ketij ligji.” 

 
Neni 19 

Neni 43 ndryshohet si vijon: 
"Shoqatat e peshkimit nga neni 41 paragrafi 1 të ketij 

ligji, të cilat marrin pjese në konkursin publik, duhet t’i 
plotesojne kushtet vijuese: 

- të kene minimum 50 anetare, 
- të kene së paku një të punesuar apo rojtar të angazhu-

ar të peshqve dhe 
- të kene të nenshkruar marreveshje për popullimin e 

peshqve me qender të regjistruar riprodhimi. 
Kryeresit e veprimtarise nga neni 41 paragrafi 2 të ketij 

ligji, të cilet marrin pjese në konkursin publik, nuk duhet ta 
plotesojne kushtin nga paragrafi 1 alineja 1 të ketij neni, e 
krahas kushteve nga paragrafi 1 alinete 2 dhe 3 të ketij ne-
ni, duhet të dorezojne edhe mendim pozitiv për organizi-
min e peshkimit rekreativ në basenin e peshkimit dhe zonat 
rekreative, të leshuar nga njesite e vetadministrimit lokal 
në rajonin e të cilave gjenden." 

 
Neni 20 

Neni 45 ndryshohet si vijon: 
“Në baze të konkursit publik të realizuar nga neni 42 i 

ketij Ligji, Qeveria e Republika e Maqedonise merr ven-
dim për ndarjen e koncesionit. 

Në baze të vendimit nga paragrafi 1 i ketij neni, mini-
stri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, e 
nenshkruan marreveshjen për koncesion. 

Si fillim i koncesionit vleresohet afati i percaktuar në 
marreveshjen nga paragrafi 2 i ketij neni.  

Peshqit nga basenet e peshkimit dhe zonat rekreative 
për organizimin e peshkimit rekreativ, jepen në koncesion 
për periudhen prej gjashte vjetesh.”   

 
Neni 21 

Në nenin 46 paragrafi 1 ndryshohet si vijon: 
Kompensimi për koncesionin për peshkim rekreativ, 

eshte 10% prej kompensimit të arketuar për lejet e perg-
jithshme të leshuara në nivel vjetor.” 

 
Neni 22 

Në nenin 47 paragrafi 1 alineja 2, ndryshohet si vijon: 
“- nuk paguan kompensim në pajtim me nenin 46 të ke-

tij ligji,”. 
Alineja 3 shlyhet. 
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Neni 23 
Neni 49 ndryshohet si vijon:  
“Peshkim rekreativ mund të kryeje personi i cili pose-

don legjitimacion për peshkim rekreativ. 
Legjitimacionin nga paragrafi 1 i ketij neni, e leshon 

Federata nga neni 80 i ketij ligji, me kohezgjatje prej një 
viti kalendarik dhe vazhdohet për çdo vit të ardhshem. 

Varesisht nga shpenzimet reale të nevojshme për per-
punimin e legjitimacionit me propozimin e Federates, mi-
nistri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, e 
percakton kompensimin e leshimit dhe/ose vazhdimit të tij.  

Të ardhurat e realizuara në nivel vjetor nga leshimi i 
legjitimacioneve, Federata i dedikon për:  

- 70% për realizimin e puneve nga neni 82 i ketij ligji 
dhe 

- 30% nga Buxheti i Republikes së Maqedonise, të pa-
guara më së voni deri më 31 dhjetor për vitin rrjedhes. 

Federata hyrjet e kryera nga paragrafi 4 alioneja 1 të 
ketij neni, i realizon sipas programit të parashtruar dhe të 
miratuar për realizimin e puneve nga neni 82 i ketij ligji. 

Me Programin nga paragrafi 5 i ketij neni, Federata pa-
rashtron edhe deshmi me shkrim për mjetet e paguara në 
Buxhetin e Republikes së Maqedonise, nga paragrafi 4 ali-
neja 2 të ketij neni. 

Programin nga paragrafi 5 i ketij neni, Federata e dorezon 
në Ministrine e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujera-
ve, më së voni deri më 15 janar në vitin rrjedhes dhe i njejti së 
paku i permban aktivitetet e planifikuara dhe mjetet e nevojsh-
me për realizimin e aktiviteteve për vitin rrjedhes. 

Nese hyrjet e realizuara në nivel vjetor nga paragrafi 4 
alineja 1 të ketij neni, nuk jane të mjaftueshme për realizi-
min e aktiviteteve të parapara me program, të njejtat aktivi-
tete federata duhet t'i parashikoje në Programin për vitin e 
ardhshem. 

Formen dhe permbajtjen e formularit të legjitimacionit 
për peshkim rekreativ dhe menyren e leshimi të tij, e perca-
kton ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Uje-
rave." 

 
Neni 24 

Neni 50 ndryshohet si vijon: 
“Peshkimi rekreativ në basenet e peshkimit dhe zonat 

rekreative, kryhet në baze të lejes për peshkim rekreativ.  
Leja për peshkim rekreativ mund të jete: 
- vjetore për të gjitha ujerat e peshkimit në Republiken 

e Maqedonise leja shteterore; 
- vjetore për basen të percaktuar të peshkimit dhe zone 

rekreative; 
- pesembedhjetediteshe, 
- shtateditshe dhe 
- njediteshe. 
Leja për peshkim rekreativ i jepet personit që posedon 

legjitimacion për peshkim rekreativ.  
Me perjashtim të paragrafit 3 të ketij neni, leja për kr-

yerjen e peshkimit rekreativ pa posedimin e legjitimacionit, 
mund t'u leshohet peshkatareve rekreative të cilet jane shte-
tas të huaj. 

Peshkataret rekreative jane të obliguar që legjitimacio-
nin dhe lejen për peshkim rekreativ ta mbjne gjate kryerjes 
së peshkimit, rregullisht të mbajne evidence për peshqit e 
zene dhe të dhenat t’i dorezojne të koncesionari.  

Formen dhe permbajtjen e formularit të lejes dhe for-
mularit për mbajtje të evidences, si dhe menyren e mbajtjes 
së evidences dhe dorezimit të të dhenave, i percakton mini-
stri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.” 

    
Neni 25 

Neni 51 ndryshohet si vijon: 
“Për leshimin e lejes për peshkim rekreativ nga neni 50 

paragrafi 2, percaktohet kompensim. 

Kompensimin për leshimin e lejes shteterore nga neni 
50 paragrafi 2 alineja 1 të ketij ligji, me aktvendim në nivel 
vjetor e percakton ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Eko-
nomise së Ujerave. Kompensimi eshte në lartesi të kom-
pensimit më të larte të percaktuar, për leshimin e lejes vje-
tore nga neni 50 paragrafi 2 alineja 2 të ketij ligji, të zmad-
huar për dy here.  

Lartesine e kompensimit për lejen e dhene nga neni 50 
paragrafi 2 alinete 2, 3, 4 dhe 5 në nivel vjetor, e percaktoj-
ne koncesionaret e peshqve pas pajtueshmerise së marre 
paraprakisht nga ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekono-
mise së Ujerave." 

 
Neni 26 

Neni 52 ndryshohet si vijon: 
"Lejet nga neni  50 paragrafi 2 të ketij ligji, i leshon 

Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujera-
ve.  

Leja nga neni  50 paragrafi 2 alineja 1 të ketij ligji, u 
jepet peshkatareve rekreative pas deshmise së dorezuar pa-
raprakisht për mjetet e paguara sipas nenit 53 të ketij ligji. 

 Lejet nga neni  50 paragrafi 2 alinete 2, 3, 4 dhe 5 të 
ketij ligji, u jepen koncesionareve të peshqve nga basenet e 
peshkimit dhe zonat rekreative dhe shfrytezuesve të peshq-
ve nga rajonet e Parqeve nacionale me ngarkim, për vitin 
kalendarik rrjedhes, nese kane të lejuar plan vjetor në paj-
tim me nenin 17 të ketij ligji dhe me deshmi të dorezuar 
për kompensim të paguar për koncesion për vitin paraprak.   

Koncesionari i peshqve lejet me ngarkim i leshon për 
basenin e peshkimit apo zonen rekreative për të cilat u esh-
te dhene koncesioni.  

Koncesionari eshte i obliguar që të mbaje evidence për 
numrin e lejeve të leshuara dhe evidence për sasine e pesh-
ve të zene dhe ta dorzoje te Ministria e Bujqesise, Pylltari-
se dhe Ekonomise së Ujerave.  

Koncesionari eshte i obliguar që t'i percaktoje dhe t'i 
shenoje dukshem vendet në të cilat do t’i leshoje lejet për 
peshkim rekreativ. 

Koncesionari guxon që të jape leje për peshkim rekrea-
tiv, vetem për vende të percaktuara për leshimin e lejeve. 

Menyren e leshimit të lejeve dhe dokumentacionin e 
nevojshem, formen dhe permbajtjen e formularit për mbajt-
jen e evidences si dhe menyren e mbajtjes së evidences dhe 
dorezimin e të dhenave,  i percakton ministri i Bujqesise, 
Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave."  

 
Neni 27 

Neni 53 ndryshohet si vijon: 
“Pagesa e kompensimit për leshimin e lejes nga neni 50 

paragrafi 2 alineja 1 të ketij ligji, kryhet në menyren si vi-
jon: 

- 70% në Buxhetin e Republikes së Maqedonise dhe 
- 30% në llogarine e shoqates së peshkimit, anetar i së 

ciles eshte shfrytezuesi (pronari) i lejes."  
 

Neni 28 
Në nenin 54 paragrafet 3 dhe 4 ndryshohen si vijojne: 
“Garat në peshkimin sportiv organizohen në baze të 

rregullave të cilat i percakton federata nga neni 80 i ketij 
ligji dhe në to mund të marrin peshkataret të cilet posedoj-
ne legjitimacion sportiv.  

Organizatori i garave në peshkimin sportiv, eshte i obli-
guar që të dorezoje plan për mbajtjen e garave, së paku 15 
dite para fillimit të garave, te Ministria e Bujqesise, Pyllta-
rise dhe Ekonomise së Ujerave, Inspektorati Shteteror për 
Bujqesi dhe Agjencia për të Rinj dhe Sport.” 

 
Neni 29 

Në nenin 55 paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
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“Personat më të rinj  se 15 vjet, mund të kryejne pesh-
kim rekreativ nese posedojne legjitimacion për peshkim re-
kreativ dhe vetem në prani të personit të moshes madhore i 
cili posedon leje për peshkim rekreativ.” 

 
Neni 30 

Në nenin 58 paragrafi 5 fjalet: “ujit të peshkimit” ze-
vendesohen me fjalen “peshqve”. 

 
Neni 31 

Neni 61 ndryshohet si viojn: 
“Akuakulture mund të kryejne personat juridike vendas 

dhe të huaj të regjistruar për veprimtarine e peshkatarise 
dhe akuakultures, personat fizike dhe/apo institucionet arsi-
more, të cilat jane të regjistruara në regjistrin e kultivuesve 
të peshqve (në tekstin e metjeshem: regjistri).”  

 
Neni 32 

Neni 62 ndryshohet si vijon: 
"Regjistri nga neni 61 i ketij ligji, mbahet në Ministrine 

e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave. 
Në regjister regjistrohen subjektet nga neni 61 i ketij 

ligji, sipas kerkreses së dorezuar paraprakisht në Ministrine 
e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave. Për reg-
jistrim në regjister, leshohet ekstrakt nga regjistri i kultivu-
esve të peshqve. 

Në fleteparaqitjen nga paragrafi 2 i ketij neni, shenohen 
të dhenat e pergjithshme për subjektin, emri i ujit dhe loka-
cioni i objektit, të dhenat e pergjithshme të objektit (kapa-
citeti, llojet e peshqve të cilat kultivohen, sistemi i kultivi-
mit) dhe menyra e shfrytezimit të ujit. Me fleteparaqitje 
dorezohen shtojcat në vijim: 

- deshmia për regjistrimin e veprimtarise dhe 
- deshmia për pronesi apo shfrytezim të peshkores, 

gjysmepeshkores, kafazit, orizores apo vendeve tjera të 
kultivimit të peshqve. 

Kultivuesi i peshqve guxon që t'i kultivoje vetem ato 
lloje peshqish, të cilat jane të cekura në ekstrakt dhe eshte i 
obliguar që çdo ndryshim ta paraqese në Ministrine e Buj-
qesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, në afat  prej 
15 ditesh nga ndyshimi i shkaktuar. 

Formen, permbajtjen dhe menyren e mbajtjes së regji-
strit nga paragrafi 1 i ketij neni, si dhe formen, permbajtjen 
e formularit të fleteparaqitjes dhe ekstraktit, i percakton 
ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.”  

 
Neni 33 

Neni 63 ndryshohet si vijon: 
“Leja për akuakulture u jepet subjekteve të regjistruara 

në regjistrin nga neni 61 i ketij ligji, me kerkese të parash-
truar paraprakisht në Ministrine e Bujqesise, Pylltarise dhe 
Ekonomise së Ujerave.  

Kerkeses detyrimisht i  bashkengjiten: 
- projekti për ndertimin e peshkores i perbere nga pjesa 

ndertimore, teknologjia e prodhimit dhe pjesa financiare 
(për gjysmepeshkore dorezohet skice e gjysmepeshkores 
me karakterisitkat themelore topografike, gjeografike dhe 
hidrografike), 

- leja për shfrytezimin e ujit, 
- pelqimi për perdorimin e ndertimit (nuk dorezohet për 

kafaz, gjysmepeshkore dhe orizore), 
- aktendimi për miratimin e eleboratit për mbrojtjen e 

mjedisit jetesor dhe 
- ekstrakti nga regjistri i objekteve dhe operatoreve të 

ushqimit.  
Formen dhe permbajtjen e lejes nga paragrafi 1 i ketij 

neni, si dhe formen e kerkeses nga paragrafi 2 i ketij neni, i 
percakton ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së 
Ujerave."   

Neni 34 
Në neni 64 paragrafi 1 alineja 2 ndryshohet si vijon: 
"- nese pushon vlefshmeria e ndonjeres nga shtojcat e 

nenit 63 paragrafi 2 alinete 2, 3, 4 dhe 5 të ketij ligji,”. 
 

Neni 35 
Në nenin 65 paragrafi 1 fjalia hyrese ndryshohet si vi-

jon: 
“Subjekti shlyhet nga regjistri i kultivuesve të peshqve 

dhe i hiqet leja për akuakulture, me aktvendimin e ministrit 
për Bujqesi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujerave, nese:”.   

Alineja 3 ndryshohet si vijon: 
“- nuk informon për ndryshimet e shkaktuara në afatin 

e parapare,”. 
 

Neni 36 
Në nenin 66 paragrafi 1 ndryshohet si vijon: 
"Kultivuesit e peshqve jane të obliguar që ekstraktin 

dhe lejen t’i paraqesin në vend të pershtatshem dhe të 
dukshem në vendet ku kultivohen peshqit.” 

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon: 
"Evidenca nga paragrafi 2 i ketij neni, dorezohet në Mi-

nistrine e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomse së Ujerave, 
më së voni deri më 31 janar në vitin vijues për vitin para-
prak.”   

Paragrafi 3 behet paragraf 4. 
 

Neni 37 
Në titullin e nenit 68 fjala "në” zevendesohet me fjalet 

“perreth”, ndersa në nenin 68 paragrafi 2 fjala “peshkores” 
zevendesohet me fjalen “kafazit”. 

 
Neni 38 

Në nenin 73 pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafe të 
rinj 2 dhe 3 si vijojne:  

“Ndalohet transporti i peshkut në automjete, barka apo 
mjtete tjera të transportit pa posedimin e dokumenteve nga 
paragrafi 1 i ketij neni, si deshmi për prejardhjen e peshkut 
apo pa posedimin e lejes për peshkim rekreativ, nese pesh-
ku që transportohet eshte zene gjate kryerjes së peshkimit 
rekreativ.   

Formen dhe permbajtjen e dokumentit për prejardhjen e 
peshkut dhe menyren e leshimit dhe plotesimin të tij, e per-
cakton ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së 
Ujerave.” 

 
Neni 39 

 Neni 75 ndryshohet si vijon: 
 “Nese institucioni i autorizuar e nderpren plotesimin e 

ndonjerit nga kushtet e parapara me nenin 74 paragrafi 3 të 
ketij ligji, apo nuk i kryen punet e parapara me nenin 76 të 
ketij ligj, ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së 
Ujerave, merr vendim për heqjen e autorizimit. 

Kunder aktvendimit nga paragrafi 1 i ketij neni, mund 
të parashtrohet ankese te Komisioni në Qeverine e Repub-
likes së Maqedonise, për zgjidhjen e kontesteve admini-
strative në shkallen e dyte nga sfera e bujqesise, pylltarise, 
ekonomise së ujerave dhe veterinarise."  

 
Neni 40 

Në nenin 76 paragrafi 1 pas fjales “institucioni” shto-
hen fjalet: “për nevojat e Ministrise së Bujqesise, Pylltarise 
dhe Ekonomise së Ujerave”. 

 
Neni 41 

Në nenin 77 paragrafi 1 pas fjaleve: “neni 76” shtohen 
fjalet: “alinete 1 dhe 2”. 
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Neni 42 
Neni 78 ndryshohet si vijon: 
"Pas kryerjes së zgjedhjes nga neni 77 paragrafi 3 të 

ketij ligji, ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së 
Ujerave lidh marreveshje për kryerjen e puneve që në ve-
canti i permban: 

- fillimin dhe afatin për kryerjen e puneve, 
- shumen e kompensimit dhe afatin për pagese dhe 
- mbikeqyrjen.” 
 

Neni 43 
Në titullin e nenit 80 dhe në nenin 80 fjalet: “Federata 

Nacionale e Maqedonise në Peshkimin Sportiv” zevende-
sohen me fjalet: “Federata  Maqedonase e Peshkimit”. 

 
Neni 44 

Neni 82 ndryshohet si vijon: 
"Federata i kryen punet si vijojne: 
- mbrojtjen e ujerave dhe peshqve në to, 
- mbrojtjen dhe perparimin e mjedisit jetesor,  
- jep ndihme, bashkepunon dhe kryen kontroll në terren 

në organizimin e peshkimit sportiv dhe rekreativ të aneta-
reve të saj, 

- leshon legjitimacion për peshkim rekreativ, 
- mban evidence për legjitimacionet e leshuara për 

peshkim rekreativ, 
- mban  evidence dhe statistike nga sfera e peshkimit 

rekreativ,  
- perforcimin e organizuar të shoqatave të peshkatareve 

sportive dhe bashkepunimin e tyre të ndersjelle, 
- drjetimin dhe koordinimin e punes së shoqatave të 

peshkatareve rekreative dhe sportive, 
- bashkepunim me organizatat, organet dhe shoqatat 

tjera, 
- zhvillimin dhe perparimin e peshkimit rekreativ dhe 

sportiv, 
- perparimin e sportit në nivel të larte për perfaqesim në 

gara sportive në planin vendas dhe nderkombetar, 
- masovikimin e peshkimeve rekreative,  
- botimin e broshurave dhe materialeve tjera profesio-

nale informative, 
- percaktimin dhe realizimin e sistemit të garave në 

peshkimin sportiv, 
-pergatit programe dhe realizon seminare dhe kurse për 

profesionalizim plotesues të ruajtesve të peshqve dhe  
- nepermjet programit nga neni 49 paragrafi 5 i ketij 

ligji, siguron ndihme teknike në lartesi jo më të madhe se 
10% nga hyrjet e realizuara nga neni 49 paragrafi 4 alineja 
1 të ketij ligji, për legjitimacionet e leshuara. 

Federata për kryerjen e puneve nga programi nga neni 
49 paragrafi 5 të ketij ligji, dorezon raport në Ministrine e 
Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, më së vo-
ni deri më 31 janar të vitit vijues për vitin e kaluar."  

  
Neni 45 

Në nenin 86 paragrafi 3 pas fjaleve: “të punesuar” shto-
hen fjalet: “ose të angazhuar”. 

Në paragrafin 5 fjala “paragrafi” zevendesohet me fja-
len “paragrafi”. 

Pas paragrafit 5, shtohen dy paragrafe të rinj 6 dhe 7, si 
vijojne: 

“Legjitimacioni pushon të vleje kur do të pushoje mar-
redhenia e punes apo angazhimi i rojtarit të peshqve të cilit 
i eshte leshuar. 

Rojtari i peshqve duhet t’ia ktheje legjitimacionin kon-
cesionarit me nderprerjen e marredhenies së punes apo an-
gazhimit, ndersa koncesionari në Ministrine e Bujqesise, 
Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, në afat prej  10 ditesh 
pas nderprerjes së marredhenies së punes apo angazhimit të 
rojtarit të peshqve.” 

Paragrafet 6,7,8 dhe 9 behen paragrafe 8,9,10 dhe 11. 
Në paragrafin 9 i cili behet paragraf 11 fjala "kursi" ze-

vendesohet me fjalen "provimi". 
 

Neni 46 
Në nenin 87 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si 

vijon:  
“Gjate vertetimit të parregullsise rojtari i peshqve në 

ujin e peshkimit në afat prej pese dites parashtron fletepa-
raqitje dhe i dorezon mjetet e peshkimit të konfiskuara per-
kohesisht, në Inspektoratin Shteteror të Bujqesise.” 

Paragrafi 2 behet paragraf 3. 
 

Neni 47 
Në nenin 88 paragrafi 1 fjalet: “apo ikra e pllenuar” ze-

vendesohen me fjalet: ”dhe/apo materiali për popullimin e 
peshqve”. 

Paragrafi 3, ndryshohet si vijon: 
“Në ujerat dhe pellgun natyror të Liqenit të Ohrit dhe 

Prespes dhe në ujerat në territoret të cilat u takojne parqeve 
nacionale, nuk guxon të vendosen lloje aloktone të peshqve 
dhe/apo materialit për popullimin e peshqve nga llojet alo-
ktone të peshqve.” 

Pas paragrafit 3 shtohet paragrafi i 4, si vijon: 
"Akuakultura e llojeve të reja të peshqve dhe peshqve 

të cilet nuk jane të percaktuar në bazen e peshkimit, lejohet 
pas mendimit pozitiv të marre paraparkisht nga institucioni 
i autorizuar nga neni 74 i ketij ligji.”  

 
Neni 48 

Neni 89 ndryshohet si vijon: 
“Për mbrojtjen e ujerave për peshkim nga vendosja e 

pakontrolluar e llojeve të reja të peshqve dhe/apo materialit 
për popullimin e peshqve nga lloje të reja të peshqve, nda-
lohet leshimi i tyre në qarkullim në gjendje të gjalle pa po-
sedimin e lejes nga neni 88 paragrafi 1 të ketij ligji.”  

 
Neni 49 

Në nenin 90 paragrafi 2, ndryshohet si vijon: 
“Të gjitha objektet hidroteknike të cilat e pengojne le-

vizjen normale të peshqve në ujerat e peshkimit, në vecanti 
gjate migrimit për shumim, duhet të kene të instaluara vija 
ujore të peshqve, mbeshtjelles apo ashensore ujore me cfa-
re do të mundesohet levizja e tyre papengesa.” 

Pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafe të rinj 3 dhe 4, si 
vijone: 

“Shfrytezuesit e objekteve hidroteknike të cilet e pen-
gojne levizjen normale në ujerat e peshkimit, për demin e 
shkaktuar paguajne kompensim për demin apo sigurojne 
material për popullimin e peshqve në ujerat e peshkimit në 
lartesine e kompensimit për demin e shkaktuar.  

Shuma e kompensimit nga paragrafi 3 i ketij neni, kon-
firmohet me listen e cmimeve të demshperblimit nga neni 
100 i ketij ligji.” 

 
Neni 50 

Titulli i nenit 92 dhe neni 92, ndryshohen si vijojne:  
 

“(Mjetet e lejuara të peshkimit, madhesia dhe sasia e lejuar 
e peshve të gjuajtur) 

 
Peshkimi afarist, rekreativ dhe sportiv, kryhen me mje-

tet e lejuara të peshkimit, kurse peshqit e zene jane me 
madhesi të caktuar dhe në sasi të lejuar.  

Numri i mjeteve të lejuara të peshkimit dhe sasia e leju-
ar e peshqve të zene, jane të percaktuara me bazen e pesh-
kimit për ujin e vecante të peshkimit. 

Mjetet e lejuara të peshkimit për peshkim sportiv, jane 
percaktuar me rregulloret për kryerjen e peshkimit sportiv 
nga neni 54 paragrafi 3, të ketij ligji. 
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Mjetet e lejuara të peshkimit dhe perdorimi i tyre për 
kryerjen e peshkimit afarist dhe rekreativ nga paragrafi 1 i 
ketij neni, më afersisht do t’i percaktoje ministri i Bujqesi-
se, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.  

Madhesine e peshqve nën të cilen nuk guxojne të gju-
hen për peshkim afarist dhe peshkim rekreativ, më afersisht 
do ta percaktoje ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekono-
mise së Ujerave.” 

 
Neni 51 

Në nenin 93 paragrafi 1 alineja 12, ndryshohet si vijon: 
“ - gjuajta e peshqve me rrethimin, shterjen dhe ndrys-

himin e drejtimit të ujit të peshkimit;”. 
 

Neni 52 
Në nenin 94 paragrafi 3 numri “59” zevendesohet me 

numrin “58”. 
Në paragrafin 4 fjala “e leshuar” ndryshohet me fjalet: 

“të leshuar”. 
 

Neni 53 
Titulli i nenit 95 dhe neni 95 ndryshohen si vijojne:  

 
“(Kufizime) 

Për mbrojtjen e peshqve, ministri i Bujqesise, Pylltarise 
dhe Ekonomise së Ujerave me propozim të koncesionarit 
dhe mendimin pozitiv të institucionit të autorizuar nga neni 
74 i ketij ligji dhe/apo Keshillit nga neni 19 i ketij ligji, 
mundet ta:  

- ndaloje peshkimin në ujin e caktuar të peshkimit, 
- ndaloje peshkimin e llojit të caktuar të peshkut, 
- kufizoje apo ndalje perdorimin e mjeteve të caktuara 

të mjeteve të peshkimit për lloje të vecanta të peshkut dhe 
- ndryshoje apo vazhdoje periudhen e ndalimit për kr-

yerjen e peshkmit gjate kohes së periudhes natyrore të plle-
nimit të peshqve në ujerat e vecanta të peshkimit.” 

 
Neni 54 

Në nenin 100 paragrafi 1 pas fjales “ujera” shtohen fja-
let: “pengimit të levizjes së tyre normale”. 

 
Neni 55 

Në nenin 102 paragrafi 2, ndryshon si vijon: 
"Mjetet financiare të siguruara në pajtim me paragrafin 

1 alineja 1 të ketij neni, paraqesin ndihme shteterore në 
peshkatari dhe akuakulture dhe lartesine e tyre e percakton 
Qeveria e Republikes së Maqedonise, në kuader të mjeteve 
të planifikuara në programin vjetor nga neni 15 i ketij lig-
ji.” 

 
Neni 56 

Pas nenit 102 shtohen dhjete nene të reja: neni 102-a, 
102-b, 102-v, 102-g, 102-d,102-gj, 102-e, 102-zh, 102-z 
dhe 102-x, si vijojne. 

 
"Neni 102-a 

(Ndihma shteterore) 
 

Ndihma shteterore për peshkatari dhe akuakulture eshte 
e dedikuar për realizimin e qellimeve nga neni 3 i ketij lig-
ji, nepermjet sigurimit të ndihmes financiare për: 

- investime në akuakulture, 
- investime në perpunimin dhe marketing të peshqve 

dhe prodhimeve nga peshku, 
- masat ekologjike në akuakulture, 
- shendetesine publike dhe mborjten shendetesore në 

peshkatari dhe akuakulture, 
- mbrojtjen dhe zhvillimin e flores dhe faunes ujore, 
- ndertimin e pikave të peshkimit, 

- zhvillimin e tregjeve të reja dhe fushatave promotive, 
- pilot projketet, 
- masat kolektive dhe 
- perkrahjen teknike në peshkatari. 
Ndihma shteterore nga paragrafi 1 alineja 4 të ketij ne-

ni, ndahet në pajtim me dispozitat nga sfera e shendetesise 
veterinarike. 

Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Uje-
rave, mban evidence të ndihmes së ndare shteterore nga pa-
ragrafi 1 i ketij neni. 

Të gjitha organet shteterore dhe njesite e vetadministri-
mit lokal, jane të obliguara që me detyre zyrtare ta infor-
mojne Ministrine e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së 
Ujerave, për ndihmen e ndare shteterore subjekteve. 

 
Neni 102-b 

(Investimet në akuakluture) 
 

Ndihma shteterore për investime në akuakulture eshte e 
dedikuar për ndertimin e e kapaciteteve të reja dhe zgjeri-
min, rikonstruktimin dhe modernizimin e kapaciteteve ek-
zistuese për akuakulture, në funksion të realizimit të një 
apo më shume qellimeve vijuese: 

- rritjen e kualitetit të prodhimit, 
- diverzifikimin e llojeve të reja prodhuese apo llojeve 

me potencial të tregut, 
- aplikimin e metodave prodhuese të cilat i zvogelojne 

efektet negative dhe kontribuojne për mbrojtjen e mjedisit 
jetesor, 

- furnizimin e pajisjes së dedikuar për mbrojtjen e prod-
himit në akuakulture nga demtuesit dhe 

- permiresimin e kushteve të punes dhe të sigurise së të 
punesuarve.  

Shfrytezues të ndihmes nga paragrafi 1 i ketij neni, jane 
personat juridike apo fizike të cilet posedojne leje për aku-
akulture. 

Lartesia e ndihmes eshte në shume prej 50 % nga vlera 
e harxhimeve të pranueshme për investime, e në pajtim me 
kriteret dhe menyren e shfrytezimit të percaktuara në pro-
gramin vjetor nga neni 15 i ketij ligji. 

 
Neni 102-v 

(Investimet në perpunimin dhe marketingun eë peshqve 
dhe prodhimeve nga peshqit) 

 
Ndihma shteterore për investime në perpunimin dhe 

marketingun e peshqve dhe prodhimeve nga peshqit, eshte 
e dedikuar për ndertimin e kapaciteteve të reja dhe zgjeri-
min, rikonstruktimin dhe modernizimin e kapaciteteve ek-
zistuese për perpunimin dhe marketingun në funksion të re-
alizimit të një apo më shume qellimeve vijuese: 

- permiresimit të kushteve të punes, 
- permiresimit dhe percjelljes së shendetit publik, kush-

teve higjienike apo kualitetit të prodhimeve,  
- prodhimit të prodhimeve kualitative për tregje të reja, 
- zvogelimit të ndikimit negativ në mjedisin jetesor, 
- permiresimit të shfrytezimit të llojeve më pak të njo-

hura, prodhimeve dytesore dhe hedhurinave dhe 
- prodhimit dhe/apo marketingut të prodhimeve të reja, 

aplikimit të teknologjive të reja apo zhvillimit të metodave 
inovative për prodhim. 

Shfrytezuesit e ndihmes nga paragrafit 1 i ketij neni, ja-
ne mikrondermarrjet , ndermarrjet e vogla dhe të mesme. 

Lartesia e ndihmes eshte në shume prej 50% të vleres 
së shpenzimeve të pranueshme për investime, e në pajtim 
me kriteret dhe menyren e shfrytezimit të percaktuara në 
programin vjetor nga neni 15 të ketij ligji.  
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Neni 102- g 
(Ndihma për masat ekologjike në akuakulture) 

 
Ndihma shteterore për masat ekologjike në akuakultur, 

eshte e dedikuar për kompensimin e shpenzimeve të rritura 
për zbatimin e metodave të prodhimit të cilat kontribuojne 
për mbrojtjen e mjedisit jetesor, e jane në funksion të: 

- mbrojtjes dhe ruajtjes së mjedisit jetesor, resurseve 
natyrore, potencialit gjenetik dhe ruajtjes së rajonit dhe ka-
rakteristikave tradicionale të zonave për akuakulture dhe 

- prodhimit organik në akuakulture. 
Shrytezuesit e ndihmes nga paragrafi 1 të ketij neni, ja-

ne persona juridike ose fizike të cilet posedojne leje për 
akuakulture. 

 Lartesia e kompensimit për realizimin e masave nga 
paragrafi 1 alineja 1 të ketij neni, eshte 100% nga shpenzi-
met plotesuese për zbatimin e metodave, me të cilat tejka-
lohen standardet e percaktuara, në pajtim me ligjin dhe pa-
guhen për periudhen kohore prej 3 vitesh.  

Kriteret dhe menyra e shfrytezimit të kompensimit, 
percaktohen në programin vjetor nga neni 15 i ketij ligji. 

Shfrytezuesit e kompensimit nga paragrafi 1 alineja 1 
të ketij neni, jane të obliguar që t’i zbatojne masat ekologji-
ke në periudhen prej së paku tre vitesh, pas vitit të pageses 
së kompensimit të fundit.  

Lartesia e kompensimit për realizimin e masave nga 
paragrafi 1 alineja 2 të ketij neni, ndahet në pajtim me dis-
pozitat nga sfera e prodhimtarise bujqesore organike. 

     
Neni 102- d 

(Ndihma për mbrojtjen dhe zhvillimin e flores  
dhe faunes ujore) 

 
Ndihma shteterore për mbrojtjen dhe zhvillimin e flores 

dhe faunes ujore, eshte e dedikuar për financimin e masave 
me interes publik nga nenit 5 alinete 2 dhe 3 të ketij ligji, të 
cilat kane të bejne me: 

- mbrojtjen fizike të ujerave të peshkimit, 
- ndertimin ose instalimin e objekteve statistike apo le-

vizese të dedikuara për mbrojtjen dhe zhvillimin e flores 
dhe faunes ujore,  

- rehabilitimin e ujerave të peshkimit, duke perfshire 
edhe stabilmentet për pllenim dhe vijat e migrimit për llojet 
migruese, apo 

- rritjen e dendshmerise së peshqve në ujerat e peshki-
mit nepermjet sigurimit të materialit për popullimin e 
peshqve dhe popullimin e peshqve të ujerave të peshkimit. 

Masat nga paragrafi 1 i ketij neni, realizohen nepermjet 
institucioneve të autorizuara nga sfera e peshkatarise, sho-
qatave të peshaktareve dhe peshkimit dhe organizatave të 
prodhuesve, qendrave të regjistruara të riprodhimit, njesive 
të vetadministrimit lokal dhe të tjera në pajtim me dispozi-
tat e Ligji për peshkatari dhe akuakulture. 

Lartesia e ndihmes nga paragrafi 1 i ketij neni, eshte 
eshte në shume prej 100% nga harxhimet e pranueshme për 
zbatimin e masave. 

Kriteret dhe menyra e shfrytezimit të kompensimit, 
percaktohen në programin vjetor nga neni 15 i ketij ligji. 

 
Neni 102- gj 

(Ndihma për ndertimin e pikave të peshkimit) 
 

Ndihma shteterore për ndertimin e pikave të peshkimit 
eshte mase me interes publik nga neni 5 alineja 1 të ketij 
ligji, eshte e dedikuar për ndertimin e pikave të reja të 
peshkimit apo rikonstruimin e pikave ekzistuese të peshki-
mit .  

Ndihma nga paragrafi 1 i ketij neni për ndertimin e pi-
kave, eshte e dedikuar për investime të cilat kane të bejne 
me: 

- perpilimin apo ndryshimin e projektit urbanistik për 
percaktimin e lokacionit për ndertimin e pikes së peshki-
mit,  

- perpilimin e projektit për ndertimin e pikes së peshki-
mit,  

- furnizimin e materialit për ndertim dhe 
- realizimin e ndertimit të pikes së peshkimit. 
Ndihma nga paragrafi 1 i ketij neni, eshte e dedikuar 

për investimet të cilat jane të dedikuara për rikonstruimin e 
pikave ekzistuese të peshkimit: 

- permiresimin e kushteve për shkarkim, manipulim, 
magazinim dhe shitje të peshqve nga pika e peshkimit,  

- sigurimin e sjelljes së ujit dhe energjise elektirke,  
- furnizimin e pajisjes për riparime dhe mirembajtje të 

pajisjes në piken e peshkimit dhe pajisjes së peshkimit, 
- pajisjen me kompjutere për mbajtjen e evidencave,  
- permiresimin e kushteve të punes dhe të sigurise dhe 
- magazinimin dhe trajtimin e hedhurinave. 
Shfrytezues të ndihmes nga paragrafi 1 i ketij neni, jane 

njesia e vetadministrimit lokal. 
Lartesia e ndihmes nga paragrafi 1 i ketij neni, eshte 

me shume prej 100% nga shpenzimet e pranuara për reali-
zimin e masave. 

Kriteret dhe menyra e shfrytezimit të ndihmes, perca-
ktohen në programin vjetor nga neni 15 i ketij ligji. 

 
Neni 102- e 

(Ndihma për zhvillimin e tregjeve të reja dhe fushatave 
promovuese) 

 
Ndihma shteterore për zhvillimin e tregjeve të reja dhe 

fushatave promovuese në peshkatari dhe akuakulture, eshte 
e dedikuar për financimin e masave me interes publik të ci-
lat kane të bejne me:  

- realizimin e fushatave promovuese rajonale, nacionale 
apo ndershteterore për prodhime të peshkatarise dhe akua-
kultures,  

- realizimin e politikes për kualitet për prodhimet e 
peshkatarise dhe akuakultures,  

- promovimin e prodhimeve të fituara sipas metodave 
të prodhimtarise të cilat kane ndikim të vogel në mjedisin 
jetesor, 

- promovimin e prodhimeve nga peshkataria dhe akua-
kultura me prejardhje të mbrojtur gjeografike apo vecanti 
tradicionale,  

- certifikimin e kualitetit, duke e perfshire edhe krijimin 
e etiketes dhe certifikimin e prodhimeve të gjuajtura apo të 
prodhara me metoda ekologjike të prodhimit,  

- fushatat për permiresimin e imazhit të prodhimeve 
nga peshkataria dhe akuakultura dhe imazhit të sektorit të 
peshkatarise dhe 

- realizimin e analizave dhe hulumtimeve të tregut. 
Shfrytezues të ndihmes nga paragrafi 1 i ketij neni jane, 

shoqatat e peshkatarise dhe peshkimit dhe organizatat e 
prodhuesve, institucionet e autorizuara nga sfera e peshka-
tarise dhe institucionet tjera shkencore dhe/apo arsimore 
dhe koncesionaret e peshqve dhe kryeresit e akuakultures. 

Lartesia e ndihmes nga paragrafi 1 i ketij neni, eshte 
me lartesi prej 100% nga harxhimet e pranueshme për rea-
lizimin e masave. 

Kriteret dhe menyra e shfrytezimit të kompensimit, 
percaktohen në programin vjetor nga neni 15 i ketij ligji 

 
Neni 102 - zh 

(Ndihma për pilotprojektet) 
 

Ndihma shteterore për pilotprojekte eshte e dedikuar 
për marrjen dhe diseminacionin/promovimin e risive dhe 
njohurive teknologjike. 
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Pilotprojektet nga paragrafi 1 ti ketij neni, jane aplikati-
ve dhe jane të dedikuara për analizen e: 

- qendrueshmerise teknike dhe ekonomike të teknolog-
jise inovative për qellimet e marrjes dhe zgjerimit të dituri-
se për teknologjine e testuar dhe  

- teknikave alternative për menaxhim me peshq. 
Shfrytezuesit e ndihmes nga paragrafi 1 i ketij neni, ja-

ne institucionet e autorizuara nga sfera e peshkatarise, in-
stitucionet shkencore dhe/apo arsimore nga sfera e peshka-
tarise, shoqatat e peshkatarise dhe të peshkimit, organizatat 
e prodhuesve koncesionereve të peshqve dhe kryeresit e 
akuakultures.   

Nese pilotprojektet nga paragrafi 1 i ketij neni, i reali-
zojne shoqatat e peshkatarise dhe të peshkimit dhe organi-
zatat e prodhuesve, koncesionaret e peshqve dhe kryeresit e 
akuakultures, detyrimisht permbajne verifikim perkates 
shkencor për qellimet e realizimit të rezultateve të konside-
rueshme. 

Rezultatet e pilotprojekteve të financuara nga ndihma 
nga paragrafit 1 i ketij neni, detyrimisht publikohen në ra-
porte teknike të kapshme për publikun. 

Ndihma nga paragrafi 1 i ketij neni, eshte në shume 
prej 100% nga harxhimet për realizimin e masave. 

Kriteret dhe menyra e shfrytezimit të kompensimit, 
percaktohen në programin vjetor nga nenit 15 i ketij ligji. 

 
Neni 102 - z 

(Ndihma për masat kolektive) 
 

Ndihma shteterore për masat kolektive në peshkatari 
dhe akuakulture, eshte e dedikuar për financimin e masave 
me interes publik, të cilat kane të bejne me: 

- menaxhimin dhe ruajtjen më të mire të resurseve nat-
yrore, 

- largimin e rrjetave dhe veglave tjera të peshkatarise 
nga fundi i ujerave të peshkimit, 

- permiresimin e kushteve të punes dhe sigurise,  
- zhvillimin, ristrukturimin dhe permiresimin e prodhi-

mit të akuakultures, në zonat e parapara për akuakulture, 
- perparimin e aftesive profesionale dhe zhvillimin e 

medotave dhe menyrave të reja të trajnimit dhe  
- romovimin e bashkepunimit ndermjet shkences dhe 

koncesionareve dhe prodhuesve të peshqve, 
Shfrytezuesit e ndihmes nga paragrafi 1 i ketij neni ja-

ne, shoqatat e peshkatareve dhe të peshkimit, organizata e 
prodhuesve dhe koncesionaret e peshqve dhe kryeresit e 
akuakultures për realizimin e interesit të perbashket. 

Ndihma nga paragrafi 1 i ketij neni, eshte në lartesi prej 
100% nga harxhimet për zbatimin e masave. 

Kriteret dhe menyra e shfrytezimit të kompensimit, 
percaktohen në programin vjetor nga neni 15 i ketij ligji. 

 
Neni 102-i 

(Ndihma për mbeshtetje teknike në peshkatari) 
 

Ndihma shteterore për mbeshtetje teknike në peshkatari 
dhe akuakulture, eshte e dedikuar për financimin e masave 
me interes publik të cilat kane të bejne me aktivitetet per-
gatitore, administrative dhe teknike dhe aktivitetet për 
percjellje, vleresim dhe revizion, të domosdoshme për zba-
timin e ketij ligji. 

Masat për ndihme teknike nga paragrafi 1 i ketij neni, 
kane të bejne me: 

- pergatitjen e bazave të peshkimit dhe planeve për me-
naxhim me peshq, për qellimet e vleresimit të implikacio-
neve financiare dhe ndikimit në mjedisin jetesor,  

- vleresimet, raportet profesionale, statistikat dhe studi-
met lidhur me realizimin e programit vjetor nga neni 15 i 
ketij ligji,  

- masat informative të drejtura për shfrytezuesit e pro-
gramit vjetor nga neni 15 të ketij ligji dhe publikun e perg-
jithshem, 

- masa për shkembimin e informatave, rritjen e bashke-
punimit dhe ngritjen e vetedijes në shtet dhe 

- vendosjen, lidhjen dhe punen e sistemeve informatike 
për menaxhim, percjellje, inspektim dhe vleresim,  

Lartesia e ndihmes nga paragrafi 1 i ketij neni, në nivel 
vjetor nuk do ta tejkaloje 5% nga shuma e plote e progra-
mit vjetor nga neni 15 të ketij ligji. 

Ndihma nga paragrafi 1 i ketij neni, eshte në shume 
prej 100% nga harxhimet për realizimin e masave.  

Kriteret dhe menyra e shfrytezimit të kompensimit per-
caktohen në programin vjetor nga neni 15 i ketij ligji. 

 
Neni 57 

Në titullin e kapitullit X dhe në nenin 103 fjalet: “dhe 
ujerat e mbrojtura në vecanti” shlyhen.  

 
Neni 58 

Titulli i nenit 104 dhe neni 104, ndryshohen si vijojne: 
“(Popullimi me peshq) 

 
Popullimi me peshq i ujerave të peshkimit, kryhet me 

material për popullimin me peshq, i percjellur me doku-
ment perkates si deshmi për prejardhjen e peshqve dhe do-
kument perkates për rregullshmerine shendetesore, në paj-
tim me dispozitat nga sfera e shendetesise veterinarike.  

Popullimin me peshq në rajonet dhe zonat e peshkimit, 
e kryejne Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise 
së Ujerave nepermjet qendrave të regjistruara të riprodhi-
mit nga neni 105 i ketij ligji, në prani të organit kompetent 
për mbikeqyrje inspektuese dhe perfaqesuesit të Ministrise 
së Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, ndersa 
popullimin me peshq të baseneve të peshkimit dhe zonave 
rekreative, e kryejne koncesioneri në prani të organit kom-
pentent për mbikqyrje inspektuese, perfaqesuesit të Mini-
strise së Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave 
dhe institucionit të autorizuar nga neni 74 i ketij ligji dhe 
për të njejtin pergatitet procesverbal. 

Formen dhe permbajtjen e dokumentit për prejardhjen e 
materialit për popullimin me peshq dhe menyren e leshimit 
dhe plotesimin të tij, i percakton ministri i Bujqesise, 
Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.”  

 
Neni 59 

Në nenin 105 paragrafi 1 pas fjales “pllenim” fjala “të” 
zevendesohet me fjalet: “dhe i popullon me peshq ujerat e 
peshkimit me”.  

Në paragrafin 3 alineja 1 fjalet: “apo marreveshje për 
bashkepunim me institucion shkencor apo arsimor, nga sfe-
ra e peshkatarise” shlyhen. 

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon: 
“Qendra për riprodhim mund ta formoje tufen amë nga 

llojet e percaktuara autoktone të peshqve për prodhimin e 
materialit për popullimin e peshqve. Materiali për populli-
min e peshqve nga tufat amë të llojeve autoktone të peshq-
ve, mund të perdoret edhe për popullimin e peshkoreve të 
cilat jane të regjistruara në Regjistrin e kultivuesve të 
peshqve, pas pajtimit paraprakisht të marre nga Ministria e 
Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.”  

Paragrafet 4, 5, 6 dhe 7 behen paragrafe 5, 6, 7 dhe 8. 
 

Neni 60 
Në nenin 106 paragrafi 2 alineja 2, ndyshohet si vijon: 
“ - ka objekte për ruajtjen e amave, objekte dhe pajisje 

për inkubacionin e ikres së pllenuar, objekte për ruajtjen e 
larvave dhe brezit të ri dhe pajisje perkatese për realizimin 
e pllenimit,”. 

Paragrafi 5 ndryshon si vijon: 
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 “Në rast kur personi juridik nga paragrafi 1 i ketij neni, 
e nderpren  plotesimin e ndonje prej kushteve nga paragrafi 
2 i ketij neni, apo leja për akuakulture ka pushuar të vleje 
apo e njejta eshte hequr, ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe 
Ekonomise së Ujerave miraton aktvendim për heqjen e le-
jes për prodhimin e materialit për popullimin e peshqve.” 

Pas paragrafit 6 shtohet paragraf i ri 7, si vijon: 
“Materiali për popullimin e peshqve nga paragrafi 1 i 

ketij neni, duhet të jete i percjellur me formular për pre-
jardhjen e materialit për popullimin e peshqve nga neni 104 
paragrafi 3 të ketij ligji dhe dokument perkates për rre-
gullshmeri shendetesore, në pajtim me dispozitat nga sfera 
e shendetesise veterinare.”  

Paragrafi 7 behet paragraf 8. 
 

Neni 61 
Në nenin 108 alineja 12 fjalet: “pas vertetimit të rre-

gullshmerise shendetesore të peshqve” zevendesohen me 
fjalet:  “dhe marrjen e peshqve dhe materialit për populli-
min e peshqve të leshuara në qarkullim pa dokumente perc-
jellese perkatese”. 

 
Neni 62 

Neni 110 ndryshohet si vijon: 
“Gjobe në shume prej 3 000 deri në 5 000 euro në kun-

dervlere me denare, do t’i shqiptohet për kundervajtje per-
sonit juridik, nese: 

1) kryen peshkim afarist jashte objektit Daljan – Struge 
(neni 24 paragrafi 2); 

2) kryen peshkim afarist në kundershtim me bazen e 
peshkimit, planin e miratuar vjetor dhe marreveshjen e lid-
hur për koncesion (neni 25 paragrafi 2);  

3) nuk paguan kompensim për peshkim afarist dhe 
peshkim rekreativ (nenet 25 paragrafi 3 dhe 46 paragrafi 
1); 

4) nuk i zbaton masat e parapara me bazen e peshkimit 
dhe planin vjetor (nenet 31 paragrafi 1 dhe 47 paragrafi 1); 

5) nuk paguan kompensim në afatin e parapare të per-
caktuar në marreveshjen e koncesionit (neni 31 paragrafi 
1); 

6) kryen peshkim afarist në kundershtim me nenin 36 
paragrafi 1 të ketij ligji;  

7) objektet lundruese nuk jane të regjistruara dhe të 
shenuara dukshem dhe vegla e peshkatarise nuk eshte e 
plumbuar dhe e evidentuar (neni 38 paragrafi 1); 

8) leshon legjitmacione me kompnesim më të larte nga 
i parapari (neni 49 paragrafi 3); 

9) i leshon leje për peshkim rekreativ personit i cili nuk 
posedon legjitimacion për peshkim rekreativ (neni 50 para-
grafi 3); 

10) kreyen peshkim meliorativ dhe seleksionues pa leje 
(neni 57 paragrafi 1); 

11) kryen peshkim për qellime shkencore-hulumtuese 
pa leje (neni 58 paragrafi 1); 

12) kryen peshkim afarist të ujerave nga rajonet e par-
qeve nacionale (neni 59 paragrafi 2); 

13) kryen akuakulture, ndersa nuk eshte i regjistruar në 
regjistrin e kultivuesve të peshqve (neni 61); 

14) kultivon peshq të cilet nuk jane të regjistruar në 
certifikate dhe leje (nenet 62 paragrafi 4 dhe 67); 

15) gjuan peshq dhe kryen aktivitete tjera në zonen e 
shenuar perreth kafazit (neni 68 paragrafi 1); 

16) nuk e shenon zonen perreth kafazit apo e shenon në 
largesi më të madhe nga ajo që eshte parapare (neni 68 pa-
ragrafi 2); 

17) kryen qarkullim të peshqve nga vendet e ndaluara 
(neni 70 paragrafi 1); 

18) nuk e shfrytezon piken për organizimin e peshkimit 
afarist të rajoneve të peshkimit dhe zonave të peshkimit 
(neni 72 paragrafi 1); 

19) nuk leshon dokumente percjellese (neni 73 paragra-
fi 1); 

20) kryen transport të peshqve pa dokumentacion per-
kates (neni 73 paragrafi 2); 

21) kryen peshkim në ujerat e peshkimit të ndaluara për 
kryerjen e peshkimit (neni 85 paragrafi 1); 

22) nuk kryen mbrojtje të peshqve (neni 86 paragrafi 2); 
23) fut lloje të reja të peshqve dhe/apo material për po-

pullimin e peshqve nga llojet e reja të peshqve pa leje (neni 
88 paragrafi 1); 

24) fut lloje të reja dhe/apo material për popullimin e 
peshqve nga llojet aloktone të peshqve në ujerat dhe pell-
gun natyral të rajonit të peshkimit, në Liqenin e Ohrit dhe 
të Prespes dhe në ujerat e territoreve të cilat u takojne par-
qeve nacionale (neni 88 paragrafi 3); 

25) kryen akuakulture të llojeve të reja të peshqve dhe 
peshqve të cilet nuk jane të percaktuar në bazen e peshki-
mit, pa marrjen paraprakisht të mendimit pozitiv (neni 88 
paragrafi 4); 

26) leshon në qarkullim lloje të reja të peshve dhe/apo 
materialit për popullimin e peshqve në gjendje të gjalle, pa 
leje (neni 89);   

27) kryen peshkim në vendet natyrore të pllenimit (neni 
91 paragrafi 2); 

28) kryen peshkim afarist me mjete të peshkimit në nu-
mer më të madh nga i lejuari në bazen e peshkimit  (neni 
92 paragrafi 2); 

29) ekonomizon me peshq për të cilet nuk ka perpiluar 
baze të peshkimit, ekonomizon pa leje të planit vjetor, gju-
an peshq gjate periudhes së pllenimit apo gjate ndalimit të 
peshkimit, gjuan peshq në ujarat e peshkimit të cilat jane 
perkohesisht apo perhere të ndaluara për  peshkim, gjuan 
peshq  nën madhesine e percaktuar dhe mbi sasine e lejuar, 
gjuan peshq me lloje të ndryshme të rrjetave pa lejen e 
peshkimit afarist apo me mjete tjera të peshkimit të ndalua-
ra për kryerjen  e peshkimit, si dhe me arme zjarri, mjete 
shperthyese apo  kimike e të tjera me të cilat lendohen, vri-
ten, helmohen apo trullosen peshqit, kryen peshkim me 
rryme elektrike, e ndot ujin e peshkimit me materie të 
demshme dhe të rrezikshme të cilat mund ta ndryshojne 
apo perkeqesojne kualitetin e ujit të peshkimit, apo një pje-
se të së njejtes dhe në atë menyre të rrezikohen peshqit dhe 
organizmat tjera shtazore apo bimore, gjuan pesh me rret-
hoja, shterjen apo riorientimin e ujit të peshkimit, gjuan 
peshq në regjim apo kualietet të ndryshuar të ujerave, gju-
an lloje të rralla dhe të ndryshme të peshqve në pjese të ve-
canta apo në të gjitha ujerat e peshkimit dhe leviz apo qen-
dron në afersi të drejtperdrejte të ujerave të peshkimit me 
mbajtjen e rrjetes, materies shperthyese apo mjeteve tjera 
të ndaluara për peshkim (neni 93); 

30) posedon, furnizon apo e kryen shitjen e rrjetave, 
ndersa nuk eshte koncesionar i peshqve (neni 94, paragra-
fet 1, 2 dhe 3); 

31) kryen peshkim në kundershtim me kufizimet (neni 
95) dhe 

32) kryen qarkullim të materialit për popullimin e 
peshqve pa posedimin e lejes (neni 106 paragrafi 1). 

Gjoba në shume prej 1 000 deri 2 000 euro në kunderv-
lere me denare, do t’i shqiptohet personit pergjegjes në per-
sonin juridik për kundervajtjen e kryer nga paragrafi 1 i ke-
tij neni. 

Personit jurudik krahas gjobes nga paragrafi 1 i ketij 
neni, do t’i shqiptohet sanksioni për kundervajtje ndalim i 
perkohshem për kryerjen e veprimtarise së vecante në ko-
hezgjatje prej gjashte muaj deri në një vit. 

Personit pergjegjes në personin juridik krahas gjobes 
nga paragrafi 2 i ketij neni, do t’i shqiptohet sanksioni kun-
drevajtes ndalim për kryerjen eprofesionit apo detyres në 
kohezgjatje prej një deri në pese vjet nga paragrafi 1 i ketij 
neni.” 
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Neni 63 
Neni 111 ndryshohet si vijon: 
“Gjoba në shume prej 2 000 deri 3 500 euro në kun-

dervlere me  denare, do të shqiptohet për kundervuajtje 
personit juridik, nese: 

1) në afatin e percaktuar nuk dorezon plan vjetor për 
ekonomizim me peshq dhe raport vjetor për realizimin e 
planit vjetor (neni 17 paragrafi 4 dhe neni 18 paragrafi 1); 

2) nuk mban evidence dhe nuk dorezon të dhena në 
afatin e percaktuar (neni 33 paragrafet 1 dhe 3); 

3) nuk e kthen legjitimacionin në Ministrine e Bujqesi-
se, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave në afatin e parapa-
re (neni 36 paragrafi 6); 

4) i dedikon të hyrat në kundershtim me nenin 49 para-
grafi 4; 

5) leshon leje shteterore pa dorezimin e deshmise për 
mjetet e paguara (neni 52 paragrafi 2); 

6) leshon leje për peshkim rekreativ në ujerat e peshki-
mit për të cilat nuk ka koncesion (neni 52 paragrafi 4); 

7) nuk mban dhe nuk dorezon evidence për numrin e 
lejeve të leshuara dhe evidence për peshqit e gjuajtur (neni 
52 paragrafi 5); 

8) nuk i percakton dhe shenon dukshem vendet në të ci-
lat do të leshohen lejet (neni 52 paragrafi 6); 

9) leshon leje për peshkim rekreativ jashte vendeve të 
shenuara (neni 52 paragrafi 7); 

10) organizon gara në peshkim sportiv në vijat të cilat 
nuk jane të percaktuara nga koncesionaret dhe në kun-
dershtim me rregullat (neni 54 paragrafet 2 dhe 3); 

11) u leshon leje personave nën 15 vjec (neni 55 para-
grafi 1); 

12) nuk dorezon paport për peshkimin e kryer në afatin 
e percaktuar në leje (neni 57 paragrafi 4); 

13) nuk paguan kompensim në lartesi prej 20% nga 
peshqit e gjuajtur (neni 57 paragrafi 5); 

14) nuk dorezon raport për peshkimin e kryer (neni 58 
paragrafi 6); 

15) nuk e paraqet ndryshimin në afatin e percaktuar 
(neni 62 paragrafi 4); 

16) certifikaten dhe lejen për akuakulture nuk i paraqet 
në vendin e dukshem dhe nuk mban dhe dorezon evidence 
në afatin e percaktuar (neni 66 paragrafet 1 dhe 2); 

17) e shenon brezin perreth kafazit në kundershtim nga 
e parashikuara (neni 68 paragrafi 3); 

18) leshon në qarkullim peshqi që nuk i plotesojne 
kushtet për kualitet, madhesi dhe peshe (neni 70 paragrafi 
3); 

19) nuk i kryen punet dhe nuk dorezon raport për kr-
yerjen e puneve në afatin e parapare (neni 82 paragrafi 2);   

20) nuk ka leshuar legjitimacion për rojtar të peshqve 
(neni 86 paragrafi 3); 

21) nuk e kthen legjitimacionin për roja të peshqve në 
afatin e parapare (neni 86 paragrafi 8); 

22) fut llojet të reja të lejuara të peshqve pa dokument 
perkates (neni 88 paragrafi 2); 

23) kryen popullim të peshqve pa dokument perkates 
dhe pa pranine e organeve kompetente neni 104 (paragrafet 
1 dhe 2); 

24) formon tufe amë pa leje (neni 105 paragrafi 4) dhe  
25) nuk leshon dokument si deshmi për prejardhejn e 

materialit për popullimin e peshqve (neni 106 paragrafi 7). 
Gjobe në shume prej 500 deri në 1 000 euro në kun-

dervlere me denare, do t’i shqiptohet personit pergjegjes në 
personin juridik, për kundervajtjen e kryen nga paragrafi 1 
i ketij neni.” 

Neni 64 
Pas nenit 111 shtohet neni i ri 111-a, si vijon: 

 
“Neni 111- a 

(Gjoba aty për aty) 
 

Gjobe në shume prej 600 eurosh në kundervlere me de-
nare, do t’i shqiptohet aty për aty personit pergjegjes te 
personi juridik për kundervajtje, nese: 

1) në afatin e percaktuar nuk dorezon plan vjetor për 
ekonomizim me peshqit dhe raport vjetor për realizimin e 
planit vjetor (nenet 17 paragrafi 4 dhe 18 paragrafi 1); 

2) nuk i zbaton masat e parapara me bazen e peshikimit 
dhe planin vjetor (nenet 31 paragrafi 1 dhe 47 paragrafi 1); 

3) nuk paguan kompensim në afatin e parapare të perc-
katuar në marreveshjen për koncesion (neni 31 paragrafi 
1); 

4) i dedikon të hyrat në kundershtim me nenin 49 para-
grafi 4 të ketij ligji; 

5) nuk e paraqet ndryshimin në afatin e parapare (neni 
62 paragrafi 4); 

6) nuk e shenon brezin perreth kafazit në largesi më të 
madhe nga e parapara apo në menyren e percaktuar (neni 
68 paragrafi 2); 

7) kryen qarkullim të peshqve që nuk i plotesojne kush-
tet (70 paragrafi 3); 

8) nuk e shfrytezon piken për organizimin e peshkimit 
afarist në rajonet e peshkimit dhe zonat e peshkimit (neni 
72 paragrafi 1); 

9) nuk leshon dokumente percjellese (neni 73 paragrafi 
1); 

10) leshon në qarkullim lloje të reja të peshqve dhe/apo 
materialit për popullimin e peshqve në gjendje të gjalle pa 
leje (neni 89); 

11) kryen peshkim afarist me mjete të peshkimit në nu-
mer më të madh nga të lejuarat në bazen e peshkimit  (neni 
92 paragrafi 2); 

12) i leshon leje për peshkim rekreativ personit i cili 
nuk posedon legjitimacion (neni 50 paragrafi 4) dhe 

13) nuk mban dhe nuk dorezon evidence për numrin e 
lejeve të  leshuara dhe evidence për peshqit e zene (neni 50 
paragrafi 7). 

 
Neni 65 

Neni 112 ndryshohet si vijon: 
Gjobe në shume prej 1 500 deri në 2 500 euro në kun-

dervlere me denare, do t'i shqiptohet  për kundervajtje per-
sonit fizik, nese:  

1) kryen peshkim afarist pa legjitimacion për peshkim 
afarist (neni 36 paragrafi 1);  

2) nuk e kthen legjitimacionin pas nderprerjes së mar-
redhenies së punes (neni 36 paragrafi 6); 

3) kryen peshkim afarist në kundershtim me nenin 37 të 
ketij ligji; 

4) kryen peshkim rekreativ dhe peshkim sportiv për fi-
timin e të ardhurave (neni 48); 

5) kryen peshkim  rekreativ pa legjitimacion dhe leje 
(nenet 49 paragrafi 1 dhe 50 paragrafi 1); 

6) kryen peshkim rekreativ dhe sportiv jashte zonave të 
percaktuara rekreative në ujerat nga rajonet e parqeve naci-
onale (neni 59 paragrafi 3); 

7) kryen akuakulture, ndersa nuk eshte i regjistruar në 
regjistrin e kultivuesve të peshqve (neni 61); 

8) kultivon peshq të cilet nuk jane të regjistruar në cer-
tifikate dhe leje (nenet 62 paragrafi 4 dhe 67); 

9) gjuan peshq dhe kryen aktivitete tjera në zonen e 
shenuar perreth kafazit (neni 68 paragrafi 1); 

10) nuk e shenon zonen perreth kafazit apo e shenon në 
largesi më të madhe nga e parashikuara (neni 68 paragrafi 
2); 
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11) gjuan peshq pa lejen e pronarit (neni 69); 
12) kryen qarkullim të peshve në vende të palejuara 

(neni 70 paragrafi 1); 
13) nuk leshon dokumente percjellese (neni 73 paragra-

fi 1); 
14) kryen transport të peshqve pa dokumentacion per-

kates (neni 73 paragrafi 2); 
15) kryen peshkim në ujerat e peshkimit të ndaluara për 

kryerjen e peshkimit (neni 85 paragrafi 1); 
16) nuk e kthen legjitimacionin për rojtar të peshqve në 

afatin e percaktuar (neni 86 paragrafi 8); 
17) vendos lloje të reja të peshqve dhe/apo material pë 

popullimi me peshq nga llojet e reja të peshqve, pa leje 
(neni 88 paragrafi 1); 

18) vendos lloje të reja të peshve dhe/apo material për 
popullimin me peshq nga llojet aloktone në ujerat dhe pell-
gun natyror të rajonit të peshkimit në Liqenin e Dojranit, 
Ohrit dhe të Prespes dhe në ujerat e territoreve që u takojne 
parqeve nacionale (neni 88 paragrafi 3); 

19) kryen akuakulture të llojeve të reja të peshqve dhe 
peshqve të cilet nuk jane të percaktuar në bazen e peshki-
mit, pa marrjen e mendimit pozitiv paraprakisht (neni 88 
paragrafi 4);  

20) leshon në qarkullim lloje të reja të peshqve dhe/apo 
materialit për popullimin me peshq në gjendje të gjalle, pa 
leje (neni 89); 

21) kryen peshkim në vendet e shumimit natyror (neni 
91 paragrafi 2); 

22) ekonomizon me peshq për të cilet nuk ka perpiluar 
baze të peshkimit, ekonomizon pa leje të planit vjetor, gju-
an peshq gjate kohes së pllenimit apo gjate pezullimit të 
peshkimit, gjuan peshq në ujarat e peshkimit të cilat jane 
perkohesisht apo perhere të ndaluara për  peshkim, gjuan 
peshq nën madhesine e percaktuar dhe mbi sasine e lejuar, 
gjuan peshq me lloje të ndryshme të rrjetave pa lejen e 
peshkimit afarist apo me mjete tjera të peshkimit të ndalua-
ra për kryerjen e peshkimit, si dhe me arme zjarri, mjete 
eksplozive apo kimike e mjete të tjera me cfsare lendohen, 
vriten, helmohen apo trullosen peshqit, kryen peshkim me 
rryme elektrike, e ndot ujin e peshkimit me materie të 
demshme dhe të rrezikshme të cilat mund ta ndryshojne 
apo perkeqesojne kualitetin ekzistues të ujit të peshkimit, 
apo një pjese të së njejtes dhe në atë menyre rrezikohen 
peshqit dhe organizmat tjera shtazore apo bimore, gjuan 
pesh me rrethoja, shterje apo riorientim të ujerave të pesh-
kimit, gjuan peshq në regjim dhe kualiet të ndryshuar të 
ujit, gjuan lloje të rralla dhe të ndryshme të peshqve në pje-
se të vecanta apo në të gjitha ujerat e peshkimit dhe leviz 
apo qendron në afersi të drejtperdrejte të ujerave të peshki-
mit me bartjen e rrjetit, mjetit shperthyes apo mjetet tjera të 
ndaluara për peshkim (neni 93); 

23) posedon, furnizon apo e kryen shitjen e rrjetave 
ndersa nuk eshte i regjistruar në regjistrin  e kultivuesve të 
peshqve (neni 94 paragrafet 1, 2 dhe 3); 

24) kryen peshkim në kundershtim  me kufizimet nga 
neni 95; 

25) rrefuzon të legjitimohet dhe ta tregoje lejen para or-
ganeve të autorizuara (nenet 87 paragrafi 1 dhe 109) dhe  

26) kryen shitje të materialit për popullimin e peshqve 
pa posedimin e lejes (neni 106 paragrafi 1). 

 
Neni 66 

Neni 113 ndryshohet si vijon: 
“Gjobe në shume prej 500 deri 1 000 euro në kunderv-

lere me denare, do t’i shqiptohet për kundervajtje personit 
fizik, nese: 

1) nuk mban legjitimacion për peshkim afarist (neni 36 
paragrafi 4); 

2) kryen peshkim rekreativ jashte baseneve të peshki-
mit dhe zonave të percaktuara rekreative (neni 40 paragrafi 
1); 

3) kryen peshkim rekreativ, ndersa nuk mban legjitima-
cion dhe leje për peshkim rekreativ (neni 50 paragrafi 5); 

4) nuk mban evidence për peshqit e gjuajtur dhe nuk e 
dorezon te koncesionari (Neni 50 paragrafi 5); 

5) nuk e paraqet ndryshimin në afatin e percaktuar (ne-
ni 62 paragrafi 4); 

6) certifikaten dhe lejen për akuakulture nuk i paraqet 
në vend të dukshem dhe nuk mban dhe dorezon evidence 
në afatin e parapare (neni 66 paragrafet 1 dhe 2); 

7) e shenon zonen perreth kafazit në kundershtim nga e 
parshikuara (neni 68 paragrafi 3); 

8) vendos peshq në qarkullim e që nuk i ploteson kush-
tet për kualitet, madhesi dhe peshe (neni 70 paragrafi 3);  

9) leviz apo qendron në afersi të ujerave të peshkimit 
me pajisje të peshkimit, ndersa nuk posedon leje për pesh-
kim rekreativ (neni 93) dhe  

10) nuk leshon dokument perkates si deshmi për pre-
jardhjen (neni 106 paragrafi 7). 

 
Neni 67 

Pas nenit 113 shtohet neni i ri 113-a, si vijon: 
 

“Neni 113 - a 
(Gjoba aty për aty) 

 
Gjobe në shume prej 100 eurosh në kundervlere me de-

nare, do t’i shqiptohet aty për aty, personit pergjegjes në 
personin juridik për kundervajtje nese: 

1) nuk mban legjitimacion për peshkim ekonomik (neni 
36 paragrafi 3); 

2) certifikaten dhe lejen për akuakulture nuk i paraqet 
në vendin e dukshem dhe nuk mban dhe dorezon evidence 
në afatin e parapare (neni 66 paragrafet 1 dhe 2); 

3) kryen peshkim rekreativ ndersa nuk mban legjitima-
cion dhe leje për peshkim rekreativ (neni 50 paragrafi 5); 

 4) nuk mban evidence për peshqit e zene dhe nuk e do-
rezon te koncesionari (neni 50 paragrafi 5) dhe 

5) leviz apo qendron në afersi të drejtperdrejte të ujera-
ve të peshkimit me pajisje të peshkimit, ndersa nuk pose-
don leje për peshkim rekreativ (neni 93)." 

 
Neni 68 

Në nenin 114 pas fjales "pre" shtohen fjalet: “peshku 
dhe materiali për popullimin me peshq të leshuara në qar-
kullim, si dhe dobia materiale e realizuar me peshkim të 
paligjshem”. 

 
Neni 69 

Titulli i nenit 115 dhe neni 115 ndryshohet si vijon: 
“(Procedura e kundervajtjes dhe procedura e barazimit) 

Procedura për kundervajtje për kundervajtjet e parapara 
me kete ligj do të mbahet para gjykates kompetente. 

Para parashtrimit të kerkeses për ngritjen e procedures 
për kundervajtje para gjykates kompetente, për kundervajt-
jet nga nenet 110, 111, 112 dhe 113 të ketij ligji, inspektori 
shteteror për bujqesi zbaton procedure për barazim në paj-
tim me nenin 29 të Ligjit për Inespktoratin Shteteror të 
Bujqesise.” 

 
Neni 70 

Legjitimacionet dhe lejet e leshuara në pajtim me dis-
pozitat nga nenet 49 dhe 52 të Ligjit për peshkatari dhe 
akuakulture ("Gazeta zyrtare e Republikes së Maqedonise" 
numer 7/2008) do të vlejne deri më 31 dhjetor 2010. 
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Neni 71 
Autorizohet Komisioni Juridiko-ligjvenes i Kuvendit të 

Republikes së Maqedonise, që të percaktoje tekst të spa-
struar nga Ligji për peshkatari dhe akuakulture. 

 
Neni 72 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
“Gazeten zyrtare të Republikes së Maqedonise”.  

____________ 
1204. 

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

 
У  К  А  З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за воздухопловство,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 12 мај 2010 година. 
      

     Бр. 07-2123/1                                  Претседател 
12 мај 2010 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 

                                       
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

 
Член 1 

Во Законот за воздухопловство („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 14/2006, 24/2007 и 103/2008), 
по членот 2 се додава нов член 2-а, кој гласи: 

 
„Член 2-а 

Без оглед на одредбите од членот 1 на овој закон: 
- правилата за доделување на слотови се уредени со 

Регулативата (ЕЕЗ) бр. 95/93 од 18 јануари 1993 година 
за заеднички правила за доделување на слотови на ае-
родромите во Заедницата која е преземена со Анексот 
1 на Мултилатералната спогодба за основање на Европ-
ска заедничка воздухопловна област (“Службен весник 
на Република Македонија” број 27/2007 и 98/2009), (во 
натамошниот текст: Регулативата 95/93 на ЕУ), 

- пристапот на пазарот за извршување на аеродром-
ски услуги на прифаќање и испраќање на воздухопло-
ви, патници, багаж, стока и пошта и опслужување на 
воздухопловите со гориво и мазиво на воздухопловни-
те пристаништа отворени за јавен воздушен превоз е 
уреден со Директивата 96/67/ЕЗ од 15 октомври 1996 
година за пристап на пазарот на аеродромски услуги на 
воздухопловните пристаништа на Заедницата која е 
преземена со Анексот 1 на Мултилатералната спогодба 
за основање на Европска заедничка воздухопловна об-
ласт (“Службен весник на Република Македонија” број 
27/2007 и 98/2009), (во натамошниот текст: Директива-
та 96/67 на ЕУ), 

 - истражувањето на воздухопловни несреќи, сери-
озни инциденти, инциденти и настани е уредено со Ди-
рективата 94/56/ЕЗ од 21 ноември 1994 година за вос-
поставување на фундаментални принципи по кои се во-
ди истражувањето на несреќи и инциденти во цивилно-
то воздухопловство која е преземена со Анексот 1 на 
Мултилатералната спогодба за основање на Европска 
заедничка воздухопловна област (“Службен весник на 
Република Македонија” број 27/2007 и 98/2009), (во на-
тамошниот текст: Директивата 94/56 на ЕУ), 

- пријавувањето на несреќи, сериозни инциденти, 
инциденти и настани е уредено со Директивата 
2003/42/ЕЗ од 13 јуни 2003 година за пријавување на 
настани во цивилното воздухопловство која е преземе-
на со Анексот 1 на Мултилатералната спогодба за ос-
новање на Европска заедничка воздухопловна област 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
27/2007 и 98/2009), (во натамошниот текст: Директива-
та 2003/42 на ЕУ), 

-  организацијата на работното време, времетраење-
то на одморот и другите права на членовите на екипа-
жот на воздухоплов се уредени  со Директивата 
2000/79/ЕЗ од 27 ноември 2000 година која се однесува 
на Европскиот договор за организација на работното 
време на мобилни работници во цивилното воздухоп-
ловство која е преземена со Анексот 1 од Мултилате-
ралната спогодба за основање на Европска заедничка 
воздухопловна област  (“Службен весник на Република 
Македонија” број 27/2007 и 98/2009), (во натамошниот 
текст: Директивата 2000/79 на ЕУ), 

- заедничките правила за вршење на јавен воздушен 
превоз во меѓународниот воздушен сообраќај се уреде-
ни со Регулативата (ЕЗ) број 1008/2008 од 24 септем-
ври 2008 година за заедничките правила за воздушен 
превоз во Заедницата која е преземена со Анексот 1 од 
Мултилатералната спогодба за основање на Европска 
заедничка воздухопловна област (“Службен весник на 
Република Македонија” број 27/2007 и 98/2009), (во на-
тамошниот текст: Регулативата 1008/2008 на ЕУ) и 

- листата на превозници предмет на оперативна за-
брана и правилата за нејзино имплементирање се уре-
дени со Регулативата (ЕЗ) број 2111/2005 од 14 декем-
ври 2005 година за воспоставување на листа на Заедни-
цата на превозници кои се предмет на оперативна за-
брана во рамките на Заедницата и за информирање на 
патниците за идентитетот на превозникот која е презе-
мена со Анексот 1 од Мултилатералната спогодба за 
основање на Европска заедничка воздухопловна област  
(„Службен весник на Република Македонија” број 
27/2007 и 98/2009), (во натамошниот текст: Регулатива-
та 2111/2005 на ЕУ).” 

 
Член 2 

Во членот 3 став (1) зборот “меѓународните” се за-
менува со зборовите: “прифатените меѓународни”, по 
зборот “ЕУ” се додава зборот “/ЕЗВО”, а точката на 
крајот од реченицата се брише и се додаваат зборови-
те: “како и ратификуваните меѓународни договори”. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  
„(3) Подзаконските прописи прeдвидени со овој за-

кон за државните (воени, полициски и царински) воз-
духоплови се изготвуваат од страна на надлежните ми-
нистерства, a во согласност со соодветните меѓународ-
ни стандарди, прописи и процедури.” 

 
Член 3 

Во членот 4 точката 5 се брише. 
Точката 6 се менува и гласи: 
“6. “Безбедносен преглед (Screening)” е примена на 

технички и/или други средства (вклучувајќи и рачен 
претрес), наменети за идентификација и/или откривање 
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на оружје, експлозиви или други опасни средства, 
предмети и супстанции кои можат да се користат за из-
вршување на акти на незаконско постапување;”. 

Точката 7 се менува и гласи: 
“7. “Програма за обезбедување” е збир на правила и 

постапки коишто се применуваат на национално ниво, 
на ниво на аеродром, превозник или друго правно лице 
кои се дадени во писмена форма и се усвоени, односно 
одобрени од надлежен орган со цел за заштита на ци-
вилниот воздушен сообраќај од дејствија на незаконско 
постапување;”. 

Точката 10 се менува и гласи: 
“10. “Воздушен сообраќај” е летање на воздухопло-

ви или движење на воздухоплови по површините за ма-
неврирање;”. 

По точката 22 се додава нова точка 22-а, која гласи: 
“22-а. “Давател на аеродромски услуги” е правно 

или физичко лице што на трети лица им обезбедува ед-
на или повеќе категории на аеродромски услуги;”.  

По точката 25 се додава нова точка 25-а, која гласи: 
“25-а. “ЕЗВО” е Европска заедничка воздухопловна 

област воспоставена со Договор меѓу земјите членки 
на Европската унија и балканските земји, Исланд и 
Норвешка;”. 

Точката 30 се менува и гласи: 
“30. “Аеродромска зона на сообраќај” е воздушен 

простор со определени димензии утврден околу еден 
аеродром заради заштита на сообраќајот на тој аеро-
дром;”. 

Точката 37 се менува и гласи: 
“37. “Јавен воздушен превоз” e лет или серија од 

летови за превоз на патници, карго и/или пошта за на-
доместок и/или закупнина;”. 

По точката 40 се додава нова точка 40-а, која гласи: 
“40-а. “Корисник на воздухопловно пристаниште” е 

правно или физичко лице одговорно за превоз на пат-
ници, пошта и/или стока по воздух од или до соодвет-
ното воздухопловно пристаниште;”.  

Точката 46 се менува и гласи: 
"46. “Несреќа” е настан поврзан со работата на воз-

духоплов кој се случува во периодот кога кое било лице 
се качува во воздухопловот со намера да лета па се до 
времето кога сите овие лица се симнале, во кој период: 

а) некое лице е смртно или сериозно повредено ка-
ко резултат на: 

- неговиот престој во воздухопловот или 
- директен контакт со кој било дел од воздухопло-

вот, вклучувајќи ги и деловите кои се откачиле од ави-
онот или 

- директно изложување на издувниот млаз на мото-
рите, освен кога повредите се од вообичаени причини, 
се самонанесени или се нанесени од страна на други 
лица, или кога повредите се нанесени на „слепи патни-
ци“ кои се кријат вон зоните кои вообичаено им стојат 
на располагање на патниците и екипажот или 

б) воздухопловот претрпува оштетување или стру-
ктурно уништување кое: 

- неповолно влијае врз цврстината на конструкција-
та, перформансите или карактеристиките на летањето 
на воздухопловот и 

- нормално би барало голема поправка (ремонт) или 
замена на оштетениот составен дел, освен за дефект 
или оштетување на моторите, кога оштетувањето е 
ограничено на моторот, неговите заштитни обвивки 
(капотажи) или додатоци или за оштетување кое е 
ограничено на елисите, врвовите на крилјата, антените, 
гумите на тркалата, кочниците, аеродинамичната опла-
та на моторот, малите вдлабнатини или дупки на обви-
вката на воздухопловот или 

в) воздухопловот исчезнува или е целосно недоста-
пен.“ 

Во точката 47 по зборот “Обезбедување” се додава-
ат зборовите: “од дејствија на незаконско постапува-
ње”. 

По точката 55 се додаваат две нови точки 55-а и 55-
б, кои гласат: 

“55-а. “Оператор на воздухопловно пристаниште” е 
правно лице кое, со или без други активности, има за 
цел да управува и раководи со аеродромската инфра-
структура, да ги координира и контролира активности-
те на операторите присутни на соодветното воздухоп-
ловно пристаниште или систем на воздухопловни при-
станишта, во согласност со законодавството на Репуб-
лика Македонија; 

55-б. “Систем на воздухопловни пристаништа” се 
две или повеќе воздухопловни пристаништа групирани 
со цел да го опслужуваат истиот град или повеќе насе-
лени места (конурбација);”.   

Во точката 58 став 3 зборовите: “врз основа на уве-
рение за стручна оспособеност” се бришат. 

Точката 59 се менува и гласи: 
“59. “План на лет” се утврдени податоци кои се до-

ставуваат до единиците за АТС услуги, а кои се одне-
суваат на планиран лет или дел од лет на воздухоп-
лов;”. 

Точката 60 се менува и гласи: 
“60. “Платформа” е определена површина на еден 

аеродром на земја на која се прифаќа воздухоплов зара-
ди натоварување и растоварување на патници, пошта 
или товар, за полнење со гориво, паркирање или одр-
жување;”. 

Точката 69 се менува и гласи: 
“69. “Редовен јавен воздушен превоз” е серија од 

летови која ги има следниве карактеристики: 
а) на секој лет патничките седишта и/или капаците-

тот за транспорт на карго и/или пошта се достапни за 
индивидуално купување од јавноста (директно од пре-
возникот или од овластени агенти) и 

б) секој лет има за цел вршење на сообраќај меѓу 
исти два или повеќе аеродроми или: 

-  согласно со објавен ред на летање или 
- со летови кои се толку редовни или чести што 

претставуваат препознатливи систематски серии;”.  
По точката 70 се додаваат две нови точки 70-а и 70-

б, кои гласат: 
“70-а.“Самостоен давател на услуги” е корисник на 

воздухопловното пристаниште кој самостојно извршу-
ва една или повеќе категории на аеродромски услуги; 

70-б. “Самостојно извршување на услуги” е кога 
корисникот на воздухопловното пристаниште директно 
извршува сам за себе една или повеќе категории на ае-
родромски услуги, а за што не склучува договор со тре-
то лице. Корисниците на воздухопловното пристани-
ште не се сметаат меѓу себе како трети лица, ако: 

- еден од нив има мнозински дел во сопственоста на 
другиот или  

- ист субјект има поголем дел во сопственоста на 
двата;”. 

По точката 74 се додава нова точка 74-а, која гласи: 
“74-a. “Субјекти на воздухопловната индустрија” се 

оператори на  воздухоплови, воздухопловни школски 
центри, оператори на аеродроми или леталишта, дава-
тели на аеродромски услуги, даватели на услуги на воз-
духопловна навигација, организации за дизајн, градба 
или одржување на воздухоплови и други субјекти кои 
вршат некоја од дејностите во воздухопловството утвр-
дена со овој закон;”.  
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Точката 81 се менува и гласи: 
“81. “Цивилно воздухопловство” е кој било сообра-

ќај кој го вршат само цивилни воздухоплови со исклу-
чок на сообраќајот кој го вршат државните воздухопло-
ви наведени во членот 3 на Чикашката конвенција за 
цивилно воздухопловство.” 

 
Член 4 

Во членот 5 став (1) зборот “воздухопловството” се 
заменува со зборовите: “цивилното воздухопловство”.  

По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), 
кои гласат: 

“(2) За регулирање и спроведување на работите 
утврдени со овој закон за потребите на државните воз-
духоплови надлежни се: 

- Министерството за одбрана за воените воздухоп-
лови, 

- Министерството за внатрешни работи за полици-
ските воздухоплови и 

- Министерството за финансии за царинските воз-
духоплови. 

(3) За спроведување на техничко истражување на 
воздухопловни несреќи и сериозни инциденти во смис-
ла на овој закон, Владата на Република Македонија 
формира Комитет за истрага на воздухопловни несреќи 
и сериозни инциденти како независно истражно тело.” 

 
Член 5 

Во членот 6 точка г) по зборовите: “подзаконски 
акти” се додаваат зборовите: “кои се предвидени со 
овој закон”.  

Точката д) се брише. 
Точката ѓ) станува точка д). 
Точкaта е) се менува и гласи: 
“e) врши други работи утврдени со прописите од 

областа на воздухопловството.” 
Tочката ж) се брише. 
 

Член 6 
Во членот 7 ставот (2) се менува и гласи: 
“Агенцијата е независно регулаторно тело со јавни 

овластувања утврдени со овој закон.” 
Ставот (3) се менува и гласи: 
“Агенцијата во својата работа и при донесување на 

одлуките во рамките на своите овластувања е целосно 
политички, финансиски и функционално независна од 
друг државен орган, друго јавно правно лице или тр-
говско друштво што врши дејност од областа на возду-
хопловството и е непристрасна кон нив.” 

По ставот (3) се додаваат пет нови става (4), (5), (6), 
(7) и (8), кои гласат:  

“(4) Агенцијата стекнува статус на правно лице со 
запишување во Централниот регистар на Република 
Македонија. 

(5) Седиштето на Агенцијата е во Скопје. 
(6) Агенцијата има Статут со кој се уредуваат пра-

шањата значајни за организација на работата на Аген-
цијата. 

(7) Агенцијата има своја ознака, односно лого утвр-
дени со Статутот.  

(8) Со цел за извршување на определени активно-
сти во рамките на своите надлежности, Агенцијата мо-
же да ангажира домашни или странски правни или фи-
зички лица, имајќи го предвид конфликтот на интере-
си.” 

 
Член 7 

По членот 7 се додаваат три нови члена 7-а, 7-б и 7-
в, кои гласат: 

“Член 7-а 
(1) Работата на Агенцијата е јавна. 
(2) Агенцијата за својата работа одговара пред Со-

бранието на Република Македонија. 
 

Член 7-б 
Агенцијата ги има следниве надлежности:  
- врши работи од својот делокруг во согласност со 

прописите од областа на воздухопловството, како и врз 
основа на Националната стратегија за развој на возду-
хопловството и меѓународните договори од областа на 
воздухопловството, ратификувани од Република Маке-
донија со цел за безбедно и редовно одвивање на ци-
вилното воздухопловство, 

- врши надзор над примената на прописите од обла-
ста на воздухопловството, 

- учествува во подготовка на предлог на закони од 
областа на воздухопловството, 

- донесува подзаконски акти од областа на возду-
хопловството кои се предвидени со овој закон, 

- одобрува Зборник на воздухопловни информации, 
- води постапка и одлучува за издавање, продолжу-

вање, обновување, промена, суспендирање и повлеку-
вање на дозволи, овластувања, уверенија, одобренија и 
други писмена утврдени со овој закон, како и евиден-
ција на истите, 

- врши регистрација на воздухоплови, аеродроми, 
леталишта и евиденција на терени, 

- предлага мерки за развој и примена на нови техно-
логии во воздухопловството, 

- организира и координира активности поврзани со 
потрага и спасување на воздухоплови, 

- изготвува литература од областа на воздухоплов-
ството и  

- врши други работи утврдени со прописите од об-
ласта на воздухопловството. 

 
Член 7-в 

 На постапките предвидени со овој закон супсиди-
јарно се применуваат одредбите од Законот за општата 
управна постапка, доколку со овој закон и прописите 
донесени врз основа на овој закон поинаку не е опреде-
лено.” 

 
Член 8 

Членот 8 се менува и гласи:  
“Органи на Агенцијата се Управен одбор и дире-

ктор.”  
 

Член 9 
Членот 9 се менува и гласи: 
“(1) Управниот одбор се состои од три члена од кои 

еден е претседател. 
(2) Со работата на Управниот одбор раководи пре-

тседателот на Управниот одбор. 
(3) Претседателот и членовите на Управниот одбор ги 

именува Собранието на Република Македонија, на пред-
лог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, со мандат од 
четири години, со можност за уште еден мандат. 

(4) За претседател и членови на Управниот одбор 
можат да бидат именувани лица кои имаат завршено 
високо образование од областа на техничките, правни-
те или економските науки, со работно искуство над пет 
години од областа на воздухопловството и со активно 
познавање на англискиот  јазик. 

(5) За претседател и член на Управниот одбор мо-
жат да бидат именувани лица вработени во други прав-
ни лица, освен ако тоа не претставува конфликт на ин-
тереси согласно со закон. 
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(6) Претседателот и членовите на Управниот одбор 
се именуваат не подоцна од 60 дена пред истекот на 
мандатот на нивните претходници.  

(7) За времетраењето на мандатот, претседателот и 
членовите на Управниот одбор не можат да бидат пра-
теници во Собранието на Република Македонија, чле-
нови на Владата на Република Македонија, лица кои 
извршуваат должности во органите и телата на поли-
тички партии, членови на управни и надзорни одбори 
на јавни претпријатија или акционерски друштва или 
членови на друг вид на асоцијација на правни или фи-
зички лица кои би можеле да доведат до конфликт на 
интереси. 

(8) Претседателот, член на Управниот одбор, лица-
та во брачна или вонбрачна заедница со претседателот 
или членот на Управниот одбор, роднини по права ли-
нија до втор степен, не можат да се стекнат со акции 
односно удели директно или индиректно во организа-
ција што извршува активности директно поврзани со 
надлежностите на Агенцијата. 

(9) За претседател и членови на Управниот одбор 
не можат да бидат именувани лица кои се осудени со 
правосилна судска пресуда за кривично дело на казна 
затвор во траење подолго од шест месеци или мерка за-
брана за вршење на професија, дејност или должност за 
времетраење на казната или мерката.  

(10) Ако постапката за именување не е завршена 
пред истекот на мандатот на претседателот и членови-
те на Управниот одбор чиј мандат е истечен, претседа-
телот и членовите на Управниот одбор можат да про-
должат да ја вршат својата функција, но не подолго од 
шест месеци. 

(11) Претседателот на Управниот одбор има право 
на месечен надоместок во висина од 50% од просечна-
та месечна нето плата во стопанството на ниво на Ре-
публика Македонија, а членовите на Управниот одбор 
имаат право на месечен надоместок во висина од 40% 
од просечната месечна нето плата во стопанството на 
ниво на Република Македонија.  

(12) Средствата за месечниот надоместок и другите 
трошоци на претседателот и членовите на Управниот 
одбор се обезбедуваат од средствата на Агенцијата, 
утврдени со годишниот финансиски план.” 

 
Член 10 

По членот 9 се додаваат шест нови члена  9-а,  9-б, 
9-в, 9-г, 9-д и 9-ѓ, кои гласат: 

 
“Член 9-а 

(1) Управниот одбор одлучува на седници.  
(2) Седниците ги свикува претседателот на Управ-

ниот одбор најмалку еднаш месечно. 
(3) Седниците на Управниот одбор се јавни. По 

исклучок, Управниот одбор може да одлучи дали сед-
ницата или расправата по некоја точка ќе биде затворе-
на за јавноста. 

(4) Одлуките на Управниот одбор се донесуваат со 
мнозинство гласови од вкупниот број на членови на 
Управниот одбор. 

 
Член 9-б 

Управниот одбор на Агенцијата е надлежен да: 
- донесува Статут и други акти на Агенцијата,    
- усвојува предлог и донесува годишна програма за 

работа и развој, 
- усвојува предлог и донесува годишен финансиски 

план, 
- усвојува годишен финансиски извештај со заврш-

на сметка, 

- усвојува извештај за реализација на годишната 
програма за работа и развој, 

- го именува директорот на Агенцијата во соглас-
ност со овој закон,  

- ги донесува општите акти за внатрешна организа-
ција и систематизација на работните места, плати на 
вработените, како и тарифници и трошковници за ра-
ботењето на Агенцијата,  

- соработува со други државни органи и институ-
ции и органи на eдиниците на локалната самоуправа, 

- доставува извештаи, препораки и предлози до Со-
бранието на Република Македонија и други државни 
органи и институции од областа на цивилното возду-
хопловство и 

- врши други работи утврдени со Статутот и овој 
закон.  

 
Член 9-в 

(1) Собранието на Република Македонија, по пред-
лог на Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонија може да 
ги разреши претседателот и членовите на Управниот 
одбор на Агенцијата пред истекот на мандатот за кој се 
именувани поради следниве причини:  

- на негово барање, 
- во случај на спреченост на вршење на функцијата 

поради болест подолго од шест месеци или смрт, 
- прифаќање на функција или работа што е неспој-

лива со неговата функција член на Управниот одбор, 
- ако е осуден со правосилна судска пресуда за кри-

вично дело на казна затвор во траење подолго од шест 
месеци или мерка забрана за вршење на професија, деј-
ност или должност, со денот на изрекувањето на казна-
та или мерката, 

- сторил повреда на прописите од областа на возду-
хопловството или злоупотреба на функцијата и 

- неоправдано отсуствувал на три седници еднопо-
друго или пет седници во тековната година. 

(2) Недоставувањето на годишна програма за рабо-
тата и развој на Агенцијата, како и годишен финанси-
ски извештај до Собранието на Република Македонија 
е основ за колективно разрешување на претседателот и 
членовите на Управниот одбор. 

(3) Доколку постои причина за разрешување на 
член на Управниот одбор на Агенцијата пред истекот 
на мандатот за коj е именуван, Управниот одбор на 
Агенцијата треба да ја извести Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија во рок од седум дена од денот на дозна-
вањето на причината.  

 
Член 9-г 

(1) Со работата на Агенцијата раководи директор.  
(2) Директорот на Агенцијата го именува Управни-

от одбор на Агенцијата по пат на јавен оглас. 
(3) Мандатот на директорот е четири години со 

можност за уште еден последователен мандат. 
(4) Директорот на Агенцијата треба да има заврше-

но високо образование од областа на техничките, прав-
ните или економските науки, со работно искуство над 
пет години од областа на цивилното воздухопловство и 
најмалку три години работно искуство на раководно 
место и активно познавање на англискиот јазик. 

(5) Управниот одбор е должен да го именува дире-
кторот не подоцна од 30 дена пред истекот на мандатот 
на неговиот претходник. 
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(6) Директорот на Агенцијата, лицата во брачна или 
вонбрачна заедница со директорот на Агенцијата, род-
нини по права линија до втор степен, не можат да се 
стекнат со акции односно удели директно или инди-
ректно во организација што извршува активности ди-
ректно поврзани со надлежностите на Агенцијата . 

(7) Директорот на Агенцијата не може да биде лице 
кое е осудено со правосилна судска пресуда за кривич-
но дело на казна затвор во траење подолго од шест ме-
сеци или мерка забрана за вршење на професија, деј-
ност или должност, за времетраење на казната или мер-
ката. 

(8) Директорот е професионално ангажиран во 
Агенцијата со полно работно време.  

 
Член 9-д 

(1) Директорот раководи со работата на Агенцијата 
и е одговорен за законитото работење на Агенцијата и 
ги има следниве надлежности: 

- ја претставува и застапува Агенцијата, 
- донесува акти во првостепена управна постапка,  
- предлага, подготвува и донесува подзаконски акти 

и внатрешни процедури за работа, 
- издава овластувања на правни лица за вршење на 

дел од надлежностите на Агенцијата, 
- изготвува предлог на годишна програма за работа 

и развој, годишен финансиски план на Агенцијата, фи-
нансиски извештај со завршна сметка и извештај од ре-
ализираната годишна програма за работа и развој на 
Агенцијата, 

- предлага општи акти за внатрешна организација и 
систематизација на работните места, плати на вработе-
ните, како и тарифници и трошковници за работењето 
на Агенцијата, 

- предлага акти што ги донесува Управниот одбор, 
- ги извршува одлуките донесени од страна на 

Управниот одбор; 
- донесува одлуки за прашања за кои не одлучува 

Управниот одбор, 
- назначува воздухопловни инспектори, 
- назначува лица на раководни места во Агенцијата 

по претходно добиена согласност на Управниот одбор, 
- соработува со други државни органи и институ-

ции, органи на единиците на локалната самоуправа и 
со невладини организации и здруженија на граѓани и 

- врши други работи утврдени со овој закон и Ста-
тутот на Агенцијата.  

(2) Директорот на Агенцијата е должен да воспо-
стави внатрешна контрола преку имплементација на 
соодветен систем на финансиски менаџмент и контро-
ла и внатрешна ревизија согласно со Законот за јавна 
внатрешна финансиска контрола.  

(3) Директорот има право да присуствува и учес-
твува на состаноците на Управниот одбор, без право на 
глас. 

(4) Директорот може да поднесе оставка на својата 
функција во писмена форма до Управниот одбор.  

(5) Ако мандатот на директорот е завршен, а по-
стапката за именување на директор не е завршена, то-
гаш директорот може да продолжи да ја врши функци-
јата сè додека не се именува директор, но не подолго 
од шест месеци. 

 
Член 9-ѓ 

Директорот може да биде разрешен од страна на 
Управниот одбор пред истекување на мандатот во 
следниве случаи: 

- на негово барање, 
- во случај на спреченост за вршење на функција 

поради болест подолго од шест месеци или смрт, 

- прифаќање на функција или работа што се неспој-
ливи со неговата функција на директор, 

- ако е осуден со правосилна судска пресуда за кри-
вично дело на казна затвор во траење подолго од шест 
месеци или мерка забрана за вршење на професија, деј-
ност или должност, со денот на изрекувањето на казна-
та или мерката и 

- повреда на прописите од областа на воздухоплов-
ството или злоупотреба на функцијата.” 

 
Член 11 

Членот 10 се менува и гласи: 
“Против решенијата на директорот на Агенцијата 

донесени во првостепена управна постапка, незадовол-
ната странка има право на судска заштита пред Управ-
ниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на ре-
шението.” 

 
Член 12 

Во членот 11 ставот (3) се брише. 
Ставот (4) станува став (3). 
Ставовите (5) и (6) се бришат. 
 

Член 13 
Во членот 12 став (1) алинејата 2 се менува и гласи: 
“- надоместок за издавање, продолжување, обнову-

вање и промена на уверенија, дозволи, одобренија, сог-
ласности и друго, предвидени со овој закон или пропи-
сите донесени врз основа на овој закон,”. 

Алинејата 5 се брише. 
Алинејата 6 која станува алинеја 5 се менува и гла-

си: 
“- дел од надоместоците за користење на полетно-

слетната патека и патеките за возење, односно за поле-
тување, слетување и осветлување и”. 

Алинејата 7  станува алинеја 6.  
Ставовите (2) и  (3) се менуваат и гласат:  
“(2) Висината на делот од надоместокот од ставот 

(1) алинеја 1 на овој член се утврдува врз основа на 
одобрениот годишен финансиски план со трошковник 
на Агенцијата, во зависност од административните 
трошоци и трошоците за безбедносен и континуиран 
надзор на давањето на услуги на воздухопловна нави-
гација, на начин пропишан согласно со членот 56 став 
(4) на овој закон.  

(3) Висината на делот на надоместокот од ставот (1) 
алинеја 5 на овој член изнесува 2% од надоместокот за 
користење на полетно-слетната патека и патеките за 
возење, односно за полетување, слетување и осветлува-
ње, кој го наплатува операторот на аеродромот  и ме-
сечно го уплатува на сметка на Агенцијата.” 

Во ставот (4) зборовите: “Владата на Република 
Македонија” се заменуваат со зборовите: “Управниот 
одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од ре-
алните административни и надзорни трошоци”.“ 

  
Член 14 

Членот 13 се менува и гласи: 
“(1) Предлог-годишната програма за работа и развој 

и предлог- годишниот финансиски план, Агенцијата ги 
доставува на согласност до Собранието на Република 
Македонија најдоцна до крајот на декември секоја го-
дина. 

(2) Годишната програма за работа и развој и годиш-
ниот финансиски план од ставот (1) на овој член ги до-
несува Управниот одбор по претходно добиена соглас-
ност од Собранието на Република Македонија, најдоц-
на до крајот на јануари секоја година. 
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(3) Годишниот финансиски извештај со завршна 
сметка и извештајот за реализација на годишната про-
грама за работа и развој на Агенцијата, за претходната 
година Управниот одбор на Агенцијата ги донесува 
најдоцна до крајот на март секоја година и ги доставу-
ва до Собранието на Република Македонија.  

(4) Годишниот финансиски план содржи податоци 
за приходите и расходите за работењето на Агенцијата.  

(5) Годишниот финансиски извештај содржи заврш-
на сметка, како и ревизорски извештај за претходната 
година. 

(6) Ревизијата ја врши надворешен и независен ре-
визор, избран согласно со Законот за јавните набавки. 

(7) На барање на Собранието на Република Македо-
нија, Агенцијата е должна да поднесе извештај за рабо-
тата и развојот на Агенцијата и финансиски извештај 
за работењето на Агенцијата и за период пократок од 
една година.“  

 
Член 15 

Во членот 16 став (1) зборовите: “меѓународен до-
говор” се заменуваат со зборовите: “договор меѓу воз-
духопловните власти”, а зборовите: “надзорните функ-
ции и должности на Агенцијата” се заменуваат со збо-
ровите: “функциите и должностите на Агенцијата кои 
произлегуваат од членовите 12, 30, 31 и 32-а на Чика-
шката конвенција”. 

Во ставот (2) зборовите: “меѓународен договор” се 
заменуваат со зборовите: “договор меѓу воздухоплов-
ните власти”, а зборовите: “надзорните функции и 
должности на воздухопловните власти на таа земја” се 
заменуваат со зборовите: “функциите и должностите 
на воздухопловните власти на таа земја кои произлегу-
ваат од членовите 12, 30, 31 и 32-а на Чикашката кон-
венција.” 

По ставот (2) се додаваат пет нови става (3), (4), (5), 
(6) и (7), кои гласат: 

“(3) Во договорот од ставовите (1) и (2) на овој 
член мора точно да се наведе кои функции и должно-
сти се пренесуваат согласно со членот 83-bis од Чика-
шката конвенција. 

(4) Преносот на функциите и должностите ќе има 
ефект откако склучениот договор од ставовите (1) и (2) 
на овој член, ќе биде доставен до ICAO и објавен сог-
ласно со членот 83 од Чикашката конвенција. 

(5) Одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој 
член се применуваат и на случаите на кои се однесува 
членот 77 од Чикашката конвенција.  

(6) Важноста на договорот за пренос од ставовите 
(1) и (2) на овој член се утврдува согласно со периодот 
на важност на договорот за закуп, чартер или сличен 
договор за воздухопловот кој се користи согласно со 
членот 83-bis од Чикашката конвенција. 

(7) Заверени копии од склучениот договор за пре-
нос и од уверението за исполнување на безбедносни 
услови (AOC) на превозникот се носат во воздухопло-
вот што е предмет на договорот за закуп, чартер или 
сличен договор.” 

 
Член 16 

Членот 17 се менува и гласи: 
“(1) Забрането е летање на воздухоплов без екипаж 

во контролирана аеродромска зона на воздухопловно 
пристаниште, доколку истиот не е опремен со уред за 
идентификација-транспондер.  

(2) Воздухоплов без екипаж може да лета во маке-
донскиот воздушен простор во согласност со условите 
коишто ги пропишува Владата на Република Македо-
нија.” 

Член 17 
Во членот 18 став (3) зборовите: „ги определува 

Владата на Република Македонија и” се бришат. 
Во ставот (6) зборовите: “Министерството за транс-

порт и врски” се заменуваат со зборовите: “Владата на 
Република Македонија”. 

Во ставот (8) зборовите: “ја пропишува директорот 
на Агенцијата” се заменуваат со зборовите: “е пропи-
шана со правилата и постапките на летање на возду-
хопловите согласно со членот 15 на овој закон”.  

Ставот (11) се менува и гласи: 
“Одoбрението од ставот (10) на овој член не е по-

требно за воздухоплови за потрага и спасување, за да-
вање на медицинска помош и за државните воздухоп-
лови при вршење на оперативни летови.”  

 
Член 18 

Во членот 19 ставот (3) се брише. 
 

Член 19 
Во членот 25 ставовите (1) и (2) се менуваат и гла-

сат: 
“(1) Воздухоплов по правило влегува во, односно 

излегува од македонскиот воздушен простор на гра-
нична точка, имајќи ја предвид целта за ефикасно и 
флексибилно користење на воздушниот простор. 

(2) Граничните точки ги одобрува Агенцијата на 
предлог на давателот на услуги на воздухопловна нави-
гација, согласно со утврдениот план на EUROCONTROL 
и ICAO, имајќи ја предвид целта за ефикасно и флекси-
билно користење на воздушниот простор.” 

Во ставот (3) зборовите: ”граничниот коридор” се 
заменуваат со зборовите: ”граничната точка”. 

 
Член 20 

Во членот 26 ставот (2) се менува и гласи: 
“ За цивилни странски воздухоплови кои влегуваат 

на територијата на Република Македонија со цел за 
слетување, одобрението од ставот (1) на овој член го 
издава Агенцијата, а за цивилни странски воздухопло-
ви кои влегуваат на територијата на Република Маке-
донија со цел за прелет, одобрението го издава давате-
лот на услуги на воздухопловната навигација.” 

Во ставот (3) зборовите: “по претходно мислење на 
Министерството за одбрана и Министерството за вна-
трешни работи” се заменуваат со зборовите: “по прет-
ходно добиена согласност од Министерството за од-
брана”. 

 
Член 21 

Во членот 28 став (2) по зборот “одбрана” се става 
запирка и се додаваат зборовите: “Министерството за 
финансии - Царинската управа”, а точката на крајот од 
реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборо-
вите: “освен ако поинаку не е утврдено со меѓународен 
договор кој го ратификувала Република Македонија”. 

 
Член 22 

Во членот 29 по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

“(2) За употреба на активна опрема за снимање од 
воздух странски воздухоплов мора да има посебно одо-
брение согласно со Законот за одбрана.” 

 
Член 23 

Членот 32 се менува и гласи: 
“Воздушните патишта ги одобрува Агенцијата на 

предлог на давателот на услуги на воздухопловна нави-
гација, согласно со утврдениот план на EUROCONTROL 
и ICAO.” 
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Член 24 
Членот 33 се менува и гласи: 
“(1) Заради безбедност и уредност на јавниот возду-

шен превоз, правното лице што врши јавен воздушен 
превоз треба да има потребен персонал, воздухоплови, 
опрема, како и да исполнува посебни услови неопходни 
за безбедно и уредно работење. Начинот на вршење на 
јавен воздушен превоз, како и посебните услови во од-
нос на потребниот персонал, воздухопловите, опремата 
и другите посебни услови неопходни за безбедно и уред-
но работење ги пропишува директорот на Агенцијата.  

(2) На превозникот кој ги исполнува условите од 
ставот (1) на овој член, Агенцијата му издава или про-
должува уверение за работа (Operating Licence) и уве-
рение за исполнување на безбедносните услови за вр-
шење на јавен воздушен превоз (Air Operator 
Certificate-AOC) за што донесува решение. 

(3) Агенцијата нема да издаде или продолжи увере-
ние за работа (Operating Licence) и уверение за испол-
нување на безбедносните услови за вршење на јавен 
воздушен превоз (Air Operator Certificate-AOC) или да 
дозволи истото да биде во важност доколку условите 
од ставот (1) на овој член не се исполнети, за што доне-
сува решение. 

(4) На превозникот кој ќе престане да ги исполнува 
условите од ставот (1) на овој член, Агенцијата ќе му 
го суспендира уверението за работа (Operating Licence) 
и уверението за исполнување на безбедносните услови 
за вршење на јавен воздушен превоз (Air Operator 
Certificate-AOC) за период кој не може да биде подолг 
од 60 дена. Ако превозникот во определениот период 
не ги исполни условите, Агенцијата ќе му го повлече 
уверението за работа (Operating Licence) и уверението 
за исполнување на безбедносните услови за вршење на 
јавен воздушен превоз (Air Operator Certificate-AOC), 
за што донесува решение. 

(5) Формата, содржината, начинот на издавање, 
продолжување, промена и евиденција на уверенијата 
од ставот (2) на овој член ги пропишува директорот на 
Агенцијата.” 

 
Член 25 

Во членот 34 став (2) зборовите: “посебната дозво-
ла за вршење на редовен или нередовен јавен превоз во 
меѓународниот воздушен сообраќај” се заменуваат со 
зборовите: “одобрението издадено врз основа на чле-
нот 26 на овој закон”. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
 “По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член, до-

машен превозник или превозник на земја членка на ЕЗВО 
може да врши меѓународен јавен воздушен сообраќај ме-
ѓу Република Македонија и земја членка на ЕЗВО соглас-
но со одредбите од Регулативата 1008 /2008 на ЕУ.” 

Во ставот (4) зборовите: “без дозволата” се замену-
ваат со зборовите: “без одобрението”. 

Ставот (5) се брише. 
 

Член 26 
Членовите 35 и 36 се бришат. 
 

Член 27 
Во членот 37 став (1) зборовите: “во согласност со 

редот на летање” се бришат. 
 

Член 28 
Членот 38 се менува и гласи: 
“(1) Директорот на Агенцијата ги пропишува пра-

вилата за утврдување на листата на превозници кои се 
предмет на оперативна забрана во согласност со Регу-
лативата 2111/2005 ЕУ и ја објавува листата на превоз-
ници кои се предмет на оперативна забрана. 

(2) Со цел за унапредување на системите за управу-
вање со безбедноста и постигнување на прифатливо 
ниво на безбедност во воздушниот сообраќај, Aгенци-
јата донесува Национална програма за безбедност по 
претходно добиена согласност од Владата на Републи-
ка Македонија. 

(3) Превозниците, операторите на аеродром, давате-
лите на услуги на воздухопловна навигација и органи-
зациите за одржување на воздухоплови се должни да 
воспостават и одржуваат систем за управување со без-
бедноста во согласност со Националната програма за 
безбедност.” 

 
Член 29 

Во членот 44 по ставот (7) се додава нов став (8), 
кој гласи: 

“(8) Правилата за воено падобрански активности ги 
пропишува министерот за одбрана.” 

 
Член 30 

Поднасловот “4.ПОТРЕБЕН ПЕРСОНАЛ” се мену-
ва и гласи: “4. ПОСЕБНИ ВОЗДУХОПЛОВНИ АКТИВ-
НОСТИ”. 

 
Член 31 

По поднасловот 4 се додава нов член 45, кој гласи: 
 

“Член 45 
(1) Министерството за одбрана и Министерството 

за внатрешни работи организираат и изведуваат посеб-
ни воздухопловни активности. 

(2) Правилата за вршење на посебните воздухоп-
ловни активности ги пропишуваат надлежните мини-
стерства.” 

 
Член 32 

Членот 46 се менува и гласи: 
“(1) За издавање, продолжување/обновување и про-

мена на уверенијата од членовите 33, 42, 43 и 44 на 
овој закон се плаќа надоместок на Агенцијата. 

(2) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој 
член ја  пропишува Управниот одбор на Агенцијата со 
тарифник, во зависност од реалните административни 
и надзорни трошоци.” 

 
Член 33 

Во членот 48 став (1) по зборот “закон” се додаваат 
зборовите: “и прописите донесени врз основа на овој 
закон”.    

Ставовите (3) и (4) се бришат. 
 

Член 34 
Во членот 49 став (2) зборовите: “што ги пропишу-

ва директорот на Агенцијата” се заменуваат со зборо-
вите: “пропишани со актите од членовите 33 став (1) и 
42 став (6) на овој закон”. 

 
Член 35 

Во членот 50 став (1) по зборот “закон” се додаваат 
зборовите: “кои ги издава Агенцијата”. 

Во ставот (2) зборовите: “што учествуваат во меѓу-
народен воздушен сообраќај” се заменуваат со зборо-
вите: “на домашните превозници”. 

 
Член 36 

Членот 52 се менува и гласи: 
“(1) Исправите за пловидбеност и дозволите изда-

дени или валидирани од договорна земја на ICAO во 
која еден воздухоплов е регистриран се признаваат за 
валидни во Република Македонија согласно со членот 
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33 на Чикашката конвенција доколку условите под кои 
тие се издадени или валидирани се исти или построги 
од минимум стандардите утврдени согласно со Чика-
шката конвенција. 

(2) Во врска со член 33 од Чикашката конвенција, 
доколку земја членка на ICAO во која е регистриран 
воздухопловот ги пренесе своите надлежности за изда-
вање или валидирање на исправите од ставот (1) на 
овој член на земјата на операторот согласно со членот 
83-bis на Чикашката конвенција, тогаш во Република 
Македонија се признава и валидноста на исправите од 
ставот (1) на овој член издадени од земјата на операто-
рот дополнително на оние исправи издадени од земјата 
на регистарот на воздухопловот под услов Република 
Македонија да е официјално информирана за догово-
рот за пренос на надлежностите склучен согласно со 
членот 83-bis од Чикашката конвенција. 

(3) Во случај воздухоплов кој е предмет на договор 
за пренос на надлежности треба да го користи воздуш-
ниот простор на Република Македонија, а Република 
Македонија не е официјално информирана за догово-
рот за пренос на надлежности склучен согласно со чле-
нот 83-bis од Чикашката конвенција, тогаш земјата на 
регистарот на воздухопловот останува целосно над-
лежна согласно со членовите 30, 31 и 32-а од Чикашка-
та конвенција, без оглед на склучениот договор за пре-
нос на надлежности.”  

 
Член 37 

Главата “III. УСЛУГИ ВО ВОЗДУШНИОТ СООБ-
РАЌАЈ” се менува и гласи: “III. УСЛУГИ НА ВОЗДУ-
ХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА”. 

 
Член 38 

Во членот 53 ставот (2) се менува и гласи: 
“Услугите на воздухопловна навигација се даваат 

врз ексклузивна основа од страна на давателот на услу-
ги на воздухопловна навигација основан согласно со 
членот 60 на овој закон, кој треба да е десигниран од 
страна на Владата на Република Македонија и кој тре-
ба да поседува уверение за оспособеност за давање на 
услуги на воздухопловна навигација од Агенцијата. Де-
сигнацијата од страна на Владата на Република Маке-
донија на давателот на услуги на воздухопловна нави-
гација основан согласно со членот 60 на овој закон, се 
однесува и во случај на воспоставен функционален 
воздушен блок, а за евентуална десигнација и на други 
даватели на услуги на воздухопловна навигација, се од-
лучува со меѓународен договор за воспоставување на 
функционален воздушен блок.” 

Во ставот (6) зборовите: “Владата на Република 
Македонија во зависност од реалните трошоци” се за-
менуваат со зборовите: “Управниот одбор на Агенција-
та со тарифник, во зависност од реалните администра-
тивни и надзорни трошоци.” 

Ставот (8) се менува и гласи: 
“Начинот на давање на услуги на воздухопловна 

навигација за потребите на државните воздухоплови се 
регулира со договор за соработка меѓу давателот на ус-
луги на воздухопловна навигација и надлежните мини-
стерства.” 

  
Член 39 

Во членот 56 став (1) точката на крајот на речени-
цата се брише и се додаваат зборовите: “кој се состои 
од надоместок со кој се финансираат трошоците за ус-
луги за прелети (En Route Charges) и надоместок со кој 
се финансираат трошоците за терминални услуги 
(Terminal Charges)”. 

Ставовите (2), (3) и (4)  се менуваат и гласат:  

“(2) Надоместокот со кој се финансираат трошоци-
те за услуги за прелети (En Route Charges) од ставот (1) 
на овој член го наплатува EUROCONTROL и го прене-
сува на Агенцијата и на давателот на услуги на возду-
хопловна навигација врз основа на претходно склучен 
договор. 

(3) Надоместокот со кој се финансираат трошоците 
за терминални услуги (Terminal Charges) од ставот (1) 
на овој член, го наплатува давателот на услуги на воз-
духопловна навигација. 

(4)  Начинот на определување на висината на надо-
местокот од ставот (1) на овој член и начинот на напла-
та ги пропишува Владата на Република Македонија во 
согласност со меѓународните договори ратификувани 
од Република Македонија.” 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
“(5) Од плаќање на надоместокот од ставот (1) на 

овој член покрај летовите определени со Регулативата 
1794/2006 на ЕУ, ослободени од плаќање се летовите 
на воените, полициските и царинските воздухоплови, 
како и други летови кои можат да бидат ослободени 
согласно со Регулативата 1794/2006 на ЕУ по претход-
но донесена одлука на Владата на Република Македо-
нија.” 

 
Член 40 

Членот 58 се менува и гласи: 
“(1) Организацијата и користењето на воздушниот 

простор го пропишува Владата на Република Македо-
нија. 

(2) За извршување на работите поврзани со управу-
вање со воздушниот простор и флексибилно користење 
на воздушниот простор, Владата на Република Македо-
нија формира Цивилно-воен комитет.  

(3) Во Комитетот членуваат претставници од Ми-
нистерството за транспорт и врски, Министерството за 
одбрана, Министерството за внатрешни работи, Аген-
цијата и давателот на услуги на воздухопловна навига-
ција. 

(4) Работата на Комитетот jа координира претстав-
никот од давателот на услуги на воздухопловна навига-
ција. 

(5) Комитетот за својата работа поднесува извештај 
до Владата на Република Македонија најдоцна до 31 ја-
нуари во тековната година за претходната година.”    

 
Член 41 

Во членот 59 став (6) по зборовите: “поштенско-те-
леграфски услуги” се додаваат зборовите: “како и ус-
луги на пренос, дистрибуција и снабдување со еле-
ктрична енергија”. 

 
Член 42 

Поднасловот “2. ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ ВО ВОЗ-
ДУШНИОТ СООБРАЌАЈ” се менува и гласи: “2. ДА-
ВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИ-
ГАЦИЈА”. 

 
Член 43 

Во членот 60 ставот (4) се брише. 
 

Член 44 
Во членот 60-а точка 1 потточка 1.1 потточка а) 

алинејата 3 се брише. 
Во потточката 1.4 по зборот “навигација” се дода-

ваат зборовите: “што подразбира превентивно и коре-
ктивно одржување, приспособување, калибрирање, мо-
ниторирање, надгледување, управување, поставување и 
воведување во работа, како и развој и измена на проце-
дури и упатства за работа и одржување на оперативни-
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те технички средства во состојба која овозможува без-
беден и уреден воздушен сообраќај”, а сврзникот “и” 
се заменува со точка и запирка и се додаваат две нови 
точки 2 и 3, кои гласат:  

“2) водење на евиденција, собирање, обработка и 
проследување на податоци кои се користат за наплата 
на надоместоци од услугите на воздухопловна навига-
ција; 

3) изготвување и редовно ажурирање на Зборникот 
на воздухопловни информации и”.  

Точката 2 станува точка 4. 
 

Член 45 
Во членот 60-б алинејата 1 се менува и гласи: 
“- делот од надоместокот остварен по основ на да-

вање на услуги на воздухопловна навигација чија виси-
на се утврдува со трошковник на давателот на услуги 
на воздухопловна навигација на начин пропишан сог-
ласно со членот 56 став (4) на овој закон”. 

  
Член 46 

Во членот 60-д став (1) зборовите: “до висина која 
ја утврдува Владата на Република Македонија” се бри-
шат. 

 
Член 47 

Во членот 66 ставот (2) се брише.   
 

Член 48 
По членот 71 се додава нов член 71-а, кој гласи:  
 

“Член 71-а 
(1) Во случаите кога ќе се појават проблеми со ка-

пацитетот на одреден аеродром, Владата на Република 
Македонија може согласно со условите од Регулатива-
та 95/93 на ЕУ да го десигнира тој аеродром за коорди-
ниран аеродром или аеродром со олеснет распоред. 

(2) На координиран аеродром или аеродром со 
олеснет распоред Владата на Република Македонија ќе 
именува физичко или правно лице за координатор на 
аеродром или независен олеснувач на распоред по из-
вршени консултации со превозниците, операторот на 
аеродром или Комитетот за координација, ако таков 
комитет постои. 

(3) На координаторот на аеродром или независниот 
олеснувач на распоред именувани согласно со ставот 
(2) на овој член им следува надоместок во висина што 
ја пропишува Владата на Република Македонија. 

(4) На координиран аеродром, Владата на Републи-
ка Македонија формира Комитет за координација сог-
ласно  со Регулативата 95/93 на ЕУ. 

(5) Правилата за доделување на слотови ги пропи-
шува Владата на Република Македонија.” 

 
Член 49 

Во членовите 73 став (5), 121 став (4), 122 став (3), 
124 став (5) и 126 став (4) зборовите: “Владата на Ре-
публика Македонија на предлог на Агенцијата” се за-
менуваат со зборовите: “Управниот одбор на Агенција-
та со тарифник, во зависност од реалните администра-
тивни и надзорни трошоци”. 

  
Член 50 

Во членот 82 ставот (1) се менува и гласи: 
“На аеродром и леталиште се организира противпо-

жарно-спасувачко и медицинско обезбедување, а на 
воздухопловно пристаниште се организира противпо-
жарна-спасувачка служба, служба за итна медицинска 
помош и служба за прифаќање и испраќање на возду-
хоплови, патници, багаж, стока и пошта и снабдување 

на воздухопловите со гориво и мазиво, кои даваат ае-
родромски услуги, под услови и на начин кои ги про-
пишува директорот на Агенцијата.” 

По ставот (1) се додаваат два нови ставови (2) и (3), 
кои гласат: 

“(2) Противпожарната служба, службата за итна ме-
дицинска помош, односно противпожарното обезбеду-
вање и медицинското обезбедување, како и службите 
за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, 
багаж, стока и пошта и опслужување на воздухоплови-
те со гориво и мазиво ги организира операторот на воз-
духопловното пристаниште, односно операторот на ае-
родромот. 

(3) Извршувањето на аеродромските услуги на при-
фаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, 
стока и пошта и снабдување на воздухопловите со го-
риво и мазиво, операторот на воздухопловното приста-
ниште може со договор да му ги додели и на друго 
правно лице, под услови и начин утврдени со членот 
82-е на овој закон.” 

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (4), (5) и 
(6). 

Ставот (5) се брише. 
 

Член 51 
По членот 82 се додаваат 13 нови члена 82-а, 82-б, 

82-в, 82-г, 82-д, 82-ѓ, 82-е, 82-ж, 82-з, 82-ѕ, 82-и, 82-ј и 
82-к, кои гласат: 

 
“Член 82-а 

Пристапот на пазарот за извршување на аеродром-
ски услуги на прифаќање и испраќање на воздухопло-
ви, патници, багаж, стока и пошта и опслужување на 
воздухопловите со гориво и мазиво на воздухопловни-
те пристаништа отворени за јавен воздушен превоз се 
остварува согласно со Директивата 96/67 на ЕУ. 

 
Член 82-б 

(1) Одредбите на Директивата 96/67 на ЕУ се при-
менуваат на сите воздухопловни пристаништа што се 
наоѓаат на територијата на Република Македонија и се 
отворени за јавен воздушен превоз, во следниве слу-
чаи: 

а) одредбите од членот 82-г став (1) на овој закон, 
што се однесуваат на категориите на аеродромски ус-
луги што не се опфатени со членот 82-г став (2) на овој 
закон се применуваат за секое воздухопловно приста-
ниште без разлика на обемот на сообраќај; 

б) одредбите што се однесуваат на категориите на 
аеродромски услуги наведени во членот 82-г став (2) 
на овој закон се применуваат за воздухопловните при-
станишта со годишен сообраќај не помал од 1 милион 
патници или 25.000 тони стока и 

в) одредбите што се однесуваат на категориите на 
аеродромски услуги наведени во членот 82-в на овој 
закон, се применуваат за воздухопловни пристаништа 
со: 

- годишен сообраќај не помал од 3 милиони патни-
ци или 75.000 тони стока или 

- годишен сообраќај не помал од 2 милиона патни-
ци или 50.000 тони стока за период од шест месеци 
пред 1 април или 1 октомври од претходната година. 

(2) Одредбите на Директивата 96/67 на ЕУ се при-
менуваат на сите воздухопловни пристаништа што се 
наоѓаат на територијата на Република Македонија и се 
отворени за јавен воздушен превоз со годишен сообра-
ќај не помал од 2 милиона патници или 50.000 тони 
стока.  
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(3) Ако воздухопловното пристаниште постигне 
еден од праговите за превоз на стока утврдени во овој 
член, без да го постигне утврдениот праг за превоз на 
патници, тогаш одредбите на Директивата 96/67 на ЕУ 
не се применуваат на категориите аеродромски услуги 
кои се однесуваат исклучиво на патници. 

(4) Министерството за транспорт и врски до 1 јули 
секоја година доставува до Европската комисија пода-
тоци за воздухопловните пристаништа на територијата 
на Република Македонија, кои ќе постигнат одредени 
прагови на сообраќај утврдени со овој член. 

 
Член 82-в 

(1) Министерството за транспорт и врски обезбеду-
ва слободен пристап на давателите на аеродромски ус-
луги на пазарот на аеродромски услуги на трети лица. 
Давателите на аеродромски услуги треба да бидат ос-
новани во земја членка на ЕЗВО, согласно со одредби-
те од членот 82-б на овој закон. 

(2) Давањето на аеродромски услуги може да се 
ограничи на најмалку два овластени даватели на аеро-
дромски услуги за секоја од наведените категории на 
аеродромски услуги: 

- прифаќање и испраќање на багаж, 
- прифаќање и испраќање на воздухоплови на пла-

тформа, 
- опслужување со гориво и мазиво и  
- прифаќање и испраќање на стока и пошта, поврза-

но со нивна физичка манипулација при доаѓање, зами-
нување или трансфер меѓу карго терминалот и возду-
хопловот. 

(3) Бројот на овластени даватели на аеродромски 
услуги од ставот (2) на овој член, не може да се ограни-
чи на помалку од два за секоја категорија аеродромски 
услуги. 

(4) Освен тоа, најмалку еден од овластените давате-
ли на аеродромски услуги не може да биде директно 
или индиректно контролиран од: 

- операторот на воздухопловното пристаниште, 
- кој било корисник на воздухопловното пристани-

ште што има превезено повеќе од 25% од регистрира-
ните патници или стока на тоа воздухопловно приста-
ниште во годината што ñ претходи на онаа година во 
која биле избрани давателите на аеродромски услуги и 

- тело што го контролира или е директно или инди-
ректно контролирано од операторот на воздухопловно-
то пристаниште или кој било корисник на воздухоп-
ловното пристаниште.  

 (5) Во случај кога се ограничува бројот на овласте-
ни даватели на аеродромски услуги согласно со ставо-
вите (2) и (3) на овој член, во тој случај не може да се 
спречи еден корисник на воздухопловно пристаниште, 
без разлика кој дел од воздухопловното пристаниште 
му е распределен, да има можност за  избор меѓу нај-
малку двајца даватели на аеродромски услуги во пог-
лед на секоја категорија на аеродромски услуги што 
подлежи на ограничување, под условите утврдени во 
ставовите (2), (3) и (4) на овој член. 

 
Член 82-г 

(1) Министерството за транспорт и врски обезбеду-
ва слобода на самостојно давање на аеродромски услу-
ги од членот 82-б на овој закон. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, само-
стојно опслужување може да вршат најмалку двајца ко-
рисници на воздухопловно пристаниште, под услов тие 
да бидат избрани врз основа на релевантни, објектив-
ни, транспарентни и недискриминирачки критериуми 
за следниве категории на аеродромски услуги:  

- прифаќање и испраќање на багаж, 

- прифаќање и испраќање на воздухоплови на пла-
тформа, 

- опслужување со гориво и мазиво и  
- прифаќање и испраќање на стока и пошта, поврза-

но со нивна   физичка манипулација при доаѓање, зами-
нување или трансфер меѓу карго терминалот и возду-
хопловот. 

 
Член 82-д 

(1) Операторот на воздухопловното пристаниште 
управува со централизираната инфраструктура која се 
користи за давање на аеродромски услуги, чија комп-
лексност, трошоци или влијание на околината не доз-
волува поделба или дуплирање на системите за сорти-
рање на багаж, одмрзнување, прочистување на вода и 
дистрибуција на гориво.  

(2) Користењето на централизираната инфрастру-
ктура е задолжително за давателите на аеродромски ус-
луги и за корисниците на воздухопловното пристани-
ште кои самостојно се опслужуваат. 

(3) Управувањето со централизираната инфрастру-
ктура треба да биде транспарентно, објективно и неди-
скриминирачки и да не го попречува пристапот на да-
вателите на аеродромски услуги и на корисниците на 
воздухопловното пристаниште кои самостојно се опс-
лужуваат во рамките на ограничувањата определени со 
Директивата 96/67 на ЕУ. 

 
Член 82-ѓ 

(1) Ако на определено воздухопловно пристаниште 
постојат посебни ограничувања на расположливиот 
простор или капацитет, кои произлегуваат од застој во 
сообраќајот и степенот на искористеност на просторот, 
кои го оневозможуваат отворањето на пазарот и/или 
спроведувањето на самостојното опслужување до сте-
пен кој го определува Директивата 96/67 на ЕУ, Мини-
стерството за транспорт и врски по предходно мислење 
на Агенцијата може: 

- согласно со членот 82-в ставови (2), (3) и (4) на 
овој закон да го ограничи бројот на даватели на една 
или повеќе категории на аеродромски услуги кои не се 
наведени во членот 82-в ставови (2) и (3) на овој закон 
на дел или на целото воздухопловно пристаниште, 

- давањето на една или повеќе аеродромски услуги 
наведени во членот 82-в ставови (2) и (3) на овој закон 
да го одобри на еден давател на аеродромски услуги, 

- да го одобри самостојното опслужување на огра-
ничен број на корисници на воздухопловното приста-
ниште за категории на аеродромски услуги кои не се 
наведени во членот 82-г став (2) на овој закон, под ус-
лов тие корисници да се избрани врз основа на реле-
вантни, објективни, транспарентни и недискримини-
рачки критериуми и   

- да го забрани или да го ограничи самостојното 
опслужување  на еден корисник на воздухопловно при-
станиште за категориите на аеродромски услуги наве-
дени во членот 82-г став (2) на овој закон. 

 (2) Сите исклучоци за кои е одлучено согласно со 
ставот (1) на овој член мора: 

- да ја специфицираат категоријата или категориите 
на аеродромски услуги за кои се одобрува исклучокот 
и посебните ограничувања на расположливиот простор 
или капацитет што го оправдуваат таквиот исклучок и 

- да бидат придружени со план на соодветни мерки 
за надминување на ограничувањата. 

 (3) Исклучоците од ставот (1) на овој член не сме-
ат: 

- да ги доведат во прашање целите на Директивата 
96/67 на ЕУ, 
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- да доведат до нарушување на конкуренцијата меѓу 
давателите на аеродромски услуги и/или корисниците 
на воздухопловното пристаниште кои самостојно се 
опслужуваат и 

- да се применуваат во опсег поголем отколку што е 
потребен. 

 (4) Исклучоците од ставот (1) алинеи 1, 3 и 4 на 
овој член не може да траат подолго од три години. Ми-
нистерството за транспорт и врски треба да донесе но-
ва одлука за кое било барање за исклучок, кое исто та-
ка ќе подлежи на постапката утврдена со овој член, нај-
доцна три месеци пред истекот на овој временски пер-
иод.  

(5) Исклучокот од ставот (1) алинеја 2 на овој член 
не може да трае подолго од две години, меѓутоа Мини-
стерството за транспорт и врски може врз основа на 
одредбите од ставот (1) на овој член да одобри овој 
период да биде продолжен за еднократен период од две 
години.    

 
Член 82-е 

(1) Операторот на воздухопловното пристаниште 
организира и спроведува постапка за избор на даватели 
на аеродромски услуги овластени за давање на аеро-
дромски услуги на едно воздухопловно пристаниште 
доколку нивниот број е ограничен во случаите предви-
дени со членот 82-в ставови (2) и (3) или членот 82-ѓ на 
овој закон. 

(2) Постапката за избор се врши согласно со след-
ниве принципи: 

 а) во случаите кога давателите на аеродромски ус-
луги треба да исполнат соодветни стандардни услови и 
технички спецификации, тогаш тие услови и специфи-
кации се утврдуваат по консултација со Одборот на ко-
рисници на воздухопловното пристаниште. Критериу-
мите за избор утврдени со стандардните услови или 
техничките спецификации мора да бидат релевантни, 
објективни, транспарентни и недискриминирачки; 

б) давателите на аеродромски услуги се избираат: 
 - по консултација со Одборот на корисници на воз-

духопловното пристаниште од страна на операторот на 
воздухопловното пристаниште, под услов операторот 
на воздухопловното пристаниште да: 

1)  не обезбедува слични аеродромски услуги; 
2) нема директна или индиректна контрола над би-

ло кој давател на такви услуги и 
3) нема никакво учество кај тие даватели на аеро-

дромски услуги и 
- во сите други случаи, од страна на Министерство-

то за транспорт и врски по претходна консултација со 
Одборот на корисници на воздухопловното пристани-
ште и операторот на воздухопловното пристаниште;
 в) давателот на аеродромски услуги се избира за 
период не подолг од седум години и 

г) ако давателот на аеродромски услуги престане да 
ги извршува активностите пред истекот на периодот за 
кој е избран, се избира нов давател на аеродромски ус-
луги врз основа на истата постапка. 

(3) Ако бројот на даватели на аеродромски услуги е 
ограничен согласно со членот 82-в ставови (2) и (3) или 
членот 82-ѓ на овој закон, операторот на воздухоплов-
ното пристаниште може самостојно да дава аеродром-
ски услуги без да подлежи на постапката за избор утвр-
дена во ставот (2) на овој член. Операторот на возду-
хопловното пристаниште може без спроведување на 
постапката утврдена во овој член, за давање на аеро-
дромски услуги на тоа воздухопловно пристаниште, да 
овласти некое друго правно лице под услов: 

- операторот на воздухопловното пристаниште да 
има директна или индиректна контрола над тоа правно 
лице или 

- тоа правно лице да има директна или индиректна 
контрола над операторот на воздухопловното приста-
ниште. 

 (4) Операторот на воздухопловното пристаниште 
во рок од три дена од донесувањето на одлуката за из-
бор, го известува Одборот на корисници на воздухоп-
ловното пристаниште за резултатите од постапката за 
избор. 

 
Член 82-ж 

(1) Давателот на аеродромски услуги и самостојни-
от давател на услуги можат да започнат со вршење на 
услуги по добивањето на одобрение од Агенцијата. 

(2) Одобрението од ставот (1) на овој член се издава 
на барање на давателот на аеродромски услуги или са-
мостојниот давател на услуги по спроведената постап-
ка на избор, доколку ги исполнува условите  пропиша-
ни врз основа на членот 82 став (1) на овој закон. 

(3) Условите за издавање на одобрението мора да 
бидат поврзани со стабилна финансиска состојба и до-
волно осигурително покритие, сигурност и безбедност 
на инсталациите, воздухопловите, опремата и лицата, 
како и со заштита на животната средина и почитување 
на прописите од областа на социјалната политика. 

(4) Условите за издавање на одобрението мора да 
бидат во согласност со следниве принципи: 

- да се применуваат на недискриминаторски начин 
за различните даватели на аеродромски услуги и аеро-
дромски корисници,  

- да бидат во врска со планираната цел и 
- не смеат, во пракса, да го ограничуваат пристапот на 

пазарот или слободата на самостојно опслужување што е 
на ниво под она предвидено со ЕУ Директивата 96/67. 

 (5) Одобрението се издава за период не подолг од 
седум години. 

 (6) Агенцијата ќе го повлече одобрението од овој 
член само ако имателот на одобрението повеќе не ги 
исполнува, од причини што сам ги предизвикал, усло-
вите наведени во ставот (2) на овој член. Основите за 
одбивање или повлекување мора да им бидат соопште-
ни на давателот на аеродромски услуги или самостој-
ниот давател на услуги и на операторот на воздухоп-
ловното пристаниште. 

(7) Агенцијата на предлог на операторот на возду-
хопловното пристаниште ќе го повлече одобрението на 
давателот на аеродромски услуги или на самостојниот 
давател на услуги ако истиот не ги почитува пропиша-
ните услови за работење на воздухопловното приста-
ниште од членот 82 став (1) на овој закон. 

 
Член 82-з 

(1) Давателите на аеродромски услуги и самостој-
ните даватели на услуги мораат да имаат пристап до 
објектите на воздухопловното пристаниште, вклучувај-
ќи ја и централизираната инфраструктура која е по-
требна за извршување на нивните активности. Просто-
рот за давање на аеродромските услуги мора да биде 
поделен меѓу различните даватели на аеродромски ус-
луги и самостојните даватели на услуги, на начин по-
требен за остварување на нивните права, како и овоз-
можување на чесна и ефикасна конкуренција врз осно-
ва на релевантни, објективни, транспарентни и неди-
скриминирачки правила и критериуми. 

(2) Операторот на воздухопловното пристаниште 
определува надоместок за пристап до и користење на 
инфраструктурата врз основа на релевантни, објектив-
ни, транспарентни и недискриминирачки критериуми. 
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Член 82-ѕ 
(1) Во случај кога операторот на воздухопловното 

пристаниште, корисникот на воздухопловното приста-
ниште или давателот на аеродромски услуги даваат и 
аеродромски услуги, мора да имаат посебна сметка за 
надоместокот од дадените аеродромски услуги во од-
нос на сметките од другите дејности.  

(2) Во годишните финансиски извештаи на операто-
рот на воздухопловното пристаниште мора да биде 
видливо дека нема никакви финансиски текови меѓу 
неговата дејност како оператор на воздухопловно при-
станиште и неговата дејност како давател на аеродром-
ски услуги. 

(3) Независен овластен ревизор врши ревизија и во ре-
визорскиот извештај утврдува дали е извршено раздвоју-
вање на сметките од ставовите (1) и (2) на овој член.  

 
Член 82-и 

(1) На секое воздухопловно пристаниште на кое се 
однесува ЕУ Директивата 96/67, корисниците на возду-
хопловното пристаниште формираат Одбор на корис-
ници на воздухопловно пристаниште. Сите корисници 
на воздухопловното пристаниште имаат право да бидат 
членови во одборот или да бидат претставувани во од-
борот од страна на друго лице. 

(2) Одборот на корисници на воздухопловното при-
станиште донесува Деловник за работа. 

 
Член 82-ј 

(1) Министерството за транспорт и врски, Агенци-
јата, операторот на воздухопловното пристаниште, Од-
борот на корисници на воздухопловното пристаниште 
и давателите на аеродромски услуги од членот 82-ж на 
овој закон, најмалку еднаш годишно организираат со-
станоци за консултации во врска со примената на 
одредбите на овој закон. 

(2) Консултациите треба да се однесуваат на цените 
на аеродромски услуги за кои се одобрени исклучоци и 
за организацијата на давањето на тие услуги. 

 
Член 82-к 

(1) Доколку Министерството за транспорт и врски 
утврди дека други земји правно и фактички не им обез-
бедиле на македонските даватели на аеродромски услу-
ги и самостојните даватели на услуги: 

- ист третман кој го имаат давателите на аеродром-
ски услуги и самостојните даватели на услуги на тие 
земји во Република Македонија, 

- ист третман кој го имаат давателите на аеродром-
ски услуги и самостојните даватели на услуги во земји-
те каде што се основани (како национални) и  

- ист третман кој го имаат давателите на аеродром-
ски услуги и самостојните даватели на услуги од трети 
земји, може целосно или делумно да престане со ис-
полнување на обврските кои произлегуваат од Дире-
ктивата 96/67 на ЕУ. 

 (2) Министерството за транспорт и врски ја изве-
стува Европската Комисија за видот и опсегот на одлу-
ката од ставот (1) на овој член во рок од 30 дена од де-
нот на донесувањето на истата.” 

 
Член 52 

Пред членот 83 се додава нова глава “III-a” која 
гласи: “III-a. OБЕЗБЕДУВАЊЕ” 

 
Член 53 

Членот 83 се менува и гласи: 
“(1) Во рамките на аеродромскиот периметар дозво-

лено е движење само на лица кои извршуваат службе-
ни обврски и кои поседуваат важечка аеродромска 
идентификациона картичка, како и на возила со важеч-
ка аеродромска дозвола.  

(2) Аеродромската идентификациона картичка и ва-
жечката аеродромска дозвола за возилата од ставот (1) 
на овој член се издаваат од страна на: 

- аеродромскиот оператор по претходно добиено 
мислење од страна на Министерството за внатрешни 
работи во согласност со критериумите содржани во На-
ционалната програма за обезбедување во цивилното 
воздухопловство и 

- Министерството за одбрана во однос на воениот 
дел на мешовит аеродром.” 

  
Член 54 

Членот 84 се менува и гласи:  
“(1) Аеродромскиот оператор изработува Аеро-

дромска програма за обезбедување во согласност со 
одредбите од Националната програма за обезбедување 
во цивилното воздухопловство. Аеродромската програ-
ма за обезбедување ја одобрува Агенцијата. 

(2) Секој домашен превозник изработува Програма 
за обезбедување на превозникот во согласност со 
одредбите во Националната програма за обезбедување 
во цивилното воздухопловство. Програмата за обезбе-
дување на превозникот  ја одобрува Агенцијата.  

(3) Аеродромскиот оператор и домашните превозници 
се должни да имплементираат мерки за обезбедување во 
согласност со соодветните одобрени програми за обезбе-
дување во насока на зачувување на цивилното воздухоп-
ловство од дејствија на незаконско постапување. 

(4) Сите физички или правни лица присутни на ае-
родромот мора да ги почитуваат пропишаните услови, 
правила и мерки за обезбедување. 

(5) Владата на Република Македонија ги пропишу-
ва условите, правилата и начинот за обезбедување од 
дејствија на незаконско постапување. 

(6) На аеродроми каде повеќе од 40 вработени посе-
дуваат аеродромска идентификациона картичка и на 
кои им е дозволен пристап до безбедносно ограничени-
те зони, ќе се воспостават критични делови на безбед-
носно ограничените зони.” 

  
Член 55 

Членот 85 се менува и гласи: 
“(1) На секој аеродром, аеродромскиот оператор 

формира Аеродромски комитет за обезбедување.  
(2) Членови на Аеродромскиот комитетот за обезбе-

дување се претставници на: 
- операторот на аеродромот, 
- домашните превозници, 
- давателите на услуги на аеродромот, 
- странските превозници, 
- Aгенцијата, 
- давателот на услуги на воздухопловна навигација, 
- Министерството за транспорт и врски, Mини-

стерството за внатрешни работи, Mинистерството за 
одбрана и Министерството за финансии - Царинската 
управа и 

- претставници на други субјекти доколку нивната 
дејност е од значење за обезбедувањето. 

(3) Комитетот од ставот (1) на овој член ја контро-
лира и надгледува  имплементацијата на мерките за 
обезбедување и врши советување за сите други актив-
ности директно поврзани со обезбедувањето на аеро-
дромот.” 

 
Член 56 

Членот 86 се менува и гласи:  
“(1) Со цел за преземање на превентивни мерки, ор-

ганизирани акции и елиминација на последиците од 
дејствија на незаконско постапување во цивилното воз-
духопловство, Владата на Република Македонија фор-
мира Национален комитет за обезбедување во цивил-
ното воздухопловство. 
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(2) Членови на Националниот комитет за обезбеду-
вање во цивилното воздухопловство се претставници 
номинирани од страна на Министерството за транспорт 
и врски, Министерството за внатрешни работи, Мини-
стерството за одбрана, Министерството за финансии - 
Царинската управа, Агенцијата, давателот на услуги на 
воздухопловна навигација, операторот на аеродромите, 
давателот на аеродромски услуги, домашните превоз-
ници и претставници на други субјекти, доколку нив-
ната дејност е од значење за обезбедувањето. 

(3) Претседател на Националниот комитет за обез-
бедување во цивилното воздухопловство е директорот 
на Агенцијата во својство на национален координатор 
за обезбедување во цивилното воздухопловство. 

(4) Владата на Република Македонија донесува: 
- Национална програма за обезбедување во цивил-

ното воздухопловство која ќе содржи насоки за воспо-
ставување на аеродромска програма за обезбедување и 
програма за обезбедување на превозници,  

- Национална програма за обука за обезбедување во 
цивилното воздухопловство, 

- Национална програма за контрола на квалитетот 
во обезбедувањето во цивилното воздухопловство и  

- други програми и планови.” 
 

Член 57 
По членот 86 се додава нова Глава “III-б” која гла-

си: “III-б. ОЛЕСНУВАЊЕ” и два нови члена 86-а и 86-
б, кои гласат: 

 
“Член 86-а 

(1) На секој аеродром, аеродромскиот оператор 
формира Аеродромски комитет за олеснување. 

(2) Членови на Аеродромскиот комитет за олесну-
вање се претставници на: 

- операторот на аеродромот, 
- домашните превозници, 
- давателите на услуги  на аеродромот, 
- странските превозници, 
- Агенцијата, 
- давателот на услуги на воздухопловна навигација, 
- Министерството за транспорт и врски, 
- Министерството за внатрешни работи, 
- Министерството за финансии - Царинската управа и 
- претставници на други субјекти доколку нивната 

дејност е од значење за олеснувањето. 
(3) Комитетот од ставот (1) на овој член ја контро-

лира и надгледува имплементацијата на мерките за 
олеснување и врши советување за сите други активно-
сти директно поврзани со олеснувањето на аеродромот. 

(4) Аеродромскиот оператор донесува аеродромска 
програма за олеснување во согласност со одредбите на 
Националната програма за олеснување во воздухоплов-
ството. Аеродромската програма за олеснување во воз-
духопловството ја одобрува Агенцијата. 

(5) Аеродромскиот оператор е должен да импле-
ментира мерки за олеснување во согласност со одобре-
ната програма за олеснување. 

(6) Владата на Република Македонија ги пропишу-
ва мерките и процедурите за олеснување во цивилното 
воздухопловство. 

 
Член 86-б 

(1) Со цел за преземање на мерки за олеснување во 
цивилното воздухопловство, Владата на Република Ма-
кедонија формира Национален комитет за олеснување. 

(2) Членови на Националниот комитет за олеснува-
ње се претставници номинирани од страна на Мини-
стерството за транспорт и врски, Министерството за 
внатрешни работи, Министерството за финансии - Ца-

ринската управа, Агенцијата, давателот на услуги на 
воздухопловна навигација, операторот на аеродромот, 
давателот на аеродромски услуги, домашните превоз-
ници и претставници на други субјекти доколку нивна-
та дејност е од значење за олеснувањето. 

(3) Претседател на Националниот комитет за олес-
нување е директорот на Агенцијата во својство на на-
ционален координатор за воздухопловно олеснување. 

(4) Владата на Република Македонија донесува Наци-
онална програма за олеснување во воздухопловството.” 

 
Член 58 

Називот на Главата “IV. КОНЦЕСИИ” се менува и 
гласи: “IV. КОНЦЕСИИ, ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТ-
НЕРСТВО И ИЗБОР НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ”. 

 
Член 59 

Членот 87 се менува и гласи: 
“Концесија или јавно приватно партнерство може 

да се додели за следниве добра и дејности од општ ин-
терес, и тоа: 

- изградба и користење на нов аеродром или лета-
лиште, 

- реконструкција и користење на постојните аеро-
дроми или леталишта, 

- давање на аеродромски услуги и 
- линија за вршење на редовен јавен воздушен пре-

воз во рамките на ЕЗВО која Владата на Република Ма-
кедонија претходно ја определила како линија од јавен 
интерес согласно со условите, начинот и постапката 
пропишани со ЕУ Регулативата 1008/2008.” 

 
Член 60 

Членот 88 се менува и гласи: 
“(1) Постапката за доделување на концесија или 

јавно приватно партнерство од членот 87 став (1) на 
овој закон се врши согласно со Законот за концесии и 
други видови на јавно приватно партнерство. 

(2) Периодот за кој се доделува концесијата или јав-
ното приватно партнерство од членот 87 став (1) на 
овој закон не може да биде подолг од 30 години. 

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член за давање 
на аеродромските услуги на прифаќање и испраќање на 
воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и снабду-
вање на воздухопловите со гориво и мазиво, операто-
рот на аеродромот може да избере друг давател на тие 
услуги под услови, начин и постапка пропишани со 
овој закон согласно со Директивата 96/67 на ЕУ на пер-
иод не подолг од седум години. 

(4) Времетраењето на периодот за доделување на 
концесија или јавно приватно партнерство од членот 
87 став (1) на овој закон може да биде продолжен, но 
вкупното времетраење на овој период не може да изне-
сува повеќе од 30 години.  

(5) За продолжување на времетраењето на периодот 
за доделување на концесија или јавно приватно парт-
нерство од членот 87 став (1) на овој закон одлучува 
концедентот или јавниот партнер врз основа на оцена 
за успешноста и квалитетот на концесионерот или при-
ватниот партнер во вршење на предметната дејност.  

(6) По истекот на периодот за кој е доделена конце-
сијата или јавното приватно партнерство, a по барање 
на концесионерот или приватниот партнер, концеден-
тот или јавниот партнер врз основа на претходно доби-
ено мислење од Министерството за транспорт и врски 
и Агенцијата за успешноста и квалитетот на вршењето 
на предметната дејност, може да го продолжи периодот 
на времетраење на концесијата или јавното приватно 
партнерство со склучување на нов договор или измени 
и дополнувања на постојниот договор.” 
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Член 61 
Членот 89 се бришe. 
 

Член 62 
Членот  90 се менува и гласи: 
“Договорот за концесија и права и обврските кои 

произлегуваат од истиот можат да се пренесат, целосно 
или делумно, по претходна одлука за согласност, до-
колку со тоа не се загрозува континуираното и квали-
тетното спроведување на концесијата.“ 

 
Член 63 

Во членот 92 ставот (3) се менува и гласи: 
“Директорот на Агенцијата го пропишува начинот 

на водење на евиденција на воздухоплови кои не се по 
ICAO стандарди (ултралесни летала, моторизирани 
крила и крила за слободно летање), како и за аматерски 
градени воздухоплови.” 

Ставот (4) се брише. 
 

Член 64 
Во членот 93 став (2) по алинејата 1 се додава нова 

алинеја 2, која гласи: 
“- договорот за закуп односно лизинг е одобрен од 

Агенцијата,”. 
Алинејата 2 која станува алинеја 3 се менува и гла-

си:  
“- ги исполнува условите од членот 95 на овој закон 

и”. 
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
“(4) Критериумите и постапката за одобрување на 

договори за закуп, односно лизинг на воздухоплови ги 
пропишува директорот на Агенцијата.” 

Ставот (4) станува став (5).   
 

Член 65 
Членот 95 се менува и гласи:  
“Воздухоплов се запишува во регистарот на возду-

хоплови доколку: 
- воздухопловот ги исполнува условите за пловид-

беност пропишани со овој закон и прописите донесени 
врз основа на овој закон,  

- операторот на воздухопловот е домашно физичко 
лице или странско физичко лице со регулиран престој 
во Република Македонија или е правно лице регистри-
рано и со седиште во Република Македонија, 

- воздухопловот е избришан од странскиот регистар 
на воздухоплови во кој претходно бил запишан, 

- воздухопловот кој е увезен од странство има уве-
рение за пловидбеност на воздухопловот за извоз што 
го издал надлежниот орган на земјата во која бил прет-
ходно регистриран, 

- воздухопловот ги исполнува пропишаните услови 
во поглед на бучавата и другите емисии согласно со 
овој закон и прописите донесени врз основа на овој за-
кон, 

- операторот на воздухопловот има доказ за сопс-
твеност или одобрен договор за закуп односно лизинг 
на воздухопловот без екипаж и 

- операторот кој не е сопственик на воздухопловот 
достави изјава со која сопственикот се согласува исти-
от да се запише во регистарот на воздухоплови на Ре-
публика Македонија.” 

 
Член 66 

Членовите 96 и 97 се бришат. 

Член 67 
Во членот 98 ставот (1) се менува и гласи:  
“Агенцијата е должна да изврши упис во региста-

рот на воздухоплови и на подносителот на барањето за 
упис да му издаде уверение за регистрација на возду-
хопловот, доколку се исполнети условите од членот 95 
на овој закон.” 

Во ставот (2) зборовите: “Владата на Република 
Македонија на предлог на Агенцијата” се заменуваат 
со зборовите: “Управниот одбор на Агенцијата со та-
рифник, во зависност од реалните административни и 
надзорни трошоци”. 

 
Член 68 

Членот 99 се брише. 
 

Член 69 
Во членот 100 став (1) точката 5 се менува и гласи: 
“5) сопственикот, односно корисникот на воздухоп-

ловот престане да ги исполнува условите од членот 95 
на овој закон.” 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
“(2) Воздухоплов кој е оптоварен со хипотека, може 

да се избрише од регистарот само откако ќе се достави 
писмена согласност на сите хипотекарни доверители чии 
права се запишани во регистарот на воздухоплови.” 

  
Член 70 

Во членот 103 ставот (3) се менува и гласи:  
“Начинот и местото на обележување на воздухоп-

лови регистрирани и евидентирани во Република Маке-
донија, со знаците за државна припадност, регистар-
ските ознаки и другите ознаки ги пропишува директо-
рот на Агенцијата.” 

 
Член 71 

Во членот 110 ставот (2) се брише. 
 

Член 72 
Членот 111 се менува и гласи: 
“(1) Државните воздухоплови се распоредуваат 

според вид, категорија, намена, тежина, брзина и други 
посебни поделби. 

(2) Распоредувањето, боењето и означувањето, како 
и употребата на државните воздухоплови ги пропишу-
ваат:  

- министерот за одбрана за воените воздухоплови, 
- министерот за внатрешни работи за полициските 

воздухоплови и 
- министерот за финансии за царинските воздухоп-

лови.” 
 

Член 73 
Во членот 113 став (1) во првиот ред зборот “Град-

ба” се заменува со зборовите: “Проектирање и градба”. 
Во ставот (3) зборовите: “Владата на Република 

Македонија на предлог на Агенцијата” се заменуваат 
со зборовите: “Управниот одбор на Агенцијата со та-
рифник, во зависност од реалните административни и 
надзорни трошоци”. 

 
Член 74 

Во членот 117 став (2) зборовите: “правно лице кое 
има соодветен персонал, опрема и објекти, како и да ги 
исполнува другите посебни услови” се заменуваат со 
катренката “ЕАЅА”. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
“Испитувањето заради оцена на сообразност и изда-

вањето на уверенија за тип се врши под услови, на на-
чин и во постапка пропишани од директорот на Аген-
цијата.” 
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Член 75 
Членот 118 се менува и гласи:  
“(1) Уверенијата за тип издадени од ЕАЅА директ-

но се сметаат за признати во Република Македонија, 
без спроведување на постапка за нивно признавање од 
страна на Агенцијата. 

(2) Уверенијата за тип издадени од странска држава 
Агенцијата ги признава ако се во согласност со технич-
ките услови за пловидбеност на ЕАЅА.” 

 
Член 76 

Во членот 126 ставот (5) се брише. 
 

Член 77 
Во членот 127 став (1) зборовите: “Владата на Ре-

публика Македонија” се заменуваат со зборовите: 
“Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во за-
висност од реалните административни и надзорни тро-
шоци”. 

 
Член 78 

Во членот 133 ставот (2) се менува и гласи: 
“На македонски воздухоплов уверенијата од ставот 

(1) на овој член ги издава Агенцијата. За издавање, 
продолжување и промена на уверенијата од ставот (1) 
на овој член се плаќа надоместок во висина што ја про-
пишува Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, 
во зависност од реалните административни и надзорни 
трошоци.” 

 
Член 79 

Во членот 134 став (2) зборовите: “и да поседува 
уверение за стручната оспособеност” се бришат. 

 
Член 80 

Во членот 136 став (3) точката на крајот од речени-
цата се брише и се додаваат зборовите: “во организа-
ции и центри за обука, доколку се овластени од стран-
ска воздухопловна власт за вршење на соодветна обука 
согласно со меѓународни стандарди прифатени од Ре-
публика Македонија”. 

Во ставот (6) зборовите: “Владата на Република 
Македонија на предлог на Агенцијата” се заменуваат 
со зборовите: “Управниот одбор на Агенцијата со та-
рифник, во зависност од реалните административни и 
надзорни трошоци”. 

Во ставот (8) по зборот “работење” се додаваат збо-
ровите: “на организации и центри за обука во Републи-
ка Македонија”. 

 
Член 81 

Во членот 137 ставот (1) се менува и гласи:  
“Стручната оспособеност на персоналот во возду-

хопловство стекната согласно со членот 136 на овој за-
кон, ја проверува Агенцијата преку организирање на 
испити.” 

Во ставот (3) по зборот “критериуми” се додаваат 
зборовите: “и во постапка”. 

Во ставот (6) зборовите: “Владата на Република 
Македонија на предлог на Агенцијата” се заменуваат 
со зборовите: “Управниот одбор на Агенцијата со та-
рифник, во зависност од реалните административни и 
надзорни трошоци”. 

 
Член 82 

Во членот 138 ставови (2) и (4) зборовите: “на дру-
гиот стручен персонал” се бришат. 

 
Член 83 

Членот 140 се менува и гласи: 

“(1) Стручната подготовка и стручната оспособеност 
на персоналот во воздухопловството кој врши и обезбе-
дува работи од значење за безбедноста на воздухоплов-
ството која се однесува на државните воздухоплови се 
стекнува во соодветни установи на Министерството за 
одбрана или Министерството за внатрешни работи. 

(2) Стручната подготовка и стручната оспособеност 
на  персоналот во воздухопловството кој врши и обез-
бедува работи од значење за безбедноста на воздухоп-
ловството која се однесува на државните воздухоплови 
може да се стекне и во странство. 

(3) Стручната подготовка и програмите за стручна 
оспособеност,  условите и начинот на издавање, про-
должување, суспендирање и одземање на дозволите и 
овластувањата, како и формата и содржината на обра-
зецот на дозволите и овластувањата на персоналот во 
воздухопловството кој врши и обезбедува работи од 
значење за безбедноста на воздухопловството која се 
однесува на државните воздухоплови ги пропишуваат 
министерот за одбрана, министерот за внатрешни рабо-
ти, односно министерот за финансии.” 

 
Член 84 

Членот 141 се менува и гласи: 
“Соодветната воздухопловна стручна подготовка и 

стручната оспособеност на персоналот во воздухоплов-
ството кој врши и обезбедува работи од значење за без-
бедноста на воздухопловството која се однесува на др-
жавните воздухоплови стекнати во соодветни установи 
на Министерството за одбрана, Министерството за вна-
трешни работи и/или соодветни организации во 
странство ќе се признаат за добивање на дозвола во ци-
вилното воздухопловство, ако им одговараат на усло-
вите за издавање на дозвола и овластување предвидени 
со овој закон и со прописите донесени врз основа на 
овој закон.” 

 
Член 85 

Во членот 142 став (3) зборовите: “додека не пре-
станат последиците од ставовите (1) и (2) на овој член” 
се бришат. 

 
Член 86 

Во членот 143 став (1) точката 1 се менува и гласи:  
“1) против него во кривична или прекршочна по-

стапка е изречена мерка на безбедност, односно прекр-
шочна санкција забрана на вршење на професија која 
произлегува од дозволата, односно уверението издаде-
ни од Агенцијата за времетраење на таа мерка;”.  

Точката 3 се менува и гласи: 
“3) при надзор е констатирана повреда на прописи-

те од областа на воздухопловството;”. 
Точката 5 се менува и гласи: 
“5) бил инволвиран во несреќа или сериозен инци-

дент од областа на цивилното воздухопловство;”. 
По точката 5 се додава нова точка 6 која гласи: 
“6) во други случаи пропишани со актите донесени 

врз основа на членот 139 од овој закон.” 
Во ставот (3) зборот “односно” се заменува со сврз-

никот “или”.  
 

Член 87 
Во членот 147 став (2) точката на крајот од ставот 

се брише и се додаваат зборовите: “и/или друг стручен 
персонал.”. 

Во ставот (3) зборовите: “Владата на Република 
Македонија на предлог на Агенцијата” се заменуваат 
со зборовите: “Управниот одбор на Агенцијата со та-
рифник, во зависност од реалните административни и 
надзорни трошоци”. 



14 мај 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 67 - Стр. 51 

Ставот (5) се менува и гласи: 
“За редовните и вонредните здравствени прегледи 

се плаќа надоместок во висина што ја определуваат ов-
ластените здравствени установи.“ 

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
“(6) Надоместокот за здравствени прегледи на мо-

билните работници го плаќаат нивните работодавачи.” 
 

Член 88 
Членот 149 се менува и гласи: 
“(1) На организацијата на работното време, време-

траењето на одморот и другите права на членовите на 
екипажот на воздухоплов се применува Директивата 
2000/79 на ЕУ. 

(2) Организацијата на работното време, времето на 
летање и времетраењето на одморот на членовите на 
екипажот на воздухоплов поблиску ги пропишува ди-
ректорот на Агенцијата. 

(3) Лицето кое управува со воздухоплов има право 
на користење  на посебно отсуство од работа со надо-
месток од плата и други права од работен однос во те-
кот на календарската година заради одржување на пси-
хофизичката кондиција.” 

 
Член 89 

Во членот 152 ставовите (2) и (3) се бришат. 
 

Член 90 
Во членот 153 ставовите (3) и (4) се бришат.  
 

Член 91 
Членот 159 се брише. 
 

Член 92 
Во членот 160 по ставот (2) се додава нов став (3), 

кој гласи: 
“(3) Во случаите кога цивилната контрола на лета-

ње дава услуги на навигација на воени или полициски 
воздухоплови при оперативно летање, на контролорот 
на летање може да му помага и помошник воен или по-
лициски контролор на летање и/или раководител на ле-
тањето во зависност од потребите.” 

 
Член 93 

Членот 161 се брише. 
 

Член 94 
Во членот 164 по зборот “кондиција” се става точ-

ка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат. 
 

Член 95 
Насловот на ОСМИ ДЕЛ се менува и гласи: “ИСТ-

РАЖУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕЌИ, СЕ-
РИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ, ИНЦИДЕНТИ И НАСТАНИ 
И ПОТРАГА И СПАСУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВ”. 

Главата I се менува и гласи: “I. ИСТРАЖУВАЊЕ 
НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕЌИ, СЕРИОЗНИ ИН-
ЦИДЕНТИ, ИНЦИДЕНТИ И НАСТАНИ”. 

  
 

Член 96 
Членот 165 се менува и гласи:  
“(1) Секој настан кој ја загрозува воздухопловната 

безбедност односно несреќа, сериозен инцидент, инци-
дент или друг настан мора да биде детално истражен, 
анализиран и класифициран според сериозноста, со цел 
за утврдување на причините, фактите и околностите 
под кои се случиле и преземање на соодветни мерки за 
спречување на нови настани на загрозување на безбед-
носта на цивилното воздухопловство. 

(2) Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи 
и сериозни инциденти од членот 5 став (3) на овој за-
кон (во натамошниот текст: Комитет) ги истражува не-
среќите во кои учествувале цивилни воздухоплови или 
падобрани. 

(3) Субјектите на воздухопловната индустрија пр-
вично ги истражуваат, анализираат и класифицираат 
сериозните инциденти, инцидентите и другите настани 
на загрозување на безбедноста на цивилното воздухоп-
ловство во кои самите учествувале. 

(4) Субјектите на воздухопловната индустрија по 
завршување на истражувањето, анализата и класифика-
цијата на сериозните инциденти, инцидентите и други-
те настани се должни резултатите од истражувањето на 
сериозните инциденти да ги достават до Комитетот, а 
резултатите од истражените инциденти и други наста-
ни до Агенцијата, кои можат повторно да ги испитаат 
по свое наоѓање. 

(5) Субјектите на воздухопловната индустрија се 
должни да определат лице за заштита на безбедносните 
информации до кои е дојдено при истражувањето од 
ставот (1) на овој член од несоодветна употреба соглас-
но со членот 167 ставови (2) и (3) на овој закон. 

(6) Покрај задачите од ставовите (2) и (4) на овој 
член, Комитетот врши и задачи поврзани со собирање 
и анализа на податоци и други задачи поврзани со без-
бедноста на летот, особено за намалувањето на ризици 
во воздухопловството и спречување на несреќи, сери-
озни инциденти и инциденти, под услов овие задачи да 
не влијаат на независноста на Комитетот.” 

 
Член 97 

Членот 166 се менува и гласи: 
“(1) Ако странски воздухоплов претрпи несреќа, се-

риозен инцидент или инцидент на територијата на Ре-
публика Македонија, во истражувањето можат да при-
суствуваат претставници од воздухопловните власти 
или организации на земјата каде што е регистриран 
воздухопловот, земјата на превозникот, земјата на про-
изводство и земјата чии државјани настрадале во не-
среќата, на нивно барање.   

(2) Ако македонски воздухоплов претрпи несреќа, 
сериозен инцидент или инцидент на територијата на 
странска држава, треба да бидат определени овластени 
претставници на Република Македонија, кои ќе присус-
твуваат во текот на истражувањето на несреќата, сериоз-
ниот инцидент или инцидентот на тој воздухоплов.  

(3)  Овластените претставници на Република Маке-
донија од ставот (2) на овој член ги именува главниот 
истражител и треба да ги исполнуваат условите за 
истражители пропишани во членот 170 на овој закон.”    

      
Член 98 

Членот 167 се менува и гласи: 
“(1) Цел на техничкото истражување на несреќи, се-

риозни инциденти или инциденти е подобрување на 
воздухопловната безбедност преку собирање на без-
бедносни информации и утврдување на причините за 
тие несреќи, сериозни инциденти или инциденти и пре-
земање на соодветни мерки за спречување на нивно по-
вторно настанување. 

 (2) Безбедносните информации собрани при технич-
кото истражување на несреќи, сериозни инциденти или 
инциденти не смеат несоодветно да се употребуваат. 

(3) Несоодветната употреба од ставот (2) на овој 
член опфаќа употреба на податоците за утврдување на 
вина или изрекување на казнени мерки на оперативни-
от персонал, како и нивно доставување до јавноста 
освен кога фактите и доказите укажуваат на постоење 
на намера за причинување на штета.” 
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Член 99 
Членот 168 се менува и гласи: 
“За непречено извршување на задачите, Комитетот 

треба да биде организациски, функционално и финан-
сиски независен од Министерството за транспорт и вр-
ски, Агенцијата и од субјектите на воздухопловната 
индустрија чии интереси можат да бидат во конфликт 
со неговите задачи и овластувања.” 

 
Член 100 

Главата “II. ИСПИТУВАЊЕ НА ИНЦИДЕНТИ И 
ПОСЕБНИ НАСТАНИ ПОВРЗАНИ СО АТМ” се брише. 

 
Член 101 

Членот 169 се менува и гласи:  
“(1) Лицето за кое е утврдено дека со умисла или од 

крајна небрежност предизвикало несреќа, е должно да 
ги врати трошоците за истражување на воздухопловни-
те несреќи на сметка на Буџетот на Република Македо-
нија. 

(2) Трошоците за отстранување на остатоците од 
воздухоплов ги сноси операторот на воздухопловот.”  

  
Член 102 

Членот 170 се менува и гласи:    
“(1) Комитетот се состои од тројца истражители 

кои ги именува  Владата на Република Македонија, од 
кои еден се именува за претседател.  

(2) Истражителите треба да имаат најмалку десет 
години работно искуство од областа на цивилното воз-
духопловство, солидно познавање на англискиот јазик 
и да имаат или имале статус на персонал во воздухоп-
ловството во смисла на овој закон. 

(3) Истражителите треба да имаат завршено соод-
ветна обука за спроведување на истраги и континуира-
но да го обновуваат и унапредуваат своето професио-
нално знаење. 

(4) За својата работа Комитетот донесува Деловник 
за работа.” 

 
Член 103 

По членот 170 се додаваат десет нови членови 170-
a, 170-б, 170-в, 170-г, 170-д, 170-ѓ, 170-е, 170-ж, 170-з и 
170-ѕ,  кои гласат: 

 
“Член 170-а 

(1) За секоја несреќа или сериозен инцидент се име-
нува главен истражител од страна на претседателот на 
Комитетот. 

(2) Претседателот на Комитетот во случај на несре-
ќа или сериозен инцидент може да ангажира надвореш-
ни експерти од областа на воздухопловството или 
странски истражни тела од цивилното воздухопловство 
или други тела кои се квалификувани за истражување 
на воздухопловни несреќи или сериозни инциденти. За 
нивната работа им следува надоместок определен со 
договорот за нивно ангажирање. 

(3) Ако во несреќа или сериозен инцидент на стран-
ски или домашен цивилен воздухоплов, учествувал и 
државен воздухоплов, во работата на Комитетот учес-
твува и претставник од соодветното министерство. 

(4) Несреќите, сериозните инциденти или инциден-
тите на државен воздухоплов ќе бидат истражувани од 
страна на комисија именувана од соодветните мини-
стерства.  

 
Член 170-б 

(1) Министерството за внатрешни работи, надлеж-
ните судови, јавното обвинителство и другите субјекти 
во истражувањето на несреќата или сериозниот инци-
дент мора да им овозможат на истражителите непречен 
пристап до неопходните оперативни, технички и прав-
ни информации и документи за истражувањето. 

(2) Истражителите и надворешните експерти се 
должни да ги заштитат безбедносните информации во 
врска со воздухопловните несреќи или сериозни инци-
денти од несоодветна употреба согласно со членот 167 
ставови (2) и (3) на овој закон.  

  
Член 170-в 

Доколку Комитетот утврди дека не е во можност 
целосно да го  заврши истражувањето може да го пре-
несе извршувањето на истражувањето или дел од 
истражувањето на несреќа или сериозен инцидент на 
соодветно истражно тело на друга држава, по претход-
на согласност од Владата на Република Македонија. 

 
Член 170-г 

(1) Истражителите и надворешните експерти на 
воздухопловната несреќа или сериозен инцидент ќе го 
испитаат секое лице за кое сметаат дека би можело да 
обезбеди релевантни информации за истражувањето и 
може да истражуваат објекти, документи, записи и по-
датоци од електронски уреди. 

(2) Истражителите и надворешните експерти ги 
имаат следниве права и надлежности: 

- слободен и непречен пристап до местото на несре-
ќата или инцидентот, како и до воздухопловот, негови-
те составни делови или неговите остатоци,  

- евидентирање  на доказите,  
- контролирано отстранување на остатоците или со-

ставните   делови за преглед или анализа; 
- моментален пристап и користење на содржината 

од “црната кутија” или кои било други записи, 
- моментален пристап до резултатите од испитува-

њата на лицата инволвирани во оперирањето на возду-
хопловот или до тестовите направени на примероци зе-
мени од тие лица, 

- да испитува сведоци, 
- слободен пристап до сите релевантни информации 

или записи   кои се кај сопственикот, превозникот (опе-
раторот/корисникот со/на воздухопловот) или произво-
дителот на воздухопловот, од властите одговорни за 
цивилно воздухопловство или за оперирање со аеро-
дромот или од сите други релевантни субјекти, 

- пристап до резултатите од испитувањето (обдук-
цијата) на телата на жртвите или од тестовите направе-
ни на примероци земени од телата на жртвите и 

- пристап до информации од истражувањето на не-
среќата утврдени од Министерството за внатрешни ра-
боти, надлежните судови и јавното обвинителство. 

 
Член 170-д 

(1) Воздухопловот, деловите на воздухопловот и 
предметите кои биле транспортирани со воздухопло-
вот, падобранот или предметите за кои постои сомнеж 
дека се можна причина за воздухопловната несреќа, не 
смеат да се вадат или поместуваат без дозвола од глав-
ниот истражител. 

 (2) По исклучок од ставот (1) на овој член дозвола 
од главниот истражител не е потребна во случај кога е 
неопходно спасување на човечки живот или во други 
исклучителни случаи кога е неопходно за спречување 
на настанување на поголеми штетни последици. 

 
Член 170-ѓ 

(1) Комитетот врз основа на истражувањето на не-
среќата или сериозниот инцидент ќе подготви безбед-
носни препораки кои ќе ги испрати до Агенцијата, суб-
јектите на воздухопловната индустрија и/или до други 
заинтересирани страни. 
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(2) Агенцијата врз основа на безбедносните препо-
раки од ставот (1) на овој член или кога постои основа-
но сомнение дека нов инцидент или ризик ќе бидат из-
бегнати на тој начин, може со наредба привремено да 
ја забрани или ограничи употребата на одреден тип на 
воздухоплов, неговите делови, опрема, навигациони 
уреди, како и изведувањето на летови и вршење на ра-
бота на воздухопловниот и другиот професионален 
персонал, сè до моментот на отстранување на можните 
причини за воздухопловната несреќа, сериозниот инци-
дент или инцидентот. 

(3) Безбедносните препораки немаат за цел да соз-
дадат сомнеж на вина или одговорност за воздухоплов-
ната несреќа, сериозниот инцидент или инцидентот. 

 
Член 170-е 

Финалниот извештај за воздухопловната несреќа, 
сериозниот инцидент и/или инцидентот треба да биде 
изготвен во период од 12 месеци сметано од денот на 
несреќата, сериозниот инцидент или инцидентот, освен 
кога поради објективни околности истражувањето мо-
же да трае и подолго. 

 
Член 170-ж 

Завршеното истражување за воздухопловната не-
среќа, сериозниот инцидент или инцидентот може да 
биде повторно отворено доколку се обезбедат нови до-
кази. 

 
Член 170-з 

(1) На истражувањето на цивилни воздухопловни 
несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани, се 
применува Директивата 94/56 на ЕУ, а на пријавување-
то на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и наста-
ни се применува Директивата 2003/42 на ЕУ. 

(2) Владата на Република Македонија поблиску ги 
пропишува  принципите по кои се води истражувањето 
на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани 
на цивилни и државни воздухоплови како и начинот на 
нивно пријавување. 

 
Член 170-ѕ 

(1) Комитетот најдоцна до 31 јануари во наредната 
година доставува годишен извештај за неговата работа 
во претходната година и годишна програма со финан-
сиски план за работа за наредната година до Владата 
на Република Македонија заради разгледување и усво-
јување. 

(2) Актите од ставот (1) на овој член треба да ги со-
држат и преземените мерки и мерките кои треба да се 
преземат за подобрување на воздухопловната безбед-
ност.” 

   
Член 104 

Членот 173 се менува и гласи:  
“(1) Надзор над примената и спроведувањето на 

прописите од областа на воздухопловството врши 
Агенцијата, согласно со овој закон и прописите донесе-
ни врз основа на овој закон, преку воздухопловни инс-
пектори (во натамошниот текст: инспектори). 

(2) Начинот, правилата и посебните услови за вр-
шење на надзор ги пропишува министерот за транс-
порт и врски.” 

  
Член 105 

Во членот 176 по зборовите: “пропишаните услови” 
се додаваат зборовите: “за економска солвентност на 
превозници и”. 

Член 106 
Во членот 177 точката се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: “како и за економското работење 
на операторите на аеродроми и давателите на аеро-
дромски услуги”. 

 
Член 107 

Во членот 179 по зборовите: “противпожарна за-
штита” се додаваат зборовите: “информираноста на 
патниците за идентитетот на превозниците, начинот на 
формирањето на надоместоците од страна на операто-
рите на воздухопловни пристаништа и давателите на 
аеродромски услуги”. 

 
Член 108 

Во членот 180 по зборовите: “метеоролошкото 
обезбедување” се додаваат зборовите: “економското 
работење на давателите на услуги на воздухопловна 
навигација, начинот на работа на Координативниот 
центар за спасување, функционирањето на системот за 
управување со безбедноста”. 

 
Член 109 

Членот 182-а се брише. 
 

Член 110 
Во членот 183 зборот “инспекциски” се брише. 
 

Член 111 
Членот 188 се менува и гласи: 
“(1) Глоба во износ од 2.000 до 10.000 евра во де-

нарска противвредност се изрекува за  прекршок на 
правното лице, ако: 

1)  не ја префрли месечната наплата на дел од надо-
местоците за користење за аеродромската инфрастру-
ктура, односно за полетување и слетување (lаnding) и 
осветлување (lighting) на сметка на Агенцијата (член 12 
став (4)); 

2) врши јавен воздушен превоз во воздушниот соо-
браќај, спротивно на начинот и условите пропишани од 
директорот на Агенцијата  (член 33 став (1)); 

3) врши јавен воздушен превоз, а не ги исполнува 
пропишаните услови од меѓународните договори и/или 
другите меѓународни акти што ја обврзуваат Републи-
ка Македонија (член 34);  

4) не го одржува превозот редовно и уредно и свои-
те работи ги врши така што не овозможува редовно и 
уредно одвивање на воздушниот сообраќај (член 37 
ставови (1) и (2));  

5) не доставува месечен извештај за редовноста и 
уредноста на воздушниот сообраќај на Агенцијата  
(член 37 став (3));  

6) не воспостави и одржува систем за управување 
со безбедност во согласност со Националната програма 
за безбедност (член 38 став (3));  

7) со воздухоплов врши превоз на лица или предме-
ти за сопствени потреби, спротивно на начинот и усло-
вите пропишани од Агенцијата (член 42); 

8) со воздухоплов врши специјализирани услуги, 
спротивно на начинот и условите пропишани од Аген-
цијата (член  43);  

9) користи воздухоплов за воздухопловно - спорт-
ски активности, спротивно на начинот и условите про-
пишани од Агенцијата  (член 44);  

10) воздухопловот што се користи за воздушен соо-
браќај ги нема исправите, книгите и другите документи 
(член 49);  

11) ако се даваат АТМ услуги спротивно на органи-
зацијата и користењето на воздушниот простор пропи-
шани од Владата на Република Македонија (член 58 
став (1)); 
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12) се постават пречки, емисиони уреди, објекти, 
далноводи или други уреди што емитираат електромаг-
нетни бранови на оддалеченост од која со својата рабо-
та можат  да ја попречат работата на техничките средс-
тва и уредите за давање на услугите во воздушниот со-
обраќај, или ако не обезбедат приоритет во врските не-
опходни за давање на услуги на воздухопловна навига-
ција (член 59); 

13) планирањето, проектирањето, реконструкцијата 
и изградбата на аеродромот или леталиштето не ги вр-
ши согласно со посебните услови кои ги пропишува 
министерот за транспорт и врски (член 67 став (2)); 

14) пред изградбата или реконструкцијата на аеро-
дромот, леталиштето или друг објект во зоната на аеро-
дромот, односно леталиштето, инвеститорот не приба-
ви согласност за услови за градба (член 68 став (1));  

15) полетно - слетните и другите патеки, платфор-
мата, објектите, инсталациите, уредите или опремата 
не ги искористува според нивната намена и капацитет 
во согласност со одредбите од овој закон и со прописи-
те донесени врз основа на овој закон и ако не му овоз-
можи користење на аеродромските објекти и инфра-
структура на воздухоплов кој има одобрение за летање 
во македонскиот воздушен простор (член 69 ставови 
(1) и (2)); 

16) аеродромот не е отворен за воздушен сообраќај 
во утврденото време (член 71 став (1));  

17) не се придржува на пропишаните правила за до-
делување на слотови (член 71-а став (5)); 

18) не ја извести Агенцијата и давателот на услуги 
од членот 60 на овој закон во пропишаниот рок за секо-
ја планирана промена на намената, класата или катего-
ријата на аеродромот, потоа за секоја планирана работа 
во поголем обем којашто предизвикува затворање на 
делови од аеродромот или ограничување на користење-
то на површините за маневрирање, како и за секоја не-
надејна и непредвидена промена, работа или интервен-
ција (член 74 ставови (1), (2) и (3)); 

19) површините за маневрирање или платформите 
или другите површини на аеродромот, односно летали-
штето определени за движење на воздухопловите по 
земја не се обележани во согласност со начинот пропи-
шан од директорот на Агенцијата (член 75); 

20) изградбата, поставувањето и обележувањето на 
објекти, инсталации и уреди во зоната на аеродромот 
или леталиштето, вклучувајки ги и објектите и уредите 
за контрола на летањето, како и на објекти надвор од 
зоната на аеродромот и леталиштето коишто можат да 
влијаат врз безбедноста на воздушниот сообраќај не ги 
врши на начин пропишан со овој и друг закон и соглас-
но со условите пропишани од Министерството за 
транспорт и врски или ако земјиштето во зоната на ае-
родромот, односно во близина на аеродромот не го 
обработува или не го користи на начин пропишан со 
овој и друг закон и согласно со условите што ги пропи-
шал министерот за транспорт и врски (член 76); 

21) површините за маневрирање, платформите, об-
јектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродро-
мот не ги користи, одржува и не ги контролира на на-
чин што го пропишува Агенцијата (член 79 став (1)); 

22) леталиштето не го одржува на начин и под ус-
лови што ги пропишува директорот на Агенцијата 
(член 80);  

23) на аеродромот или леталиштето не е организи-
рано противпожарно-спасувачко и медицинско обезбе-
дување, а на воздухопловно пристаниште не е органи-
зирана противпожарна-спасувачка служба, служба за 
итна медицинска помош и служба за прифаќање и ис-
праќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и по-

шта и снабдување на воздухопловите со гориво и мази-
во, кои даваат аеродромски услуги под услови и на на-
чин пропишани од директорот на  Агенцијата (член 82 
став (1)); 

24) на воздухопловното пристаниште не го органи-
зира снабдувањето на клипни и млазни воздухоплови 
со гориво и мазиво во согласност со важечкиот стан-
дард за квалитет или ако не обезбеди гориво и мазиво 
за најмалку тридневна употреба според планираниот 
обем на сообраќајот на воздухопловното пристаниште, 
како и ако поради виша сила или друг вонреден настан 
не ги извести операторот на аеродромот, Агенцијата и 
надлежната контрола на летање дека не е во можност 
да го снабди воздухопловот со гориво и мазиво (член 
82 ставови (4), (5) и (6));  

25) дозволи во аеродромскиот периметар движење 
на лица без важечка идентификациона картичка или на 
возила без важечка аеродромска дозвола (член 83 став 
(1)); 

26) работи без одобрена аеродромска програма за 
обезбедување или програма за обезбедување на превоз-
ник изработена во согласност со Националната програ-
ма за обезбедување во цивилното воздухопловство, 
или не имплементира мерки за обезбедување во соглас-
ност со соодветните одобрени програми за обезбедува-
ње (член 84 ставови (1), (2) и (3)); 

27) работи без одобрена програма за олеснување 
изработена во согласност со Националната програма за 
олеснување во воздухопловството или не имплементи-
ра мерки за олеснување во согласност со одобрената 
програма за олеснување или не се придржува на пропи-
шаните мерки и процедури од Владата на Република 
Македонија (член 86-а ставови (4) и (5) и член 86-б 
став (4)); 

28) странски воздухоплов за време на летањето во 
македонски воздушен простор не ги носи ознаките 
определени со прописот на земјата во која е регистри-
ран или ознаките предвидени со меѓународна спогодба 
(член 105);  

29) врши проектирање, градба или измена на возду-
хоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоп-
лов или техничка контрола на градбата и изработка на 
техничко-технолошката документација за градбата и 
измени, а не ги исполнува општите услови за вршење 
на стопанска дејност и посебните услови што ги пропи-
шала Агенцијата (член 113 став (1)); 

30) врши одржување и техничка контрола на одр-
жувањето на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и 
опрема на воздухоплов и изработува техничко-техно-
лошка документација за одржувањето, спротивно на 
начинот и условите пропишани од Агенцијата (член 
122); 

31) не ја извести Агенцијата за околности, настани, 
пропусти и откриени неправилности како на воздухоп-
ловот, така и во поглед на документацијата што можат 
негативно да влијаат на пловидбеноста на воздухопло-
вот (член 132 став (3)); 

32) врши обука на персонал во воздухопловството и 
друг стручен персонал спротивно на одобрените про-
грами за обука или ако врши обука, а не ги исполнува 
пропишаните услови за вршење на обука на персонал 
во воздухопловството и друг стручен персонал (член 
136 ставови (2) и (4));  

33) со своите општи акти поблиску не ја утврди од-
говорноста на работниците кои, во смисла на овој за-
кон се сметаат како персонал во воздухопловството и 
друг стручен персонал (член 145 став (2));  

34) согласно со одобрениот технички систем за одр-
жување не обезбеди воздухопловно-технички персонал 
(член 157) и 
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35) доколку сериозните инциденти, инцидентите и 
другите настани на загрозување на безбедноста на ци-
вилното воздухопловство првично не ги истражуваат, 
анализираат и класифицираат и доколку по завршува-
ње на истражувањето и класификацијата на сериозните 
инциденти, инцидентите и другите настани не ги до-
стават резултатите од истражувањето на сериозните 
инциденти до Комитетот, а резултатите од истражени-
те инциденти и други настани до Агенцијата или не 
определат лице и не организираат заштита на безбед-
носните информации до кои е дојдено при истражува-
њето од несоодветна употреба (член 165 ставови (3), 
(4) и (5)). 

(2) Со глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во де-
нарска противвредност ќе се казни и одговорното лице 
во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој 
член.” 

 
Член 112 

Членот 189 се менува и гласи: 
“(1) Глоба во износ од 2.000 до 10.000 евра во де-

нарска противвредност му се изрекува за прекршок на 
правното лице, ако: 

1) користи воздухоплов кој не ги исполнува услови-
те пропишани со овој закон и прописите донесени врз 
основа на овој закон (член 15 став (1)); 

2) во воздушниот сообраќај се користи воздухоплов 
спротивно на видот, категоријата и намената утврдени 
во уверението за пловидбеност (член 15 став (2)); 

3) не се придржува кон пропишаните правила и по-
стапки за летање на  воздухопловите (член 15 став (3));  

4) воздухоплов без екипаж лета во контролирана 
аеродромска зона на воздухопловно пристаниште без 
уред за идентификација - транспондер и спротивно на 
условите што ги пропишала Владата на Република Ма-
кедонија (член 17); 

5) воздушен сообраќај се врши над подрачје што е 
прогласено за забранета, условно забранета зона или 
опасна зона или ако врши воздушен сообраќај над 
определени подрачја во забрането време или под или 
над определената височина (член 18 ставови  (1) и (2));  

6) спрема воздухопловот којшто се приближува или 
лета преку забранета, условно забранета зона или опас-
на зона или лета низ неа, не ги преземе пропишаните 
мерки за враќање на воздухопловот на патеката на ле-
тот определена со одобрениот план за летање или ако 
не иницира постапка за присилно слетување на возду-
хопловот (член 18 ставови (4) и (5)); 

7) без одобрение од Агенцијата врши воздушен со-
обраќај под пропишаната минимална безбедна височи-
на за летање над градови, населени места и индустри-
ски објекти или ако врши акробатско летање над градо-
ви, населени места и индустриски објекти  (член 18 
ставови (7) и  (9));  

8) употребува ракети и други летачки објекти што 
можат да ја загрозат безбедноста на воздушниот соо-
браќај спротивно на условите и начинот пропишани од 
Агенцијата  (член 20);  

9) употребува ракети против градоносни облаци без 
согласност од надлежната контрола на летање и спро-
тивно на условите и начинот што ги пропишува Влада-
та на Република Македонија (член 21);  

10) влегува во, односно излегува од македонски 
воздушен простор надвор од гранична точка, која е 
одобрена од Агенцијата (член 25); 

11) не се придржува кон начинот на вршење на воз-
духопловно-спортски дејности, како и посебните усло-
ви во однос на воздухопловите, опремата и другите по-
себни услови неопходни за безбедно и уредно работе-
ње и кон начинот и правилата на летање со едрилици, 

балони, ултра лесни летала и моторизирани крила, кри-
ла за слободно летање, за скокање со падобрани, за мо-
деларство и за организирање на натпревари пропишани 
од Агенцијата (член 44 ставови (6) и (7));  

12) не се придржува кон условите и начинот за ор-
ганизирање на воздухопловни манифестации пропиша-
ни од директорот на Агенцијата (член 47 став (1)); 

13) за време на воздушниот сообраќај во воздухоп-
ловот не се наоѓаат исправите и книгите пропишани со 
овој закон и прописите донесени врз основа на овој за-
кон или ако книгите и исправите не се уредни, ажури-
рани и не се покажат по барање на овластено лице  
(член 49);  

14) на Агенцијата не и ги достави исправите на воз-
духопловот избришан од регистарот на воздухоплови 
на Република Македонија (член 51); 

15) не се придржува на пропишаните услови и на-
чин за давање на услуги на воздухопловна навигација 
што ги пропишува Владата на Република Македонија 
(член 53 став (7)); 

16) при давање на услуги на воздухопловна навига-
ција не се употребуваат мерните единици, кратенките и 
мерилата што се утврдени со закон, важечките стандар-
ди или меѓународните договори што ја обврзуваат Ре-
публика Македонија (член 55); 

17) техничките средства, опремата, уредите и обје-
ктите за давање на услуги на воздухопловна навигација 
не ги заштити од оштетување или уништување, потоа 
не се придржува на начинот на нивно поставување, за-
штитување и одржување пропишан од Агенцијата и 
ако дефектот на тие средства, опрема и уреди не се об-
јави веднаш на начин вообичаен во воздушниот соо-
браќај (член 59 ставови (3), (4) и (7)); 

18) не се придржува на правилата и условите за за-
емна оперативност на системите, нивните составни де-
лови и поврзаните процедури пропишани од Владата 
на Република Македонија (член 59-а); 

19) не го изготвува и редовно ажурира Зборникот 
на воздухопловни информации (член 60-а точка 3)); 

20) користи аеродром и леталиште што не ги испол-
нува условите за безбедност на воздушниот сообраќај 
пропишани со овој закон и со прописите донесени врз 
основа на овој закон (член 61 став (1)); 

21) користи терен спротивно на условите што ги 
пропишува Агенцијата (член 61 став (2)); 

22) не ги објави утврдените постапки, процедури и 
минимум услови за безбедно полетување или слетува-
ње на воздухопловите во Зборникот на воздухопловни 
информации (член 64); 

23) на аеродром или леталиште не е организирано 
противпожарно-спасувачко и медицинско обезбедува-
ње и не се придржува на условите и начинот за давање 
на аеродромските услуги пропишани од директорот на 
Агенцијата (член 82); 

24) не ги почитува пропишаните услови, правила и 
мерки за обезбедување од дејствија на незаконско по-
стапување од Владата на Република Македонија или не 
воспостави критични делови на безбедносно ограниче-
ните зони на аеродроми каде што повеќе од 40 вработе-
ни поседуваат аеродромска идентификациона картичка 
(член 84 ставови (4), (5) и (6)); 

25) користи воздухоплов кој не е регистриран, од-
носно евидентиран (член 91 став (1)); 

26) на воздухопловот што е запишан во регистарот 
на воздухоплови не ги носи пропишаните знаци на др-
жавна припадност и регистарските ознаки и ако сите 
други ознаки и натписи на воздухопловот ја попречу-
ваат видливоста на знаци на државна припадност и ре-
гистарските ознаки (член 103  ставови (1) и (4)); 
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27) користи воздухоплов, мотор, елиса, падобран и 
опрема на воздухоплов коишто не ги исполнуваат ус-
ловите за безбеден воздушен сообраќај, односно тех-
ничките услови за пловидбеност определени со овој за-
кон и со прифатените меѓународни стандарди (член 
106 став (1));  

28) воздухопловот го користи спротивно од намена-
та што е назначена во уверението за пловидбеност и 
спротивно на начинот пропишан во одобрениот летач-
ки прирачник на воздухопловот (член 110 став (1));  

29) одржувањето и техничката контрола на возду-
хопловот, моторот, елисата, падобранот и опремата на 
воздухопловот не ги врши според техничкиот систем 
за одржување за секој тип воздухоплов, мотор, елиса, 
падобран, односно вид на опрема одобрен од Агенција-
та (член 120 ставови (1) и (3));  

30) во согласност со одобрениот технички систем 
за одржување не обезбеди преглед на воздухопловот 
пред секое стартување на моторите со намера за извр-
шување на лет заради утврдување дали воздухопловот 
е оспособен за безбеден воздушен сообраќај и ако нема 
потпис од овластено лице за извршен преглед во опера-
тивниот дневник на воздухопловот (член 123);  

31) користи воздухоплов што нема уверение за пло-
видбеност  (член 124);  

32) воздухоплов во македонски воздушен простор 
лета без уверение за јачина на бучава и емисија на га-
сови (член 133);  

33) при вршење на определена работа поврзана со 
воздушниот сообраќај персоналот во воздухопловство-
то нема соодветна стручна подготовка, стручна оспосо-
беност, дозвола или овластување или не ги исполнува 
другите услови определени со одредбите од овој закон 
и прописите донесени врз основа на овој закон  (член 
134 став (1));  

34) утврди здравствена способност за вршење на 
работи на персонал во воздухопловството и друг стру-
чен персонал спротивно на посебните услови, начин и 
постапка пропишани од Владата на Република Македо-
нија (член 146 став (2)); 

35) врши здравствени прегледи на персоналот во 
воздухопловството и другиот стручен персонал без 
уверение за исполнување на условите за вршење на 
прегледи (член 147); 

36) постапува спротивно на организацијата на ра-
ботното време, времето на летање и времетраењето на 
одморот на членовите на екипажот на воздухоплов 
пропишани од директорот на Агенцијата (член 149 
став (2)); 

37) за секој лет, односно дел од летот не определи 
водач на воздухопловот (член  152 став (1));  

38) не изврши пријавување на несреќи, сериозни 
инциденти, инциденти и настани согласно со принци-
пите пропишани од Владата на Република Македонија 
(член 170-з став (2)) и 

39) не му овозможат на инспекторот вршење на 
инспекциски надзор или ако без одлагање не му ги до-
стави точните податоци, информации и материјали ко-
ишто ги бара, а се потребни за извршување на инспек-
цискиот надзор (член  175). 

(2) Со глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во де-
нарска противвредност ќе се казни и одговорното лице 
во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој 
член. 

(3) Со  глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во де-
нарска противвредност ќе се казни и физичко лице за 
прекршокот од ставот (1) на овој член.” 

Член 113 
Членот 190 се менува и гласи: 
“(1) Глоба во износ од 600 до 2.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на фи-
зичко лице, ако:  

1) за време на летот од воздухопловот исфрла пред-
мети  (член 19 став (1));  

2) на воздушниот пат или во завршната контроли-
рана област или во аеродромската зона или над возду-
хопловното пристаниште скока со падобран од возду-
хопловот (член 22);  

3) воздухоплов лета во македонски воздушен про-
стор без одобрение за летање (член 26 став (1));  

4) без посебно одобрение од Агенцијата полетува и 
слетува на аеродроми односно леталишта што не се 
отворени за меѓународен воздушен сообраќај  (член 
28);  

5) странскиот воздухоплов носи активно наполнето 
стрелачко, ракетно или бомбардерско вооружување ка-
ко и активна опрема за снимање, а тоа не е предвидено 
со меѓународен договор што го ратификувала Републи-
ка Македонија (член  29);  

6) странскиот воздухоплов не лета по воздушни па-
тишта одобрени од Агенцијата (член 32);  

7) не се придржува на условите за градба, надзор 
над работата и начинот на утврдување на пловидбеност 
на воздухоплови од посебна категорија што ги пропи-
шала Агенцијата (член 114); 

8) за време на вршењето на своите работи персона-
лот во воздухопловството и друг стручен персонал е 
под дејство на алкохол, опојна дрога или други психо-
тропни средства, или е уморен или болен, или ако е во 
таква психофизичка состојба што го прави неспособен 
да ги врши тие работи  (член 142 ставови (1) и (2));  

9) работите од своја надлежност, како персонал во 
воздухопловството или друг стручен персонал, ги вр-
ши несовесно, неквалитетно, неуредно и спротивно на 
овој закон и прописите донесени врз основа на овој за-
кон (член 145 став (1));  

10) не ги врши работите во рамките на дозволата и 
овластувањето, или во случај на опасност работите што 
ќе му ги нареди водачот на воздухопловот (член 150 
ставови (1) и (2));  

11)  веднаш не го извести водачот на воздухопловот 
за секој инцидент во врска со воздухопловот, лицата и 
предметите во воздухопловот  (член 151 став (1));  

12) во случај на опасност или несреќа на воздухоп-
ловот не ги преземе сите потребни мерки за спасување  
на лицата и предметите од воздухопловот, како и на са-
миот воздухоплов  (член 151 став (2));  

13) пред полетувањето на воздухопловот не се за-
познае со содржината на товарот што го превезува 
(член 153 став (2)); 

14) не обезбеди, лично или преку членови на екипа-
жот, сите патници пред полетувањето, односно по по-
летувањето да се запознаат со постапките во случај на 
опасност и со местото на сместување и начинот на упо-
треба на сигурносната опрема во случај на опасност 
или ако не обезбеди во случај на опасност сите члено-
ви на екипажот и патниците да ги извршуваат неговите 
упатства и наредби  (член 154 ставови (1) и (2));  

15) заради безбедност на воздушниот сообраќај и 
одржување на редот во воздухопловот не ги преземе 
потребните мерки спрема секое лице кое ја загрозува 
безбедноста или го крши редот и дисциплината во воз-
духопловот (член  155 став (1));  
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16) не преземе мерки да се спречи член на екипаж на 
воздухоплов или друго лице во воздухопловот кој под-
готвува, се обиде да изврши или изврши кривично дело 
со кое се загрозува безбедноста на воздухопловот или на 
лицата во него или ако делото е извршено, не преземе 
мерки да ги ублажи неговите последици (член  156) и  

17) постапува спротивно на одредбите за траење на 
непрекинатата работа, траење на смените и должината 
на дневниот одмор за контролор на летање или помош-
ник - контролор на летање пропишано од директорот 
на Агенцијата (член 163 став (2)). 

(2) Покрај казната за прекршок во случај на повреда 
на одредбите за дејствијата од овој член може да се 
изрече и прекршочна санкција забрана за вршење про-
фесија, дејност или должност водач на воздухоплов,  
контролор на летање и помошник на контролор на ле-
тање, член на екипаж на воздухоплов, како и за врше-
ње на определени стручни работи на персонал во воз-
духопловството или друг стручен персонал. 

(3) Забраната од ставот (2) на овој член се изрекува 
во траење од една до пет години сметајќи од денот на 
правосилноста на одлуката.” 

 
Член 114 

По членот 190 се додавa нов член 190-a, коj гласи: 
 

“Член 190-а 
За прекршоците од членовите 188, 189 и 190 на овој 

закон инспекторот, пред поднесување на барање за по-
ведување на прекршочна постапка пред надлежен суд, 
ќе спроведе постапка за порамнување согласно со За-
конот за прекршоците.” 

 
Член 115 

Членот 195 се брише. 
 

Член 116 
Во целиот текст на законот кратенките “ИЦАО, 

ЕЦАЦ, ЈАА/ЕАСА и ЕУРОЦОНТРОЛ” се заменуваат 
со кратенките “ICAO, ECAC, JAA/EASA и 
EUROCONTROL”. 

 
Член 117 

Aгенцијата ќе започне со работа со именување на 
претседателот и членовите на Управниот oдбор на 
Агенцијата. 

Собранието на Република Македонија во рок од три 
месеци од влегувањето во сила на овој закон ќе ги име-
нува претседателот и членовите на Управниот одбор на 
Агенцијата. 

Управниот одбор во рок од 45 дена од денот на не-
говото именување ќе отпочне постапка за именување 
на директор на Агенцијата. 

Со отпочнување со работа на Агенцијата основана 
согласно со овој закон, Агенцијата за цивилно возду-
хопловство основана согласно со Законот за воздухоп-
ловство (“Службен весник на Република Македонија” 
број 14/2006, 24/2007 и 103/2008) престанува да рабо-
ти. 

До отпочнување со работа на Агенцијата основана 
согласно со овој закон, постојната Агенција продолжу-
ва да ги врши работите од нејзина надлежност.  

Директорот на постојната Агенција продолжува да 
ја врши функцијата  до именувањето на нов директор 
со работи и работни задачи утврдени со овој закон. 

Основните средства и имотот, како и правата и об-
врските на постојната Агенција се пренесуваат на нова-
та Агенција основана согласно со овој закон. 

Вработените на постојната Агенција ги презема но-
вата  Агенција основана согласно со овој закон. 

Член 118 
Владата на Република Македонија во рок од шест 

месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон 
ќе ги именува тројцата истражители на Комитетот за 
истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инци-
денти. 

 
Член 119 

Се овластува Законодавно-правната комисија при 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за воздухопловство. 

 
Член 120 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

____________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN  

E LIGJIT PËR AVIACION 
 

Neni 1 
Në Ligjin për aviacion (“Gazeta zyrtare e Republikës 

së Maqedonisë” numër 14/2006, 24/2007 dhe 103/2008), 
pas nenit 2 shtohet nen i ri 2-a, si vijon:  

 
"Neni 2-a 

Pa marrë parasysh dispozitat e nenit 1 të këtij ligji: 
- rregullat për ndarjen e itinerareve janë të rregulluara 

me Rregullativën (BEE) numër 95/93 nga 18 janari 1993, 
për rregullat e përbashkëta për ndarjen e itinerareve të ae-
roporteve në Bashkësinë e cila është ndërmarrë me Ane-
ksin 1 të Marrëveshjes multilaterale për themelimin e Bre-
zit të përbashkët evropian të aviacionit (“Gazeta zyrtare e 
Republikes së Maqedonisë” numër 27/2007 dhe 98/2009), 
(në tekstin e mëtejmë: Rregullativa 95/93 e UE-së),   

- qasja në treg për kryerjen e shërbimeve të aeroportit 
për pranimin dhe dërgimin e mjeteve fluturuese, udhetare-
ve, bagazhit, mallit dhe postës dhe shërbimin e mjeteve flu-
turuese me karburant dhe lubrifikues në portet e aviacionit 
të hapura për transport ajror publik, është e rregulluar me 
Direktiven 96/67/BE nga 15 tetori 1996, për qasje në tre-
gun e shërbimeve të aeroportit të porteve të aviacionit të 
Bashkesise e cila është ndërmarrë me Aneksin 1 të Marre-
veshjes Multilaterale për themelimin e Brezit të përbashkët 
evropian të aviacionit (“Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonise” numër 27/2007 dhe 98/2009), (në tekstin e 
metejme: Direktiva 96/67 e UE-së),     

- hetimi i fatkeqësive ajrore, incidenteve serioze, inci-
denteve dhe ngjarjeve, është i rregulluar me Direktivën 
94/56/BE nga 21 nëntori 1994 për vendosjen e parimeve 
fundamentale sipas të cilave bëhet hetimi i fatkeqësive dhe 
incidenteve në aviacionin civil, e cila është ndërmarrë me 
Aneksin 1 të Marrëveshjes Multilaterale për themelimin e 
Brezit të përbashkët evropian të aviacionit (“Gazeta zyrtare 
e Republikës së Maqedonisë” numër 27/2007 dhe 
98/2009), (në tekstin e mëtejmë Direktiva 94/56 e UE-së),    

- paraqitja e fatkeqësive, incidenteve serioze, incidente-
ve dhe ngjarjeve është e rregulluar me Direktivën 
2003/42/BE nga 13 qershori 2003, për paraqitjen e ngjarje-
ve në aviacionin civil e cila është ndërmarrë me Aneksin 1 
të Marrëveshjes Multilaterale për themelimin e Brezit të 
perbashket evropian të aviacionit (“Gazeta zyrtare e Re-
publikes së Maqedonisë" numër 27/2007 dhe 98/2009), (në 
tekstin e mëtejmë: Direktiva 2003/42 e UE-së),     

- organizimi i kohës së punës, kohëzgjatja e pushimit 
dhe të drejtat tjera të anëtarëve të ekuipazhit të mjetit flutu-
rues janë të rregulluara me Direktivën 2000/79/BE-së nga 
27 nentori 2000, e cila ka të bëjë me Marrëveshjen evropia-
ne për organizimin e orarit të punës së punëtorëve mobilë 
në aviacionin civil, e cila është ndërmarrë me Aneksin 1 
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nga Marrëveshja Multilaterale për themelimin e Brezit të 
perbashket evropian të aviacionit ("Gazeta zyrtare e Re-
publikes së Maqedonisë" numër 27/2007 dhe 98/2009), (në 
tekstin e mëtejmë:  Direktiva 2000/79 e UE-së), 

- rregullat e përbashkëta për kryerjen e transportit ajror 
publik në komunikacionin ajror ndërkombëtar, janë të rre-
gulluara me Rregullativën (BE) numër 1008/2008 nga 24 
shtatori 2008, për rregullat e përbashkëta për transport ajror 
në Bashkësinë e cila është ndërmarrë me Aneksin 1 nga 
Marreveshja Multilaterale për themelimin e Brezit të per-
bashket evropian të aviacionit ("Gazeta zyrtare e Republi-
kes së Maqedonisë” numër 27/2007 dhe 98/2009), (në tek-
stin e mëtejmë: Rregullativa 1008/2008 e UE-së dhe  

- lista e transportuesve lëndë e ndalimit operativ dhe 
rregullat për implementimin e saj, janë të rregulluara me 
Rregullativen (BE) numër 2111/2005 nga 14 dhjetori 2005 
për vendosjen e listës së Bashkësisë së transportuesve që 
jane lëndë e ndalimit operativ në suazat e Bashkësisë dhe 
për informimin e udhëtarëve për identitetin e transportuesit 
e cila është ndërmarrë me Aneksin 1 nga Marrëveshja Mul-
tilaterale për themelimin e Brezit të përbashkët evropian të 
aviacionit (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
numer 27/2007 dhe 98/2009), (në tekstin e mëtejmë: Rre-
gullativa 2111/2005 e UE-së).”   

 
Neni 2 

Në nenin 3 paragrafi (1) fjala “ndërkombëtare” zeven-
desohet me fjalët: “të pranuara ndërkombëtare”, pas fjalës 
“UE” shtohen fjalët: “/BPEA” ndërsa pika në fund të fjali-
se shlyhet dhe shtohen fjalët: “si dhe marrëveshjet e ratifi-
kuara ndërkombëtare”.  

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:  
“(3) Dispozitat nënligjore të parapara me këtë ligj për 

mjetet fluturuese shtetërore (ushtarake, policore dhe doga-
nore) përgatiten nga ana e ministrive kompetente, e në paj-
tim me standardet, dispozitat dhe procedurat nderkombeta-
re përkatëse.”     

 
Neni 3 

Në nenin 4 pika 5 shlyhet. 
Pika 6 ndryshohet si vijon: 
“6. “Kontroll sigurie (Screening)" është zbatimi i mje-

teve teknike dhe/ose mjeteve tjera (duke e përfshirë edhe 
kontrollin me dorë) të dedikuara për identifikimin dhe/ose 
zbulimin e armëve, mjeteve shpërthyese ose mjeteve, len-
deve dhe substancave tjera të rrezikshme të cilat mund të 
perdoren për kryerjen e akteve të veprimit të paligjshëm;”. 

Pika 7 ndryshohet si vijon: 
“7. “Program për siguri” është përmbledhja e rregulla-

ve dhe procedurave të cilat zbatohen në nivel nacional, në 
nivel të aeroportit, transportuesit ose personit tjetër juridik, 
të cilat janë dhënë në formë të shkruar dhe janë miratuar, 
perkatesisht lejuar nga organi kompetent me qëllim të 
mbrojtjes së komunikacionit ajror civil nga veprimet jolig-
jore;". 

Pika 10 ndryshohet si vijon: 
“10.”Komunikacion ajror" është fluturimi i mjeteve flu-

turuese ose lëvizja e mjeteve fluturuese në sipërfaqet për 
manovrim;".  

Pas pikës 22 shtohet pikë e re 22-a, si vijon: 
“22-a. “Dhënës i shërbimeve të aeroportit” është perso-

ni juridik ose fizik i cili personave të tretë u siguron një ose 
më shumë kategori të shërbimeve të aeroportit;”.   

Pas pikës 25 shtohet pikë e re 25-a, si vijon: 
“25-a. “BPEA” është Brezi i përbashkët evropian i avi-

acionit i vendosur me Marrëveshje ndërmjet vendeve ane-
tare të Unionit Evropian dhe vendeve të Ballkanit, Islandës 
dhe Norvegjisë;”. 

Pika 30 ndryshohet si vijon: 
“30. “Zone e komunikacionit të aeroportit ” është hape-

sira ajrore me përmasa të caktuara e përcaktuar rreth një 
aeroporti për mbrojtjen e komunikacionit të atij aeroporti;”.  

Pika 37 ndryshohet si vijon: 

“37. “Transport ajror publik” është fluturimi ose seri e 
fluturimeve për transportin e udhëtarëve, kargo dhe/ose po-
stes për kompensim dhe/ose qiramarrjes;”.    

Pas pikës 40 shtohet pikë e re 40-a, si vijon: 
“40-a. “Shfrytëzues i portit të aviacionit” është  personi 

juridik ose fizik përgjegjës për transportin e udhëtarëve, 
postes dhe/ose mallit në vijë ajrore, nga ose deri te porti 
perkates i aviacionit;”.  

Pika 46-a ndryshohet si vijon: 
"46. "Fatkeqesi" është ngjarje e lidhur me punën e mje-

tit fluturues që ndodh në periudhën kur cilido person hyp 
në mjetin fluturues me qëllim që të fluturojë, deri në kohën 
kur të gjithë këta pesona kanë zbritur, në të cilën periudhë: 

a) ndonjë person është lënduar seriozisht ose për vdek-
je, si rezultat i: 

- qendrimit të tij në mjetin fluturues ose 
- kontaktit të drejtpërdrejtë me cilëndo pjesë të mjetit 

fluturues, duke i përfshirë edhe pjesët që janë shkëputur 
nga aeroplani ose 

- ekspozimit të drejtpërdrejtë në gazrat e lëshuara nga 
motoret, përveç kur lëndimet ndodhin nga shkaqe të za-
konshme, janë shkaktuar vet ose janë shkaktuar nga perso-
na tjerë, ose kur lëndimet janë shkaktuar nga "udhëtarët jo-
legale" të cilët fshihen jashtë vendeve të cilat zakonisht i 
kane në disponim udhëtarët dhe ekuipazhi ose 

b) mjeti fluturues pëson dëmtim ose shkatërrim struktu-
ror, i cili: 

- ndikon në mënyrë ta papërshtatshme në fortësinë e 
konstruksionit, performansat ose karakteristikat e fluturimit 
të mjetit fluturues dhe  

- normalisht do të kërkojë riparim të madh (remont) ose 
zevendesim të pjesës përbërëse të dëmtuar, përveç për de-
fekt ose dëmtim të motorëve kur dëmtimi është i kufizuar 
në motor, pjesët e tij mbështjellëse (mbuluese) ose shtesë 
ose për dëmtim që është i kufizuar në elisa, majat e krahe-
ve, antena, gomat e rrotave, frenat, mbështjellësi aerodina-
mik i motorit, thellësitë dhe vrimat e vogla të mbeshtjelle-
sit të mjetit fluturues ose 

v) mjeti fluturues zhduket ose është plotësisht i pakaps-
hem."  

 Në pikën 47 pas fjalës “Sigurim” shtohen fjalët: “nga 
veprimet joligjore”.  

Pas pikës 55 shtohen dy pika të reja 55-a dhe 55-b, si 
vijojne: 

“55-a. “Operator i portit të aviacionit” është personi ju-
ridik i cili, me ose pa aktivitete tjera, ka për qëllim që të 
menaxhoje dhe të udhëheqë me infrastrukturën e aeropor-
tit, t’i koordinojë dhe kontrollojë aktivitetet e operatorëve 
të pranishëm në portin përkatës të aviacionit apo sistemin e 
porteve të aviacionit, në pajtim me legjislacionin e Repub-
likes së Maqedonisë;    

55-b. “Sistem i porteve të aviacionit” janë dy ose më 
shume porte të aviacionit të grupuara me qëllim që ta sher-
bejne qytetin e njëjtë ose më shumë vendbanime (konurba-
cion);”.   

Në pikën 58 paragrafi (3) fjalët: “në bazë të certifikatës 
për aftësim profesional" shlyhen. 

Pika 59 ndryshohet si vijon: 
“59. “Plan i fluturimit” janë të dhëna të përcaktuara të 

cilat dorëzohen te njësitë për shërbime të TKA-së, e që ka-
ne të bëjnë me fluturimin e planifikuar ose pjesën e fluturi-
mit të mjetit fluturues;".  

Pika 60 ndryshohet si vijon: 
“60. “Platforme” është sipërfaqja e përcaktuar e një ae-

roporti në vendin në të cilin pranohet mjeti fluturues për 
ngarkimin dhe shkarkimin e udhëtarëve, postës ose ngarke-
ses, për mbushje me karburant, parkim ose mirëmbajtje;”.   

Pika 69 ndryshohet si vijon: 
“69. “Transport i rregullt ajror publik" është seri e flu-

turimeve e cila i ka karakteristikat si vijojnë:  
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a) në çdo fluturim ulëset e udhëtarëve dhe/ose kapacite-
ti për transport të kargos dhe/ose postës janë të arritshme 
për blerje individuale nga publiku (drejtpërdrejt nga trans-
portuesi ose nga agjentë të autorizuar) dhe  

b) çdo fluturim ka për qëllim kryerjen e komunikacio-
nit ndërmjet dy ose më shumë aeroporteve të njëjta ose:   

-  në pajtim me rendin e shpallur të fluturimit ose  
- me fluturime të cilat janë aq të rregullta ose të shpesh-

ta sa që paraqesin seri të njohura sistematike;”.   
Pas pikës 70 shtohen dy pika të reja 70-a dhe 70-b, si 

vijojne: 
“70-a. “Dhënës i pavarur i shërbimeve” është shfryte-

zuesi i portit të aviacionit i cili në mënyrë të pavarur kryen 
një ose më shumë kategori të shërbimeve të aeroportit;   

70-b. “Kryerje e pavarur e shërbimeve" është kur shfry-
tezuesi i aeroportit të aviacionit drejtpërdrejt kryen për ve-
teveten një ose më shumë kategori të shërbimeve të aero-
portit, e për të cilat nuk lidh marrëveshje me personin e tre-
te. Shfrytëzuesit e portit të aviacionit nuk konsiderohen 
ndermjet veti si persona të tretë, nëse: 

- njeri prej tyre ka pjesë të shumicës në pronësi të tjetrit 
ose   

- subjekti i njëjtë ka pjesë më të madhe në pronësi të të 
dyve;”. 

Pas pikës 74 shtohet pikë e re 74-a, si vijon: 
“74-a. “Subjekte të industrisë së aviacionit” janë opera-

toret e mjeteve fluturuese, qendrat shkollore të aviacionit, 
operatoret e aeroporteve ose vendeve të fluturimit, dhënësit 
e shërbimeve të aeroportit, dhënësit e shërbimeve të navi-
gacionit të aviacionit dhe subjektet tjera të cilat ushtrojnë 
njeren prej veprimtarive të aviacionit të përcaktuar me këtë 
ligj;”.      

Pika 81 ndryshohet si vijon: 
“81. “Aviacioni civil” është cilido komunikacion që e 

kryejne vetëm mjetet fluturuese civile me përjashtim të ko-
munikacionit që e kryejnë mjetet fluturuese shtetërore, të 
theksuara në nenin 3 të Konventës së Çikagos për aviacio-
nin civil.”  

 
Neni 4 

Në nenin 5 paragrafi (1) fjala “aviacioni” zëvendësohet 
me fjalët:   “aviacioni civil”.   

Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe 
(3), si vijojnë: 

“(2) Për rregullimin dhe zbatimin e punëve të percaktu-
ara me këtë ligj për nevojat e mjeteve fluturuese shtetërore, 
kompetente janë: 

- Ministria e Mbrojtjes për mjetet fluturuese ushtarake,   
- Ministria e Punëve të Brendshme për mjetet fluturue-

se policore dhe 
- Ministria e Financave për mjetet fluturuese doganore.  
(3) Për zbatimin e hetimit teknik të fatkeqësive ajrore 

dhe incidenteve serioze sipas këtij ligji, Qeveria e Republi-
kes së Maqedonisë formon Komitet për hetimin e fatkeqe-
sive ajrore dhe incidenteve serioze, si trup i pavarur hetu-
es.”   

 
Neni 5 

Në nenin 6 pika g) pas fjalëve: “akte nënligjore” shto-
hen fjalët: “të cilat janë paraparë me këtë ligj".  

Pika d) shlyhet. 
Pika gj) bëhet pikë d). 
Pika e) ndryshohet si vijon: 
“e) kryen punë tjera të përcaktuara me dispozitat nga 

sfera e aviacionit." 
Pika zh) shlyhet. 
 

Neni 6 
Në nenin 7 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 

"Agjencia është trup i pavarur rregullator me autorizi-
me publike të përcaktuara me këtë ligj.” 

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
“Agjencia në punën e vet dhe gjatë miratimit të vendi-

meve në suazat e autorizimeve të veta, nga aspekti politik, 
financiar dhe funksional, është tërësisht e pavarur nga or-
gan tjetër shtetëror, personi tjetër juridik publik ose shoqe-
ria tregtare që ushtron veprimtari nga sfera e aviacionit dhe 
eshte e paanshme ndaj tyre."     

Pas paragrafit (3) shtohen pesë paragrafë të rinj (4), (5), 
(6), (7) dhe (8), si vijojnë:  

“(4) Agjencia merr status të personit juridik me regji-
strimin në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedoni-
se.          

(5) Selia e Agjencisë është në Shkup. 
(6) Agjencia ka Statut me të cilin rregullohen çështjet 

të cilat janë të rëndësishme për organizimin e punës së Ag-
jencise. 

(7) Agjencia ka shenjë të vet, përkatësisht logo të per-
caktuar me Statut.    

(8)  Me qëllim të kryerjes së aktiviteteve të percaktuara 
në suazat e kompetencave të veta, Agjencia mund të angaz-
hoje persona juridikë ose fizikë të vendit ose të huaj, duke 
e pasur parasysh konfliktin e interesave.” 

 
Neni 7 

Pas nenit 7 shtohen tre nene të reja 7-a, 7-b dhe 7-v, si 
vijojne: 

“Neni 7-a 
(1) Puna e Agjencisë është publike. 
(2) Agjencia për punën e vet përgjigjet para Kuvendit 

të Republikës së Maqedonisë.  
Neni 7-b 
Agjencia i ka kompetencat si vijojnë:  
- kryen punë nga fushëveprimi i vet në pajtim me dis-

pozitat nga sfera e aviacionit, si dhe në bazë të Strategjisë 
nacionale për zhvillimin e aviacionit dhe marrëveshjeve 
nderkombetare nga sfera e aviacionit, të ratifikuara nga Re-
publika e Maqedonisë me qëllim të zhvillimit të sigurt dhe 
të rregullt të aviacionit civil,    

- ushtron mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave nga 
sfera e aviacionit,  

- merr pjesë në përgatitjen e propozim-ligjeve nga sfera 
e aviacionit, 

- miraton akte nënligjore nga sfera e aviacionit që janë 
të parapara me këtë ligj, 

- lejon Përmbledhje të informatave të aviacionit,  
- udheheq procedurë dhe vendos për lëshimin, vazhdi-

min, përtëritjen, ndryshimin, suspendimin dhe tërheqjen e 
lejeve, autorizimeve, certifikatave, pëlqimeve dhe doku-
menteve tjera të përcaktuara me këtë ligj, si dhe mban evi-
dence për të njëjtat, 

- e bën regjistrimin e mjeteve fluturuese, aeroporteve, 
vendeve të fluturimit dhe mban evidencë për terrenet,    

- propozon masa për zhvillimin dhe zbatimin e tekno-
logjive të reja në aviacion,  

- organizon dhe koordinon aktivitete të lidhura me ker-
kimin dhe shpëtimin e mjeteve fluturuese, 

- perpilon literaturë nga sfera e aviacionit dhe   
- kryen punë tjera të përcaktuara me dispozitat nga sfe-

ra e aviacionit.   
Neni 7-v 
Në procedurat e parapara me këtë ligj në mënyrë subsi-

diare zbatohen dispozitat e Ligjit për procedurë të perg-
jithshme administrative, nëse me këtë ligj dhe dispozitat e 
miratuara në bazë të këtij ligji nuk është përcaktuar ndrys-
he.”  

 
Neni 8 

Neni 8 ndryshohet si vijon: 
“Organet e Agjencisë janë Këshilli Drejtues dhe drejt-

ori.”   
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Neni 9 
Neni 9 ndryshohet si vijon: 

''(1)  Keshilli drejtues përbëhet prej tre anëtarëve, nga 
të cilët njëri është kryetar. 

(2) Me punën e Këshillit Drejtues udhëheq kryetari i 
Keshillit Drejtues. 

(3) Kryetarin dhe anëtarët e Këshillit Drejtues i emëron 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, me propozimin e 
Komisionit për Çështje të  Zgjedhjeve dhe Emërimeve të 
Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, me mandat prej 
kater vitesh, me mundësi edhe për një mandat.    

(4) Për kryetar dhe anëtarë të Këshillit Drejtues mund 
të emërohen persona të cilët e kanë kryer arsimin e lartë 
nga sfera  e shkencave teknike, juridike ose ekonomike, me 
pervoje pune mbi pesë vjet nga sfera e aviacionit dhe me 
njohje aktive të gjuhës angleze.   

(5) Për kryetar dhe anëtar të Këshillit Drejtues mund të 
emerohen persona të punësuar te persona të tjerë juridikë, 
pervec nëse kjo nuk paraqet konflikt të interesave në pajtim 
me ligjin.  

(6) Kryetari dhe anëtarët e Këshillit Drejtues emërohen 
jo më vonë se 60 ditë para skadimit të mandatit të pararen-
desve të tyre.   

(7) Gjate kohëzgjatjes së mandatit, kryetari dhe aneta-
ret e Këshillit Drejtues nuk mund të jenë deputetë të Ku-
vendit të Republikës së Maqedonisë, anëtarë të Qeverisë së 
Republikes së Maqedonisë, persona të cilët ushtrojnë det-
yra në organet dhe trupat e partive politike, anëtarë të kes-
hillave drejtuese dhe mbikëqyrëse të ndërmarrjeve publike 
ose shoqërive aksionare ose anëtarë të llojit tjetër të asocia-
cionit të personave juridikë ose fizikë, që mund të shpiejnë 
te konflikti i interesave.   

(8) Kryetari, anëtari i Këshillit Drejtues, persona në 
bashkesi martesore ose jashtëmartesore me kryetarin ose 
anetarin e Këshillit Drejtues, farefis të linjës së drejtë deri 
në shkallën e dytë, nuk mund të fitojnë aksione perkate-
sisht pjesëmarrje drejtpërdrejt ose tërthorazi në organizatën 
e cila kryen aktivitete të lidhura drejtpërdrejt me kompe-
tencat e Agjencisë.   

(9) Për kryetar dhe anëtarë të Këshillit Drejtues nuk 
mund të emërohen persona të cilët janë të dënuar me 
aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor, për vepër penale me 
denim me burg në kohëzgjatje më shumë se gjashtë muaj 
ose masë për ndalimin e ushtrimit të profesionit, veprimta-
rise ose detyrës gjatë kohëzgjatjes së dënimit ose masës.      

(10) Nese procedura për emërim nuk ka përfunduar pa-
ra skadimit të mandatit të kryetarit dhe anëtarëve të Keshil-
lit Drejtues mandati i të cilëve ka skaduar, kryetari dhe 
anetaret e Këshillit Drejtues mund të vazhdojnë ta ushtroj-
ne funksionin e tyre, por jo më gjatë se gjashtë muaj.  

(11) Kryetari i Këshillit Drejtues ka të drejtë kompensi-
mi mujor në lartësi prej 50% nga rroga mesatare mujore 
neto në ekonomi, në nivel të Republikës së Maqedonisë, 
ndersa anëtarët e Këshillit Drejtues kanë të drejtë të kom-
pensimit mujor në lartësi prej 40% nga rroga mesatare mu-
jore neto në ekonomi, në nivel të Republikës së Maqedoni-
se.   

(12) Mjetet e kompensimit mujor dhe shpenzimet tjera 
të kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit Drejtues, sigurohen 
nga mjetet e Agjencisë, të përcaktuara me planin financiar 
vjetor.”  

 
Neni 10 

Pas nenit 9 shtohen gjashtë nene të reja 9-a, 9-b, 9-v, 9-
g, 9-d dhe 9-gj, si vijojnë: 

 
“Neni 9-a 

(1) Keshilli Drejtues vendos në mbledhje.   
(2) Mbledhjet i konvokon kryetari i Këshillit Drejtues 

së paku njëherë në muaj.  
(3) Mbledhjet e Këshillit Drejtues janë publike. Me 

perjashtim, Këshilli Drejtues mund të vendos nëse mbledh-
ja ose debati për ndonjë pikë do të mbyllet për publikun.   

(4) Vendimet e Këshillit Drejtues, miratohen me shu-
mice votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Kes-
hillit Drejtues. 

 
Neni 9-b 

Keshilli Drejtues i Agjencisë është kompetent, që të:  
- miratoje Statut ose akte tjera të Agjencisë,    
- miratoje propozim dhe të sjellë program vjetor për pu-

ne dhe zhvillim, 
- miratoje propozim dhe të sjellë plan financiar vjetor, 
- miratoje raport vjetor financiar me llogari perfundim-

tare,  
- miratoje raport për realizimin e programit vjetor për 

pune dhe zhvillim,   
- emeroje drejtorin e Agjencisë në pajtim me këtë ligj, 
- miratoje aktet e përgjithshme për organizim të brends-

hem dhe sistematizim të vendeve të punës, rrogat e të pu-
nesuarve si dhe listën tarifore dhe listën e shpenzimeve,     

- bashkepunoje me organe tjera shtetërore dhe instituci-
one dhe organe të njësive të vetadministrimit lokal, 

- dorezoje raporte, rekomandime dhe propozime në Ku-
vendin e Republikës së Maqedonisë dhe organe dhe institu-
cione tjera shtetërore në sferën e aviacionit civil dhe  

- kryeje punë tjera të përcaktuara me Statut dhe më këtë 
ligj.  

 
Neni 9-v 

(1) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, me propozim 
të Komisionit për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve në 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, mund t'i shkarkojë 
kryetarin dhe anëtarët e Këshillit Drejtues të Agjencisë, pa-
ra skadimit të mandatit për të cilin janë emëruar për shka-
qet si vijojnë:   

- me kërkesë të tij, 
- në rast të pengesës për ushtrim të profesionit për 

shkak të sëmundjes më të gjatë se gjashtë muaj ose vdek-
jes,  

- pranimin e funksionit ose punës e cila nuk përputhet 
me funksionin e tij si anëtar i Këshillit Drejtues, 

- nese është i dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm 
gjyqesor për vepër penale me dënim me burg më të gjatë se 
gjashte muaj ose masën  ndalim i ushtrimit të profesionit, 
veprimtarise ose detyrës, me ditën e shqiptimit të dënimit 
ose masës,  

- ka kryer cenim të dispozitave nga sfera e aviacionit 
ose keqpërdorim të funksionit dhe  

- mungeses së paarsyetuar në tri mbledhje të njepasn-
jeshme ose në pesë mbledhje në vitin rrjedhës.  

(2) Mosdorezimi i programit vjetor për punë dhe zhvil-
lim të Agjencisë, si dhe i raportit financiar vjetor në Ku-
vendin e Republikës së Maqedonisë, është bazë për shkar-
kimin kolektiv të kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit Drej-
tues.  

(3) Nese ekziston shkak për shkarkimin e anëtarit të 
Keshillit Drejtues të Agjencisë para skadimit të mandatit 
për të cilin është i emëruar, Këshilli Drejtues i Agjencisë 
duhet ta njoftojë Komisionin për Çështje të Zgjedhjeve dhe 
Emerimeve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, në 
afat prej shtatë ditësh nga dita e njoftimit të shkakut.   

 
Neni 9-g 

(1) Me punën e Agjencisë udhëheq drejtori.   
(2) Drejtorin e Agjencisë e emëron Këshilli Drejtues i 

Agjencise, nëpërmjet shpalljes publike.  
(3) Mandati i drejtorit është katër vjet, me mundësi për 

edhe një mandat të arrdhshëm.  
(4) Drejtori i Agjencisë duhet të ketë të kryer arsimin e 

larte nga sfera e shkencave teknike, juridike ose ekonomi-
ke, me përvojë pune mbi pesë vjet nga sfera e aviacionit ci-
vil dhe së paku tre vjet përvojë pune në vend udhëheqës 
dhe njohje të gjuhës angleze në mënyrë aktive.  
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(5) Keshilli Drejtues obligohet që ta emërojë drejtorin 
jo më vonë se 30 ditë para skadimit të mandatit të pararen-
desit të tij.  

(6) Drejtori i Agjencisë, personat në bashkësi martesore 
ose jashtëmartesore me drejtorin e Agjencisë, farefis në lin-
je të drejtë deri në shkallën e dytë, nuk mund të fitojnë 
aksione përkatësisht pjesëmarrje drejtpërdrejt ose tërthorazi 
në organizatën e cila kryen aktivitete të lidhura drejtper-
drejt me kompetencat e Agjencisë. 

(7) Drejtori i Agjencisë nuk mund të jetë personi i cili 
eshte dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për 
veper penale me dënim me burg në kohëzgjatje më shumë 
se gjashtë muaj, ose masën ndalim i ushtrimit të profesio-
nit, veprimtarisë ose detyrës, gjatë kohëzgjatjes së dënimit 
ose masës.  

(8) Drejtori është i angazhuar profesionalisht në Agjen-
ci me orar të plotë pune.    

Neni 9-d 
(1) Drejtori udhëheq me punën e Agjencisë dhe është 

pergjegjes për punën e ligjshme të Agjencisë dhe i ka kom-
petencat në vijim: 

- e prezanton dhe e përfaqëson Agjencinë, 
- miraton akte në procedurë administrative të shkallës 

së parë,  
- propozon, përgatit dhe miraton akte nënligjore dhe 

procedura të brendshme për punë,  
- u lëshon autorizime personave juridikë për kryerjen e 

një pjese të kompetencës së Agjencisë,  
- pergatit propozim të programit vjetor për punë dhe 

zhvillim, plan financiar vjetor të Agjencisë, raport financiar 
me llogari përfundimtare dhe raport nga programi vjetor i 
realizuar për punë dhe zhvillim të Agjencisë,  

- propozon akte të përgjithshme për organizim të 
brendshem dhe sistematizim të vendeve të punës, rrogave 
të të punësuarve, si dhe  lista tarifore dhe lista të harxhime-
ve për punën e Agjencisë,   

- propozon akte të cilat i miraton Këshilli Drejtues, 
- i zbaton vendimet e miratuara nga ana e Këshillit 

Drejtues,  
- miraton vendime për çështje për të cilat nuk vendos 

Keshilli Drejtues, 
- cakton inspektorë të aviacionit,  
- cakton persona në vendet udhëheqëse në Agjenci, me 

pelqimin paraprak të marrë të Këshillit Drejtues, 
- bashkepunon me organe tjera shtetërore dhe instituci-

one, organe të njësive të vetadministrimit lokal dhe me or-
ganizata joqeveritare dhe shoqata të qytetarëve dhe  

- kryen punë tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe me 
Statutin e Agjencisë.   

(2) Drejtori i Agjencisë obligohet që të vendosë kon-
troll të brendshëm, nëpërmjet implementimit të sistemit 
perkates të menaxhimit dhe kontrollit financiar dhe revizio-
nit të brendshëm, në pajtim me Ligjin për kontroll të 
brendshem publik financiar.   

(3) Drejtori ka të drejtë të jetë i pranishëm dhe të marrë 
pjese në takimet e Këshillit Drejtues, pa të drejtë vote.   

(4) Drejtori mund të japë dorëheqje nga funksioni i vet, 
me shkrim në Këshillin Drejtues.   

(5) Nese mandati i drejtorit ka përfunduar, ndërsa pro-
cedura për emërimin e drejtorit nuk ka përfunduar, atëherë 
drejtori mund të vazhdojë ta ushtrojë funksionin derisa nuk 
emerohet drejtori, por jo më gjatë se gjashtë muaj.  

 
Neni 9-gj 

Drejtori mund të shkarkohet nga ana e Këshillit Drejtu-
es para skadimit të mandatit, në rastet si vijojnë:  

- më kërkesë të tij, 
- në rast të pengesës për ushtrim të funksionit për shkak 

të sëmundjes më të gjatë se gjashtë muaj ose vdekjes,   
- pranim të funksionit ose punës të cilat nuk përputhen 

me funksionin e tij si drejtor,  

- nese është i dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm 
gjyqesor për vepër penale me dënim me burg në kohezgjat-
je prej gjashtë muajsh ose masën ndalim për ushtrim të 
profesionit, veprimtarisë, detyrës, me ditën e shqiptimit të 
denimit ose masës dhe  

- cenimi i rregullave nga fusha e aviacionit ose keqper-
dorim i funksionit." 

 
Neni 11 

Neni 10 ndryshohet si vijon: 
“Kunder aktvendimeve të drejtorit të Agjencisë të mira-

tuara në procedurë administrative të shkallës së parë, pala e 
pakenaqur ka të drejtë të mbrojtjes gjyqësore para Gjykatës 
Kushtetuese, në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të 
aktvendimit."  

 
Neni 12 

Në nenin 11 paragrafi (3) shlyhet. 
Paragrafi (4) bëhet paragraf (3). 
Paragrafet (5) dhe (6) shlyhen. 
 

Neni 13 
Në nenin 12 paragrafi (1) alineja 2, ndryshohet si vijon: 

“- kompensim për lëshimin, vazhdimin, përtëritjen dhe 
ndryshimin e certifikatave, lejeve, pëlqimeve, pajtimeve 
dhe të tjera, të parapara me këtë ligj ose rregullat e miratu-
ara në bazë të këtij ligji;”.  

Alineja 5 shlyhet. 
Alineja 6  ecila bëhet aline 5 ndryshohet si vijon:  
“- pjese nga kompensimet për shfrytëzimin e pistës për 

ngritje dhe zbritje dhe pistave për vozitje, përkatësisht 
ngritje, zbritje dhe ndriçim dhe".  

Alineja (7) bëhet aline (6). 
Paragrafet (2) dhe (3), ndryshohen si vijojnë:   
“(2) Lartesia e pjesës së kompensimit nga paragrafi (1) 

alineja 1 të këtij neni, përcaktohet në bazë të planit të mira-
tuar financiar vjetor me listën e shpenzimeve të Agjencisë, 
varesisht nga shpenzimet administrative dhe shpenzimet 
për mbikëqyrje të sigurt dhe të vazhdueshme të dhënies së 
sherbimeve të navigacionit të aviacionit, në mënyrë të per-
caktuar në pajtim me nenin 56 paragrafi (4) të këtij ligji.     

Paragrafi (3)  ndryshohet si vijon: 
(3) Lartesia e pjesës së kompensimit nga paragrafi (1) 

alineja 5 e këtij neni, është 2% e pjesë nga kompensimi për 
shfrytezimin e pistës për ngritje dhe zbritje dhe pistave për 
vozitje, përkatësisht për ngritje, zbritje dhe ndriçim, që e 
arketon operatori i aeroportit dhe për çdo muaj e paguan në 
llogarine e Agjencisë."  

 Në paragrafin (4) fjalët: “Qeveria e Republikës së Ma-
qedonise” zëvendësohen me fjalët: “Këshilli Drejtues i Ag-
jencise me listën tarifore, varësisht nga shpenzimet reale 
administrative dhe mbikëqyrëse"." 

   
Neni 14 

Neni 13 ndryshohet si vijon: 
"(1) Propozim-programin vjetor për punë dhe zhvillim 

dhe propozim-planin financiar vjetor, Agjencia i dorëzon 
për pëlqim në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë më 
së voni deri në fund të dhjetorit çdo vit.  

(2) Programin vjetor për punë dhe zhvillim dhe planin 
financiar vjetor nga paragrafi (1) i këtij neni, i miraton 
Keshilli Drejtues pas marrjes së pëlqimit paraprakisht nga 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, më së voni deri në 
fund të janarit për çdo vit.  

(3) Raportin financiar vjetor me llogari përfundimtare 
dhe raportin për realizimin e programit vjetor për punë dhe 
zhvillim të Agjencisë për vitin paraprak, Këshilli Drejtues i 
Agjencise i miraton më së voni deri në fund të marsit çdo 
vit dhe i dorëzon në Kuvendin e Republikës së Maqedoni-
se.  
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(4) Plani financiar vjetor përmban të dhëna për të hyrat 
dhe të dalat për punën e Agjencisë.    

(5) Raporti financiar vjetor përmban llogari perfundim-
tare, si dhe raport të revizorit për vitin paraprak.   

(6) Revizionin e ushtron revizori i jashtëm dhe i pava-
rur, i zgjedhur në pajtim me Ligjin për furnizime publike.   

(7) Me kërkesë të Kuvendit të Republikës së Maqedo-
nise, Agjencia obligohet që të parashtrojë raport për punën 
dhe zhvillimin e Agjencisë dhe raport financiar për punën e 
Agjencise dhe për periudhën më të shkurtër se një vit."  

 
Nenin 15 

Në nenin 16 paragrafi (1) fjalët: “marrëveshje ndërko-
mbetare” zëvendësohen me fjalët: “marrëveshje ndërmjet 
autoriteteve të aviacionit”, ndërsa fjalët: “funksionet mbi-
keqyrese dhe obligimet e Agjencisë” zëvendësohen me fja-
let: “funksionet dhe obligimet e Agjencisë të cilat dalin nga 
nenet 12, 30, 31 dhe 32-a të Konventës së Çikagos”. 

Në paragrafin (2) fjalët: “marrëveshje ndërkombëtare” 
zevendesohen me fjalët: “marrëveshje ndërmjet autoritet-
eve të aviacionit”, ndërsa fjalët:   “funksionet dhe oblig-
imet mbikëqyrëse të autoriteteve të aviacionit të atij vendi” 
zevendesohen me fjalët: “funksionet dhe obligimet e autor-
iteteve të aviacionit të atij vendi, të cilat dalin nga nenet 12, 
30, 31 dhe 32-a të Konventës së Çikagos.”  

Pas paragrafit (2) shtohen pesë paragrafë të rinj (3), (4), 
(5), (6) dhe (7) si vijojnë:  

“(3) Në marrëveshjen nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij 
neni, doemos duhet saktësisht të theksohet se cilat funksio-
ne dhe obligime barten në pajtim me nenin 83-bis nga 
Konventa e Çikagos.  

(4) Bartja e funksioneve dhe obligimeve do të ketë 
efekt pasi që marrëveshja e lidhur nga paragrafët (1) dhe 
(2) të këtij neni, të jetë dorëzuar në ICAO-në  dhe e shpal-
lur në pajtim me nenin 83 nga Konventa e Çikagos.  

(5) Dispozitat nga paragrafët (1), (2), (3) dhe (4) të ke-
tij neni zbatohen edhe në rastet me të cilët ka të bëjë neni 
77 nga Konventa e Çikagos.    

(6) Vlefshmeria e marrëveshjes për bartje nga paragra-
fet (1) dhe (2) të këtij neni, përcaktohet në pajtim me peri-
udhen e vlefshmërisë së marrëveshjes për qira, çarter ose 
marreveshjes së ngjashme për mjetin fluturues i cili shfry-
tezohet në pajtim me nenin 83-bis nga Konventa e Cika-
gos. 

(7) Kopje të verifikuara nga marrëveshja e lidhur për 
bartje dhe nga certifikata për plotësimin e kushteve të sigu-
rise (AOC) të transportuesit, barten në mjetin fluturues i ci-
li është lëndë e marrëveshjes për qira, çarter ose marre-
veshjes së ngjashme.” 

 
Neni 16 

Neni 17 ndryshohet si vijon: 
“(1) Ndalohet fluturimi i mjetit fluturues pa ekuipazh 

në zonën e kontrolluar të aeroportit të portit të aviacionit, 
nese i njëjti nuk është i pajisur me aparat për identifikim-
transponder.   

(2) Mjeti fluturues pa ekuipazh mund të fluturojë në ha-
pesiren ajrore të Maqedonisë, në pajtim me kushtet të cilat 
i përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë.”   

 
Neni 17 

Në nenin 18 paragrafi (3) fjalët: “i përcakton Qeveria e 
Republikes së Maqedonisë dhe” shlyhen.  

Në paragrafin (6) fjalët: “Ministria e Transportit dhe 
Lidhjeve" zëvendësohen me fjalët: “Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë”. 

Në paragrafin (8) fjalët: “e përcakton drejtori i Agjenci-
se” zëvendësohen me fjalët: “është e përcaktuar me rregul-
lat dhe procedurat për fluturim të mjeteve fluturuese në 
pajtim me nenin 15 të këtij ligji". 

Paragrafi (11) ndryshohet si vijon: 
“Leja nga paragrafi (10) i këtij neni, nuk nevojitet për 

mjete fluturuese për kërkim dhe shpëtim, për dhënien e 
ndihmes mjekësore dhe për mjetet fluturuese shtetërore, 
gjate kryerjes së fluturimeve operative." 

 
Neni 18 

Në nenin 19 paragrafi (3) shlyhet. 
 

Neni 19 
Në nenin 25 paragrafët (1) dhe (2), ndryshohen si vijo-

jne: 
“(1) Mjeti fluturues sipas rregullës hyn në hapësirën 

ajrore, përkatësisht del nga hapësira ajrore e Maqedonisë 
në pikën kufitare, duke e pasur parasysh qëllimin për shfry-
tezim efikas dhe fleksibil të hapësirës ajrore.  

(2) Pikat kufitare i lejon Agjencia me propozim të dhe-
nesit të shërbimeve të navigacionit të aviacionit, në pajtim 
me planin e përcaktuar të EUROKONTROL-it dhe ICAO-
së, duke e pasur parasysh qëllimin për shfrytëzim efikas 
dhe fleksibil të hapësirës ajrore.” 

Në paragrafin (3) fjalët: “korridori kufitar” zëvendës-
ohen me fjalët: “pika kufitare”. 

 
Neni 20 

Në nenin 26 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
“Për mjetet fluturuese civile të huaja të cilat hyjnë në 

territorin e Republikës së Maqedonisë me qëllim zbritjeje, 
lejen nga paragrafi (1) i këtij neni e jep Agjencia, ndërsa 
për mjetet fluturuese civile të huaja të cilat hyjnë në territo-
rin e Republikës së Maqedonisë me qëllim fluturimi, lejen 
e jep dhënësi i shërbimeve të navigacionit të aviacionit.”    

Në paragrafin (3) fjalët: “me mendimin paraprak të Mi-
nistrise së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Punëve të Brendsh-
me” zëvendësohen me fjalët: “me marrjen e pëlqimit par-
aprakisht nga Ministria e Mbrojtjes”. 

 
Neni 21 

Në nenin 28, paragrafi (2) pas fjalës “mbrojtje” vihet 
presje dhe shtohen fjalët: “Ministria e Financave – Drejto-
ria Doganore”, ndërsa pika në fund të fjalisë zëvendësohet 
me presje dhe shtohen fjalët: “përveç nëse nuk është perca-
ktuar ndryshe me marrëveshjen ndërkombëtare të cilën e 
ka ratifikuar Republika e Maqedonisë”.  

 
Neni 22 

Në nenin 29 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), 
si vijon: 

“(2) Për përdorimin e pajisjes aktive për incizim nga 
ajri, mjeti fluturues i huaj doemos duhet të ketë leje të ve-
cante në pajtim me Ligjin për mbrojtje." 

 
Neni 23 

Neni 32 ndryshohet si vijon: 
“Vijat ajrore i lejon Agjencia me propozimin e dhënësit 

të shërbimeve të navigacionit të aviacionit, në pajtim me 
planin e përcaktuar të EUROKONTROL-it dhe ICAO-së.” 

 
Neni 24 

Neni 33 ndryshohet si vijon: 
"(1) Për shkak të sigurisë dhe rregullsisë së transportit 

ajror publik, personi juridik i cili kryen transport ajror pub-
lik duhet të ketë personel të nevojshëm, mjete fluturuese, 
pajisje, si dhe të plotësojë kushte të veçanta që janë të do-
mosdoshme për punë të sigurt dhe të rregullt. Mënyrën e 
kryerjes së transportit ajror publik, si dhe kushtet e veçanta 
në lidhje me personelin e nevojshëm, mjetet fluturuese, pa-
jisjen dhe kushtet tjera të veçanta që janë të domosdoshme 
për punë të sigurt dhe të rregullt, i përcakton drejtori i Ag-
jencise.    
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(2) Transportuesit i cili i plotëson kushtet nga paragrafi 
(1) i këtij neni, Agjencia ia lëshon ose ia vazhdon certifika-
ten për punë (Operating Licence) dhe certifikatën për plo-
tesimin e kushteve për siguri për kryerjen e transportit ajror 
publik (Air Operator Certifikate-AOC) për çka miraton ak-
tvendim.  

(3) Agjencia nuk do të lëshojë ose vazhdojë certifikatë 
për punë (Operating Licence) dhe certifikatë për plotësimin 
e kushteve të sigurisë për kryerjen e transportit ajror publik 
(Air Operator Certifikate-AOC), për çfarë miraton aktven-
dim. 

(4) Transportuesit i cili do të pushojë së plotësuari 
kushtet nga paragrafi (1) i këtij neni, Agjencia do t’ia sus-
pendoje certifikatën për punë (Operating Licence) dhe cer-
tifikaten për plotësimin e kushteve të sigurisë për kryerjen 
e transportit ajror publik (Air Operator Certificate-AOC) 
në periudhë e cila nuk mund të jetë më gjatë se 60 ditë.  
Nese transportuesi në periudhën e caktuar nuk i plotëson 
kushtet, Agjencia do t’ia tërheq certifikatën për punë (Ope-
rating Licence) dhe certifikatën për plotësimin e kushteve 
për siguri për kryerjen e transportit ajror publik (Air Opera-
tor Certificate-AOC), për çfarë miraton aktvendim. 

(5) Formen, përmbajtjen, mënyrën e lëshimit, vazhdi-
min, ndryshimin dhe evidentimin e certifikatave nga para-
grafi (2) i këtij neni, i përcakton drejtori i Agjencisë.”  

 
Neni 25 

Në nenin 34 paragrafi (2) fjalët: “leja e veçantë për kr-
yerjen e transportit publik të rregullt ose jo të rregullt në 
komunikacionin ajror ndërkombëtar” zëvendësohen me fja-
let: “pëlqimi i lëshuar në bazë të nenit 26 të këtij ligji”. 

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
 “Me përjashtim të paragrafëve (1) dhe (2) të këtij neni, 

transportuesi i vendit ose transportuesi i vendit-anëtar të 
BPEA-së mund të kryejë transport ajror publik ndërkombë-
tar, në pajtim me dispozitat e Rregullativës 1008/2008 të 
UE-së." 

Në paragrafin (4) fjalët: “pa leje” zëvendësohen me fja-
let: "pa pëlqim”. 

Paragrafi (5) shlyhet. 
 

Neni 26 
Nenet 35 dhe 36 shlyhen. 

 
Neni 27 

Në nenin 37 paragrafi (1) fjalët: “në pajtim me orarin e 
fluturimit" shlyhen. 

 
Neni 28 

Neni 38 ndryshohet si vijon: 
“(1) Drejtori i Agjencisë i përcakton rregullat për per-

caktimin e listës së transportuesve të cilët janë lëndë e nda-
limit operativ, në pajtim me Rregullativën 2111/2005 të 
UE-së dhe e shpall listën e transportuesve të cilët janë len-
de e ndalimit operativ.   

(2) Me qëllim të avancimit të sistemeve për menaxhim 
me sigurinë dhe arritjen e nivelit të pranueshëm të sigurisë 
në komunikacionin ajror, Agjencia miraton Program nacio-
nal për siguri, pas marrjes së pëlqimit paraprakisht nga Qe-
veria e Republikës së Maqedonisë.  

(3) Transportuesit,  operatorët e aeroporteve, dhënësit e 
sherbimeve të navigacionit të aviacionit dhe organizatat për 
mirembajtjen e mjeteve fluturuese, obligohen që të vendo-
sin dhe të mirëmbajnë sistem për menaxhim me sigurinë në 
pajtim me Programin nacional për siguri.”   

 
Neni 29 

Në nenin 44 pas paragrafit (7) shtohet paragrafi (8), si 
vijon: 

“(8)  Rregullat për aktivitete parashutiste ushtarake, i 
percakton ministri i Mbrojtjes." 

Neni 30 
Nentitulli “4. PERSONELI I NEVOJSHËM” ndry-

shohet si vijon:  
“4. AKTIVITETE TË VEÇANTA TË AVIACIONIT". 
 

Neni 31 
Pas nëntitullit 4 shtohet nen i ri 45, si vijon: 

 
“Neni 45 

(1) Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Punëve të 
Brendshme, organizojnë dhe kryejnë aktivitete të veçanta 
të aviacionit. 

(2) Rregullat për kryerjen e aktiviteteve të veçanta të 
aviacionit, i përcaktojnë ministritë kompetente.”  

 
Neni 32 

Neni 46 ndryshohet si vijon: 
“(1) Për lëshimin, vazhdimin/përtëritjen dhe ndryshimi-

n e certifikatave nga nenet 33, 42, 43 dhe 44 të këtij ligji, i 
paguhet kompensim Agjencisë.     

(2)  Lartesine e kompensimit nga paragrafi (1) i këtij n-
eni, e përcakton Këshilli Drejtues i Agjencisë me listën ta-
rifore, varësisht nga shpenzimet reale administrative dhe 
mbikeqyrese.”  

 
Neni 33 

Në nenin 48 paragrafn (1) pas fjalës “ligj” shtohen fja-
let: “dhe dispozitat e miratuara në bazë të këtij ligji”. 

Paragrafet (3) dhe (4) shlyhen.  
 

Neni 34 
Në nenin 49 paragrafi (2) fjalët: “që i përcakton drejtori 

i Agjencisë” zëvendësohen me fjalët:  “të përcaktuar me 
aktet nga nenet 33 paragrafi (1) dhe 42 paragrafi (6) të këtij 
ligji”. 

 
Neni 35 

Në nenin 50 paragrafi (1) pas fjalës “ligj” shtohen fja-
let: “që i lëshon Agjencia". 

Në paragrafin (2) fjalët: “që marrin pjesë në komunika-
cionin ajror ndërkombëtar” zëvendësohen me fjalët: “tran-
sportuesve të vendit”. 

 
Neni 36 

Neni 52 ndryshohet si vijon: 
“(1) Dokumentet për fluturim dhe lejet e lëshuara ose të 

vertetuara nga vendi i kontraktuar i ICAO-së në të cilin një 
mjet fluturues është i regjistruar, pranohen si të vlefshme 
në Republikën e Maqedonisë në pajtim me nenin 33 të 
Konventes së Çikagos, nëse kushtet nën të cilat ato janë të 
leshuara ose të vërtetuara janë të njëjta, ose më të rrepta 
nga standardet minimale të përcaktuara në pajtim me Kon-
venten e Çikagos.  

(2) Në lidhje me nenin 33 nga Konventa e Çikagos, ne-
se vendi anëtar i ICAO-s në të cilin është i regjistruar mjeti 
fluturues i bart kompetencat e veta për lëshimin ose verteti-
min e dokumenteve nga paragrafi (1) i këtij neni,  në ven-
din e operatorit në pajtim me nenin 83-bis të Konventës së 
Cikagos, atëherë në Republikën e Maqedonisë pranohet ed-
he vlefshmëria e dokumenteve nga paragrafi (1) i këtij ne-
ni, të lëshuara nga vendi i operatorit si plotësim i  doku-
menteve të lëshuara nga vendi i regjistrit të mjetit fluturu-
es, me kusht që Republika e Maqedonisë të jetë zyrtarisht e 
informuar për marrëveshjen për bartje të kompetencave, të 
lidhur në pajtim me nenin 83-bis nga Konventa e Çikagos.   

(3) Në rast kur mjeti fluturues i cili është lëndë e marre-
veshjes për bartjen e kompetencave duhet ta shfrytëzojë 
hapesiren ajrore të Republikës së Maqedonisë, ndërsa Re-
publika e Maqedonisë nuk është zyrtarisht e informuar për 
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marreveshjen për bartje të kompetencave, të lidhur në paj-
tim me nenin 83-bis të Konventës së Çikagos, atëherë ven-
di i regjistrit të mjetit fluturues mbetet krejtësisht kompe-
tent në pajtim me nenet 30, 31 dhe 32-a të Konventës së 
Cikagos, pa marrë parasysh marrëveshjen e lidhur për bart-
jen e kompetencave.”      

 
Neni 37 

Kapitulli “III. SHËRBIMET NË KOMUNIKACIONIN 
AJROR” ndryshohet si vijon: “III.  SHËBIMET E NAV-
IGACIONIT TË AVIACIONIT". 

 
Neni 38 

Në nenin 53 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
“Sherbimet e navigacionit të aviacionit, jepen në bazë 

ekskluzive nga ana e dhënësit të shërbimeve të navigacio-
nit të aviacionit, i themeluar në pajtim me nenin 60 të këtij 
ligji, i cili duhet të caktohet nga ana e Qeverisë së Republi-
kes së Maqedonisë dhe i cili duhet të posedojë certifikatë 
për aftësim për dhënie të shërbimeve të navigacionit të avi-
acionit nga Agjencia.  Caktimi nga ana e Qeverisë së Re-
publikes së Maqedonisë i dhënësit të shërbimeve të naviga-
cionit të aviacionit i themeluar në pajtim me nenin 60 të 
ketij ligji, ka të bëjë edhe me rastin e vendosjes së bllokut 
ajror funksional, ndërsa për caktime eventuale edhe të dhe-
nesve të tjerë të shërbimeve të navigacionit të aviacionit, 
vendoset me marrëveshje ndërkombëtare për vendosjen e 
bllokut ajror funksional.”    

Në paragrafin (6) fjalët: “Qeveria e Republikës së Ma-
qedonise varësisht nga shpenzimet reale” zëvendësohen me 
fjalet: “Këshilli Drejtues i Agjencisë me listë tarifore, vare-
sisht nga shpenzimet reale administrative dhe mbikeqyre-
se."  

Paragrafi (8) ndryshohet si vijon: 
“Menyra e dhënies së shërbimeve të navigacionit të 

aviacionit për nevojat e mjeteve fluturuese shtetërore, rre-
gullohet me marrëveshjen për bashkëpunim ndërmjet dhe-
nesit të shërbimeve të navigacionit të aviacionit dhe mini-
strive kompetente.”  

  
Neni 39 

Në nenin 56 paragrafi (1) pika në fund të fjalisë shlyhet 
dhe shtohen fjalët: “që përbëhet nga kompensimi me të ci-
lin financohen shpenzimet e shërbimeve për fluturime (En 
Route Charges) dhe kompensimi me të cilin financohen 
shpenzimet për shërbime terminale (Terminal Charges)”.  

Paragrafet (2), (3) dhe (4) ndryshohen si vijojnë:  
“(2) Kompensimin me të cilin financohen shpenzimet e 

sherbimeve për fluturime (En Route Charges) nga paragrafi 
(1) i këtij neni, e arkëton EUROKONTROLLI dhe e bart te 
Agjencia dhe te dhënësi i shërbimeve të navigacionit të 
aviacionit, në bazë të marrëveshjes së lidhur paraprake.     

(3) Kompensimin me të cilin financohen shpenzimet 
për shërbime terminale (Terminal Charges) nga paragrafi 
(1) i këtij neni, e arkëton dhënësi i shërbimeve të navigaci-
onit të aviacionit. 

 (4) Menyren e caktimit të lartësisë së kompensimit nga 
paragrafi (1) i këtij neni dhe mënyrën e arkëtimit, i perca-
kton Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në pajtim me 
marreveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e 
Maqedonise.” 

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon: 
“(5) Nga pagesa e kompensimit nga paragrafi (1) i këtij 

neni, krahas fluturimeve të përcaktuara me Rregullativën 
1794/2006 të UE-së, të liruara nga pagesat janë fluturimet 
e mjeteve fluturuese ushtarake, policore dhe doganore, si 
dhe fluturimet tjera të cilat mund të lirohen në pajtim me 
Rregullativen 1794/2006 të UE-së, me vendimin e miratuar 
paraprakisht të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë."    

Neni 40 
Neni 58 ndryshohet si vijon: 

“(1) Organizimin dhe shfrytëzimin e hapësirës ajrore, e 
percakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë.  

(2) Për kryerjen e punëve lidhur me menaxhimin me 
hapesiren ajrore dhe shfrytëzimin fleksibil të hapësirës 
ajrore, Qeveria e Republikës së Maqedonisë formon Komi-
tet Ushtarako - Civil.   

(3) Në Komitet anëtarë janë përfaqësuesit nga Ministria 
e Transportit dhe Lidhjeve, Ministria e Mbrojtjes, Ministria 
e Punëve të Brendshme, Agjencia dhe dhënësi i sherbime-
ve të navigacionit të aviacionit.  

(4) Punen e Komitetit e koordinon përfaqësuesi i dhe-
nesit të shërbimeve të navigacionit të aviacionit.  

(5) Komiteti për punën e vet parashtron raport në Qeve-
rine e Republikës së Maqedonisë, më së voni deri më 31 
janar në vitin rrjedhës për vitin paraprak.”    

 
Neni 41 

Në nenin 59 paragrafi (6) pas fjalëve: “shërbime pos-
tare-telegrafike” shtohen fjalët: “si dhe shërbime për bartje, 
shperndarje dhe furnizim me energji elektrike".  

 
Neni 42 

Nentitulli “2. DHËNËSI I SHËRBIMEVE NË KOM-
UNIKACIONIN  AJROR” ndryshohet si vijon: “2. DH-
ENESI I SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT TË AVI-
ACIONIT”.    

 
Neni 43 

Në nenin 60 paragrafi (4) shlyhet. 
 

Neni 44 
Në nenin 60-a pika 1 nënpika 1.1 nënpika a) alineja 3 

shlyhet. 
Në nënpikën 1.4 pas fjalës “navigacion” shtohen fjalët:  

“që nënkupton mirëmbajtje preventive dhe korrektuese, 
adaptim, kalibrim, monitorim, mbikëqyrje, menaxhim, sis-
temim dhe vendosje në punë, si dhe zhvillim dhe ndryshim 
të procedurave dhe udhëzimeve për punë dhe mirëmbajtje 
të mjeteve operative teknike, në gjendje që mundëson kom-
unikacion ajror të sigurt dhe të rregullt”, ndërsa lidhëza “i” 
zevendesohet me pikëpresje dhe shtohen dy pika të reja 2 
dhe 3, si vijojnë:       

“2) mbajtja e evidencës, grumbullimi, përpunimi dhe 
percjellja e të dhënave, të cilat shfrytëzohen për arkëtimin 
e kompensimit nga shërbimet e navigacionit të aviacionit; 

3) pergatitja dhe azhurnimi i rregullt i Përmbledhjes së 
informatave të aviacionit dhe”  

Pika 2 bëhet pikë 4.  
 

Neni 45 
Në nenin 60-b alineja 1, ndryshohet si vijon: 

“- pjesa nga kompensimi i realizuar në bazës të dhënies 
së shërbimeve të navigacionit të aviacionit, lartësia e të ci-
lit përcaktohet me listën e shpenzimeve të dhënësit të sher-
bimeve të navigacionit të aviacionit, në mënyrë e percaktu-
ar në pajtim me nenin 56 paragrafi (4) të këtij ligji".   

  
Neni 46 

Në nenin 60-d paragrafi (1) fjalët: “deri në lartësi të ci-
len e përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë" shly-
hen.  

 
Neni 47 

Në nenin 66 paragrafi (2) shlyhet. 
  

Neni 48 
Pas nenit 71 shtohet nen i ri 71-a, si vijon: 
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“Neni 71-a 
(1) Në rastet kur do të paraqiten probleme me kapacite-

tin e një aeroporti të caktuar, Qeveria e Republikës së Ma-
qedonise mundet në pajtim me kushtet e  Rregullativës 
95/93 të UE-së ta përcaktojë atë aeroport për aeroport të  
koordinuar ose aeroport me orar të lehtësuar.    

(2) Në aeroportin e koordinuar ose aeroportin me orar 
të lehtësuar, Qeveria e Republikës së Maqedonisë do të 
emeroje person fizik ose juridik për koordinator të aeropor-
tit ose lehtësues të pavarur të orarit pas konsultimeve të kr-
yera me transportuesit, operatorët e aeroportit ose Komite-
tin për Koordinim, nëse ekziston komitet i tillë.  

(3) Koordinatorit të aeroportit ose lehtësuesit të pavarur 
të orarit të emëruar në pajtim me paragrafin (2) të këtij ne-
ni, u takon kompensim në lartësi të cilën e përcakton Qev-
eria e Republikës së Maqedonisë.  

(4) Në aeroportin e koordinuar, Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë, formon Komitet për koordinim në pajtim 
me Rregullativën 95/93 të UE-së.   

(5) Rregullat për ndarjen e itinerareve, i përcakton Qe-
veria e Republikës së Maqedonisë.”   

 
Neni 49 

Në nenet 73 paragrafi (5), 121 paragrafi (4), 122 para-
grafi (3), 124 paragrafi (5) dhe 126 paragrafi (4), fjalët: 
“Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Ag-
jencise” zëvendësohen me fjalët: “Këshilli Drejtues i Ag-
jencise me listën tarifore, varësisht nga shpenzimet reale 
administrative dhe mbikëqyrëse". 

  
Neni 50 

Në nenin 82 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
“Në aeroport dhe hapësirë të fluturimit organizohet si-

gurim për zjarrfikje dhe sigurim mjekësor, ndërsa në portin 
e aviacionit organizohet shërbim zjarrfikës shpëtues, sher-
bim për ndihmë urgjente mjekësore dhe shërbim për prani-
min dhe përcjelljen e mjeteve fluturuese, udhëtarëve, ba-
gazhit, mallit dhe postës dhe furnizim të mjeteve fluturuese 
me karburant dhe lubrifikues, që japin shërbime të aeropor-
tit, nën kushtet dhe mënyrën që i përcakton drejtori i Ag-
jencise."  

Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe 
(3), si vijojnë: 

“(2) Sherbimin zjarrfikës, shërbimin për ndihmë urgje-
nte mjekësore, përkatësisht sigurimin zjarrfikës dhe sigur-
imin mjekësor, si dhe shërbimet për pranimin dhe percjell-
jen e mjeteve fluturuese, udhëtarëve, bagazhit, mallit dhe 
postes dhe furnizimin e mjeteve fluturuese me karburant 
dhe lubrifikues, i organizon operatori i portit të aviacionit 
perkatesisht operatori i aeroportit.      

(3) Kryerjen e shërbimeve të aeroportit për pranimin 
dhe përcjelljen e mjeteve fluturuese, udhëtarëve, bagazhit, 
mallit dhe postës dhe furnizimin e mjeteve fluturuese me 
karburant dhe lubrifikuest, operatori i portit të aviacionit 
me marrëveshje mund t'ia ndajë edhe ndonjë personi tjetër 
juridik, në kushte dhe mënyrë të përcaktuara me nenin 82-e 
të këtij ligji.” 

Paragrafet (2), (3) dhe (4) bëhen paragrafë (4), (5) dhe 
(6). 

Paragrafi (5) shlyhet. 
 

Neni 51 
Pas nenit 82 shtohen 13 nene të reja 82-a, 82-b, 82-v, 

82-g, 82-d, 82-gj, 82-e, 82-zh, 82-z, 82-x, 82-i, 82-j dhe 
82-k, si vijojnë: 

“Neni 82-a 
Qasja në tregun për kryerjen e shërbimeve të aeroportit 

për pranimin dhe përcjelljen e mjeteve fluturuese, bagazhit, 
mallit dhe postës dhe furnizimin e mjeteve fluturuese me 
karburant dhe lubrifikues në portet e aviacionit të hapura 
për transport ajror publik, realizohet në pajtim me Direkti-
ven 96/67 të UE-së. 

Neni 82-b 
(1) Dispozitat e Direktivës 96/67 të UE-së, zbatohen në 

të gjitha portet e aviacionit që gjenden në territorin e Re-
publikes së Maqedonisë dhe janë të hapura  për transportin 
ajror publik, në rastet si vijojnë: 

a) dispozitat nga neni 82-g paragrafi (1) të këtij ligji, që 
kane të bëjnë me kategoritë e shërbimeve të aeroportit të 
cilat nuk janë të përfshira në nenin 82-g paragrafi (2) të ke-
tij ligji, zbatohen për çdo port të aviacionit pa dallim të vel-
limit të komunikacionit;   

b) dispozitat që kanë të bëjnë me kategoritë e sherbime-
ve të aeroportit, të theksuara në nenin 82-g paragrafi (2) të 
ketij ligji, zbatohen për portet e aviacionit me komunikaci-
on vjetor jo më të vogël se 1 milion udhëtarë ose 25 000 to-
ne mall dhe  

v) dispozitat që kanë të bëjnë me kategoritë e sherbime-
ve të aeroportit të theksuara në nenin 82-v të këtij ligji, 
zbatohen për portet e aviacionit me: 

- komunikacion vjetor jo më të vogël se 3 milionë ud-
hetare ose 75 000 tonë mall ose  

- komunikacion vjetor jo më të vogël se 2 milionë ud-
hetare ose 50 000 tonë mall, në periudhë prej gjashtë mu-
ajsh para 1 prillit ose 1 tetorit të vitit paraprak.  

(2) Dispozitat e Direktivës 96/67 të UE-së, zbatohen në 
të gjitha portet e aviacionit që gjenden në territorin e Re-
publikes së Maqedonisë dhe janë të hapura për transport 
ajror publik, me komunikacion vjetor jo më të vogël se 2 
milione udhëtarë ose 50 000 tonë mall.  

(3) Nese porti i aviacionit e arrin njërin prej pragjeve 
për transport të mallit të përcaktuar në këtë nen, pa e arritur 
pragun e përcaktuar për transportin e udhëtarëve, atëherë 
dispozitat e Direktivës 96/67 të UE-së nuk zbatohen në ka-
tegorite e shërbimeve të aeroportit që kanë të bëjnë vetëm 
për udhëtarët.  

(4) Ministria e Transportit dhe Lidhjeve deri më 1 kor-
rik çdo vit, i dorëzon Komisionit Evropian të dhëna për 
portet e aviacionit në territorin e Republikës së Maqedoni-
se, që do të arrijnë pragje të caktuara të komunikacionit, të 
percaktuara me këtë nen. 

Nenin 82-v 
(1) Ministria e Transportit dhe Lidhjeve siguron qasje 

të lirë të dhënësve të shërbimeve të aeroportit, në tregun e 
sherbimeve të aeroportit personave të tretë.  Dhënësit e 
sherbimeve të aeroportit duhet të bazohen në vendin-anëtar 
të BPEA-së, në pajtim me dispozitat nga neni 82-b të këtij 
ligji.     

(2) Dhenia e shërbimeve të aeroportit mund të kufizo-
het së paku në dy dhënës të autorizuar të shërbimeve të ae-
roportit, për çdonjërën prej kategorive të theksuara të sher-
bimeve të aeroportit:   

- pranimin dhe përcjelljen e bagazhit, 
- pranimin dhe përcjelljen e mjeteve fluturuese në pla-

tforme, 
- sherbimin me karburant dhe lubrifikues dhe  
- pranimin dhe përcjelljen e mallit dhe postës, të lidhur 

me manipulimin e tyre fizik gjatë ardhjes, shkuarjes ose 
transferimit ndërmjet kargo terminalit dhe mjetit fluturues.   

(3) Numri i dhënësve të autorizuar të shërbimeve të ae-
roportit nga paragrafi (2) i këtij neni, nuk mund të kufizo-
het në më pak se dy, për çdo kategori të shërbimeve të ae-
roportit.  

(4) Pervec kësaj, së paku njëri prej dhënësve të autori-
zuar të shërbimeve të aeroportit, nuk mund të jetë drejtper-
drejt ose tërthorazi i kontrolluar, nga:  

- operatori i portit të aviacionit, 
- cilido qoftë shfrytëzues i portit të aviacionit, i cili ka 

transportuar më shumë se 25% nga udhëtarët e regjistruar 
ose mallit të atij porti të aviacionit, në vitin që i paraprin 
atij viti në të cilin janë zgjedhur dhënësit e shërbimeve të 
aeroportit dhe  

- trupi i cili e kontrollon ose është drejtpërdrejt ose tert-
horazi i kontrolluar nga operatori i portit të aviacionit, ose 
cilido qoftë shfrytëzues i portit të aviacionit.   
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(5) Në rastin kur kufizohet numri i dhënësve të autori-
zuar të shërbimeve të aeroportit në pajtim me paragrafët (2) 
dhe (3) të këtij neni, në atë rast nuk mund të pengohet që 
një shfrytëzues i portit të aviacionit, pa dallim se cila pjesë 
e portit të aviacionit i është ndarë, të ketë mundësi për 
zgjedhje ndërmjet së paku dy dhënësve të shërbimeve të 
aeroportit, në pikëpamje të çdo kategorie të shërbimeve të 
aeroportit që i nënshtrohet kufizimit, nën kushte të perca-
ktuara në paragrafët (2), (3) dhe (4) të këtij neni. 

Neni 82-g 
(1) Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, siguron liri të 

dhenies së pavarur të shërbimeve të aeroportit nga neni 82-
b i këtij ligji.  

(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, sher-
bim të pavarur mund të kryejnë së paku dy shfrytëzuesit e 
portit të aviacionit, me kusht që ata të zgjidhen në bazë të 
kritereve relevante, objektive, transparente dhe jodiskrimi-
nuese për kategoritë e shërbimeve të aeroportit, si vijojnë: 

- pranimin dhe dërgimin e bagazhit, 
- pranimin dhe dërgimin eë mjeteve fluturuese në pla-

tforme, 
- sherbimin me karburant dhe me lubrifikues dhe 
- pranimin dhe dërgimin e mallrave dhe postës, të nder-

lidhura me manipulimin e tyre fizik gjatë arritjes, largimit 
ose transferimit ndërmjet kargo terminalit dhe mjetit flutu-
rues. 

 
Neni 82-d 

(1) Operatori i portit të aviacionit udhëheq me infra-
strukturen e centralizuar e cila shfrytëzohet për dhënien e 
sherbimeve të aeroportit, kompleksiteti i të cilit, shpenzi-
met ose ndikimi në rrethinë, nuk lejon ndarjen ose dyfishi-
min e sistemeve për klasifikimin e bagazhit, shkrirjen, pa-
strimin e ujit dhe shpërndarjen e karburantit. 

(2) Shfrytezimi i infrastrukturës të centralizuar është i 
detyrueshem për dhënësit e shërbimeve të aeroportit dhe 
për shfrytëzuesit e portit të aviacionit, të cilët shërbehen në 
menyre të pavarur. 

(3) Udheheqja me infrastrukturën e centralizuar duhet 
të jetë transparente, objektive dhe jodiskriminuese dhe të 
mos e pengojë qasjen e dhënësve të shërbimeve të aeropor-
tit dhe të shfrytëzuesve të portit të aviacionit, të cilët në 
menyre të pavarur shërbehen në kuadër të kufizimeve të 
percaktuara me Direktivën  96/67 të BE-së. 

Neni 82-gj 
(1) Nese në portin e caktuar të aviacionit ekzistojnë ku-

fizime të posaçme të hapësirës ose kapacitetit në dispozici-
on, të cilat rezultojnë nga ngecja e komunikacionit dhe 
shkalles së shfrytëzimit të hapësirës, të cilët e pamundesoj-
ne hapjen e tregut dhe/ose zbatimin e shërbimit të pavarur 
deri në shkallën që e përcakton Direktiva 96/67 e UE-së, 
Ministria e Transportit dhe Lidhjeve me mendim paraprak 
të Agjencisë mundet: 

- në pajtim me nenin 82-v paragrafët (2), (3) dhe (4) të 
ketij ligji, mund ta kufizojë numrin e dhënësve të një ose 
më shumë kategorive të shërbimeve të aeroportit, të cilat 
nuk janë të shënura në nenin 82-v paragrafët (2) dhe (3) të 
ketij ligji, në një pjesë ose në gjithë aeroportin e aviacionit, 

- dhenien e një ose me shumë shërbimeve të aeroportit 
të cekura në nenin 82-v paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji, 
mund t'ia lejojë njërit nga dhënësit e shërbimit të aeropor-
tit, 

- mund ta miratojë shërbimin e pavarur të numrit të ku-
fizuar të shfrytëzuesve të portit të aviacionit për kategori të 
sherbimeve të aeroportit të cilat nuk janë të cekura në ne-
nin 82-g paragrafi (2) të këtij ligji, me kusht që ata shfryte-
zues të zgjidhen në bazë të kritereve relevante, objektive, 
transparente dhe jodiskriminuese dhe 

- mund ta ndalojë ose ta kufizojë shërbimin e pavarur të 
një shfrytëzuesi të portit të aviacionit për kategoritë e sher-
bimeve të aeroportit, të cekura në nenin 82-g paragrafi (2) 
të këtij ligji. 

(2) Të gjitha përjashtimet për të cilat është vendosur në 
pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, doemos duhet: 

- t'i specifikojnë kategorinë ose kategoritë e shërbimeve 
të aeroportit për të cilat lejohet përjashtim ose kufizime të 
vecanta të hapësirave dhe kategorive në dispozicion, që e 
arsyetojne përjashtimin e këtillë dhe 

- të shoqërohen me planin e masave përkatëse për tej-
kalimin e kufizimeve. 

(3) Perjashtimet nga paragrafi (1) i këtij neni, nuk gu-
xojne që: 

- t'i vënë në pikëpyetje qëllimet e Direktivës 96/67 të 
BE-së, 

- të shpiejnë te shkatërrimi i konkurrencës ndërmjet 
dhenesve të shërbimit të aeroportit dhe/ose shfrytëzuesve të 
portit të aviacionit, të cilët shërbehen në mënyrë të pavarur 
dhe 

-  të zbatohen në përmasa më të mëdha se sa që është e 
nevojshme. 

(4) Perjashtimet nga paragrafi (1) alinetë 1, 3 dhe 4 të 
ketij neni, nuk mund të zgjasin më shumë se tre vjet. Mini-
stria e Transportit dhe Lidhjeve duhet të miratojë vendim të 
ri për cilëndo kërkesë për përjashtimin, e cila gjithashtu do 
t'i nënshtrohet procedurës së përcaktuar me këtë nen, më së 
voni tre muaj para skadimit të kësaj periudhe kohore. 

(5) Perjashtimi nga paragrafi (1) alineja 2 të këtij neni, 
nuk mund të zgjasë më shumë se dy vjet, mirëpo Ministria 
e Transportit dhe Lidhjeve  në bazë të dispozitave nga pa-
ragrafi (1) të këtij neni, mund të lejojë që kjo periudhë të 
vazhdohet për periudhë të njëhershme prej dy vitesh. 

Neni 82-e 
(1) Operatori i portit të aviacionit organizon dhe reali-

zon procedurë për zgjedhjen e dhënësve të shërbimeve të 
aeroportit, të autorizuar për dhënien e shërbimeve të aero-
portit të një aeroporti të aviacionit, nëse numri i tyre është i 
kufizuar në rastet e parapara me nenin 82-v, paragrafët (2) 
dhe (3) ose nenin 82-gj të këtij ligji. 

(2) Procedura e zgjedhjes kryhet në pajtim me këto pa-
rime: 

a) në rastet kur dhënësit e shërbimeve të aeroportit du-
het t'i plotësojnë kushtet standarde përkatëse dhe specifiki-
met teknike, atëherë ato kushte dhe specifikime percakto-
hen pas konsultimit me Këshillin e shfrytëzuesve të aero-
porteve të aviacionit. Kriteret për zgjedhje të përcaktuara 
me kushtet standarde ose me specifikimet teknike doemos 
duhet të jenë relevante, objektive, transparente dhe jodi-
skriminuese. 

b) dhënësit e shërbimeve të aeroportit zgjidhen: 
- pas konsultimit me Këshillin e shfrytëzuesve të aero-

porteve të aviacionit nga ana e operatorit të portit të aviaci-
onit, me kusht që operatori i portit të aviacionit : 

1) të mos sigurojë shërbime të ngjashme të aeroportit; 
2) të mos ketë kontroll të drejtpërdrejtë ose të tërthortë 

mbi cilindo dhënës të kushteve të këtilla dhe 
3) të mos ketë asnjë pjesëmarrje te ata dhënës të sherbi-

meve të aeroportit dhe 
- në gjitha rastet e tjera nga ana e Ministrisë së Trans-

portit dhe Lidhjeve, pas konsultimeve paraprake me Kes-
hillin e shfrytëzuesve të aeroporteve të aviacionit dhe ope-
ratorin e portit të aviacionit; 

v) dhënësi i shërbimeve të aeroportit zgjidhet për peri-
udhe jo më të gjatë se shtatë vjet dhe 

g) nëse dhënësi i shërbimeve të aeroportit pushon t'i kr-
yej aktivitete para skadimit të periudhës për të cilën është 
zgjedhur, zgjidhet dhënësi i ri i shërbimeve të aeroportit në 
baze të procedurës së njëjtë. 

(3) Nese numri i dhënësve të shërbimeve të aeroportit 
eshte i kufizuar në pajtim me nenin 82-v paragrafët (2) dhe 
(3) ose nenin 82 -gj të këtij ligji, operatori i portit të aviaci-
onit në mënyrë të pavarur mund të japë shërbime të aero-
portit pa iu nënshtruar procedurës për zgjedhje, të perca-
ktuar me paragrafin (2) të këtij neni. Operatori i portit të 
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aviacionit pa zbatimin e procedurës së përcaktuar me këtë 
nen, për dhënien e shërbimeve të aeroportit në atë port të 
aviacionit, mund të autorizojë ndonjë person tjetër juridik 
me kusht që: 

- operatori i portit të aviacionit të ketë kontroll të drejt-
perdrejte ose të tërthortë mbi atë person juridik ose 

- ai person juridik të ketë kontroll të drejtpërdrejtë ose 
të tërthortë mbi operatorin e portit të aviacionit. 

(4) Operatori i portit të aviacionit në afat prej tri ditësh 
nga miratimi i vendimit për zgjedhje, e njofton Këshillin e 
shfrytezuesve të portit të aviacionit për rezultatet nga pro-
cedura e zgjedhjes. 

 
Neni 82-zh 

(1) Dhenesi i shërbimeve të aeroportit dhe dhënësi i pa-
varur i shërbimeve, munden të fillojnë me kryerjen e sher-
bimeve pas marrjes së lejes nga Agjencia. 

(2) Leja nga paragrafi (1) i këtij neni, lëshohet me ker-
kese të dhënësit të shërbimeve të aeroportit ose të dhënësit 
të pavarur të shërbimeve me procedurën e zbatuar për 
zgjedhje, nëse i plotëson kushtet e përcaktuara në bazë të 
nenit 82 paragrafi (1) të këtij ligji.  

(3) Kushtet për dhënien e lejes doemos duhet të jenë të 
lidhura me gjendjen e qëndrueshme financiare dhe mbulesë 
të mjaftueshme të siguruar, sigurim dhe siguri të instalime-
ve, mjeteve fluturuese, pajisjeve dhe personave, si edhe 
mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe respektimin e rregullave 
nga sfera e politikës sociale. 

(4) Kushtet për lëshimin e lejes doemos duhet të jenë 
në pajtim me këto parime: 

- të zbatohen në mënyrë jodiskriminuese për dhënësit e 
ndryshem të shërbimeve të aeroportit dhe shfrytëzuesve të 
aeroportit, 

- të jenë në lidhje me qëllimin e planifikuar dhe 
- në praktikë, nuk guxojnë ta kufizojnë qasjen e tregut 

ose shërbimin e lirë të pavarur që është në nivel, nën atë të 
parapare me Direktivën 96/67 të BE-së. 

(5) Leja lëshohet për periudhë jo më të gjatë se shtatë vjet.   
(6) Agjencia do ta tërheq lejen nga ky nen, vetëm nëse 

poseduesi i lejes tanimë nuk i plotëson kushtet e cekura në 
paragrafin (2) të këtij neni, për arsye se vet i ka shkaktuar. 
Bazat për refuzim ose tërheqje doemos duhet t'u njoftohen 
dhenesit të shërbimeve të aeroportit ose dhënësit të pavarur 
të shërbimeve dhe operatorit të portit të aviacionit. 

(7) Agjencia me propozim të operatorit të portit të avia-
cionit do ta tërheqë lejen e dhënësit të shërbimeve të aero-
portit ose të dhënësit të pavarur të shërbimeve, nëse i njëjti 
nuk i respekton kushtet e përcaktuara për punën e portit të 
aviacionit nga neni 82 paragrafi (1) të këtij ligji 

 
Neni 82-z 

(1) Dhenesit e shërbimeve të aeroportit dhe dhënësit e 
pavarur të shërbimeve doemos duhet të kenë qasje në obje-
ktet e portit të aviacionit, duke përfshirë edhe infrastruktu-
ren e centralizuar e cila është e nevojshme për realizimin e 
aktiviteteve të tyre. Hapësira për dhënien e shërbimeve të 
aeroportit duhet të jetë e ndarë ndërmjet dhënësve të ndrys-
hem të shërbimeve të aeroportit dhe dhënësve të pavarur të 
sherbimeve, në mënyrë të nevojshme për realizimin e të 
drejtave të tyre si dhe mundësimin e konkurrencës së 
ndershme dhe efikase, në bazë të rregullave dhe kritereve 
relevante, objektive, transparente jodiskriminuese. 

(2) Operatori i portit të aviacionit ndan kompensim për 
qasje në infrastrukturën dhe shfrytëzimin e infrastrukturës, 
në bazë të kritereve relevante, objektive, transparente dhe 
jodiskriminuese. 

 
Neni 82-x 

(1) Në rast kur operatori i portit të aviacionit, shfrytezuesi i 
portit të aviacionit ose dhënësi i shërbimeve të aeroportit japin 
edhe shërbime të aeroportit, doemos duhet të kene llogari të 
posaçme për kompensimin nga shërbimet e dhena të aeroportit 
në raport me llogaritë nga veprimtaritë tjera. 

(2) Në raportet vjetore financiare të operatorit të portit 
të aviacionit, doemos duhet të duket se nuk ka kurrfarë rr-
jedhje financiare ndërmjet veprimtarisë të tij si operator i 
portit të aviacionit dhe veprimtarisë së tij si dhënës i sher-
bimeve të aeroportit. 

(3) Revizori i pavarur i autorizuar kryen revizion dhe 
në raportin e revizionit konfirmon nëse është kryer ndarja e 
llogarive nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni. 

Neni 82-i 
(1) Në secilin port të aviacionit për të cilin ka të bëjë 

Direktiva 96/67 e UE-së, shfrytëzuesit e portit të aviacionit 
formojne e Këshillin e shfrytëzuesve të portit të aviacionit. 
Të gjithë shfrytëzuesit e portit të aviacionit, kanë të drejtë 
të jenë anëtarë të Këshillit ose të jenë të përfaqësuar në 
Keshill nga ana e personave tjerë. 

(2) Keshilli i shfrytëzuesve të portit të aviacionit, e mi-
raton Rregulloren e punës. 

 
Neni 82-j 

(1) Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, Agjencia, ope-
ratori i portit të aviacionit, Këshilli i shfrytëzuesve të portit 
të aviacionit dhe dhënësit e shërbimeve të aeroportit nga 
neni 82-zh i këtij ligji, së paku një herë në vit organizojnë 
mbledhje për konsultime në lidhje me zbatimin e dispozita-
ve të këtij ligji. 

(2) Konsultimet duhet të kenë të bëjnë me çmimet e 
sherbimeve të aeroportit për të cilat janë lejuar përjashtime 
dhe për organizimin e dhënies së atyre shërbimeve. 

 
Neni 82-k 

(1) Nese Ministria e Transportit dhe Lidhjes konstaton 
se vendet tjera në mënyrë të drejtë dhe faktike, nuk ua kanë 
mundesuar dhënësve maqedonas të shërbimeve të aeropor-
tit dhe dhënësve të pavarur të shërbimeve: 

- trajtimin e njëjtë që e kanë dhënësit e shërbimeve të 
aeroportit dhe dhënësit e pavarur të shërbimeve të atyre 
shteteve në Republikën e Maqedonisë, 

- trajtimin e njëjtë që e kanë dhënësit e shërbimeve të 
aeroportit dhe dhënësit e pavarur të shërbimeve në vendet 
ku janë themeluar (si nacionale) dhe 

- trajtimin e njëjtë që e kanë  dhënësit e shërbimeve të 
aeroportit dhe dhënësit e pavarur të shërbimeve nga vendet 
e treta, mund të pushojë,  tërësisht ose  pjesërisht, me 
permbushjen e obligimeve të cilat rezultojnë nga Direktiva 
96/67 e UE-së. 

(2) Ministria e Transportit dhe Lidhjeve e njofton Ko-
misionin Evropian për llojin dhe përmasat e vendimit nga 
paragrafi (1) i këtij neni, në afat prej 30 ditësh nga dita e 
miratimit të të njëjtit." 

 
Neni 52 

Para nenit 83 shtohet kapitull i ri "III-a" si vijon: "III-a. 
SIGURIMI" 

 
Neni 53 

Neni 83 ndryshohet si vijon: 
"(1) Në suazat e perimetrit të aeroportit, lejohet lëvizja 

vetem e personave që kryejnë detyra zyrtare dhe të cilët 
posedojne kartelë të vlefshme identifikimi të aeroportit si 
dhe e automjeteve me leje të vlefshme të aeroportit. 

(2) Kartela identifikuese e aeroportit dhe leja e vlefsh-
me e aeroportit për automjete nga paragrafi (1) i këtij neni, 
leshohen nga ana e: 

- operatorit të aeroportit me mendimin e marrë parapra-
kisht nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme, në paj-
tim me kriteret e përmbajtura në Programin nacional për si-
gurim në aviacionin civil dhe 

- Ministrise së Mbrojtjes në lidhje me pjesën ushtarake 
të aeroportit të përzier."   
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Neni 54 
Neni 84 ndryshohet si vijon: 

"(1) Operatori i aeroportit përpilon Program të aeropor-
tit për sigurim, në pajtim me dispozitat e Programit nacio-
nal për sigurim në aviacionin civil. Programin e aeroportit 
për sigurim e miraton Agjencia. 

(2) Secili transportues vendas përpilon Program për si-
gurimin e transportuesit në pajtim me dispozitat e Progra-
mit nacional për sigurimin në aviacionin civil. Programin 
për sigurimin e transportuesit e miraton Agjencia. 

(3) Operatori i aeroportit dhe transportuesit vendorë ja-
ne të detyruar që të implementojnë masa për sigurim, në 
pajtim me programet përkatëse të miratuara për sigurim në 
drejtim të ruajtjes së aviacionit civil nga veprimet joligjore. 

(4) Të gjithë personat fizikë ose juridikë të pranishëm 
në aeroport doemos duhet t'i respektojnë kushtet, rregullat 
dhe masat e përcaktuara për sigurim. 

(5) Qeveria e Republikës së Maqedonisë i përcakton 
kushtet, rregullat dhe mënyrën për sigurim nga veprimi jo-
ligjor. 

(6) Në aeroportet ku më shumë se 40 të punësuar pose-
dojne kartelë identifikimi të aeroportit dhe të cilëve u lejo-
het qasje në zonat e kufizuara për siguri, do të vendosen 
pjese kritike në zonat e kufizuara për siguri." 

 
Neni 55 

Neni 85 ndryshohet si vijon: 
"(1) Në secilin aeroport, operatori i aeroportit e formon 

Komitetin e Aeroportit për Pigurim. 
(2) Anetare të Komitetit të Aeroportit për Sigurim, janë 

perfaqesuesit e: 
-operatorit të aeroportit, 
-transportuesve vendas, 
-dhenesve të shërbimeve të aeroportit, 
-transportuesve të e huaj, 
-Agjencise, 
-dhenesit të shërbimeve të navigacionit të aviacionit, 
-Ministrise së Transportit dhe Lidhjeve, Ministrisë së 

Puneve të 
Brendshme, Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së 

Financave-Drejtorisë Doganore dhe 
- perfaqesues të subjekteve tjerë nëse veprimtaria e tyre 

eshte me rëndësi për sigurimin. 
(3) Komiteti nga paragrafi (1) i këtij neni, e kontrollon 

dhe e mbikëqyr implementimin e masave për siguri dhe jep 
keshilla për gjithë aktivitetet tjera të lidhura drejtpërdrejtë 
me sigurimin e aeroportit." 

 
Neni 56 

Neni 86 ndryshohet si vijon: 
"(1) Me qëllim të ndërmarrjes së masave preventive, 

aksioneve të organizuara dhe eliminimit të pasojave nga 
veprimet joligjore në aviacionin civil, Qeveria e Republi-
kes së Maqedonisë e formon Komitetin Nacional për Sigu-
rimin e Aviacionit Civil. 

(2) Anetare të Komitetit Nacional për Sigurimin në 
Aviacionin Civil janë përfaqësues të emëruar nga ana e Mi-
nistrise të Transportit dhe Lidhjeve, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së Financa-
ve-Drejtorisë Doganore, Agjencisë, dhënësit të shërbimeve 
të navigacionit të aviacionit, operatorit të aeroportit, dhene-
si i shërbimeve të aeroportit, transportuesve vendas dhe 
perfaqesues të subjekteve tjera, nëse veprimtaria e tyre esh-
te me rëndësi për sigurimin. 

(3) Kryetar i Komitetit Nacional për Siguri në Aviacio-
nin Civil, është drejtori i Agjencisë në cilësi të koordinato-
rit nacional për siguri në aviacionin civil. 

(4) Qeveria e Republikës së Maqedonisë miraton: 
- Program nacional për siguri në aviacionin civil, i cili 

do të përmbajë përcaktime për vendosjen e programit të ae-
roportit për siguri dhe program për siguri të transportuesve, 

- Program nacional  për trajnim për siguri në aviacionin 
civil, 

- Program nacional për kontrollin e kualitetit në siguri-
min e aviacionit civil  dhe 

- programe dhe plane tjera." 
 

Neni 57 
Pas nenit 86 shtohet Kapitull i ri "III-b" si vijon: "III-b. 

LEHTESIM" dhe dy nene të reja 86-a dhe 86-b, si vijojnë: 
 

"Neni 86-a 
(1) Në secilin aeroport, operatori i aeroportit e formon 

Komitetin e Aeroportit për Lehtësim. 
(2) Anetare të Komitetit të Aeroportit për Lehtësim, ja-

ne përfaqësues të: 
- operatorit të aeroportit, 
- transportuesve vendas, 
- dhenesve të shërbimeve të aeroportit, 
- transportuesve të huaj, 
- Agjencise, 
- dhenesit të shërbimeve të navigacionit të aviacionit, 
- Ministrise së Transportit dhe Lidhjeve, 
- Ministrise së Punëve të Brendshme, 
- Ministrise së Financave-Drejtorisë Doganore dhe 
- perfaqesuesve të subjekteve tjera nëse veprimtaria e 

tyre është me rëndësi për lehtësimin. 
(3) Komiteti nga paragrafi (1) i këtij neni, e kontrollon 

dhe e mbikëqyr implementimin e masave për lehtësim dhe 
jep këshilla për të gjitha aktivitetet tjera të lidhura drejtper-
drejte me lehtësimin e aeroportit. 

(4) Operatori i aeroportit e miraton Programin e aero-
portit për lehtësim, në pajtim me dispozitat e Programit na-
cional për lehtësim në aviacion. Programin e aeroportit për 
lehtesim në aviacion e miraton Agjencia. 

(5) Operatori i aeroportit obligohet që të implementojë 
masa për lehtësim, në pajtim me programin e miratuar për 
lehtesim. 

(6) Qeveria e Republikës së Maqedonisë i përcakton 
masat dhe procedurat për lehtësim në aviacionin civil. 

 
Neni 86-b 

(1) Me qëllim të ndërmarrjes së masave për lehtësim në 
aviacionin civil, Qeveria e Republikës së Maqedonisë e 
formon Komitetin Nacional për Lehtësim. 

(2) Anetare të Komitetit Nacional për Lehtësim janë 
perfaqesues të emëruar nga ana e Ministrisë të Transportit 
dhe Lidhjeve, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Mini-
strise të Financave-Drejtorisë Doganore, Agjencisë, dhene-
sit të shërbimeve të navigacionit të aviacionit, operatorit të 
aeroportit, dhënësit të shërbimeve të aeroportit, transportu-
esve vendas dhe përfaqësuesve të subjekteve tjera, nëse ve-
primtaria e tyre është me rëndësi për lehtësimin. 

(3) Kryetar i Komitetit Nacional për Lehtësim është 
drejtori i Agjencisë, në cilësi të koordinatorit nacional për 
lehtesimin e aviacionit. 

(4) Qeveria e Republikës së Maqedonisë miraton Pro-
gramin nacional për lehtësim në aviacion." 

 
Neni 58 

Emertimi i Kpitullit "IV. KONCESIONET" ndryshohet 
si vijon: "IV. KONCESIONET, PARTNERITETI PRIV-
AT PUBLIK DHE ZGJEDHJA E DHËNËSVE TË SHËR-
BIMEVE". 

 
Neni 59 

Neni 87 ndryshohet si vijon: 
"Koncesioni ose partneriteti privat publik mund të nda-

het të mira dhe veprimtaritë me interes të përgjithshëm, si 
vijon: 

- ndertim dhe shfrytëzim të aeroportit të ri ose vendit të 
fluturimit, 

- rekonstruksion dhe shfrytëzim tëi aeroporteve ose ha-
pesirave ekzistuese të fluturimit, 

- dhenie e shërbimeve të aeroportit dhe 
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- linje për kryerjen e transportit ajror publik të rregullt 
në kuadër të BPEA-së, në të cilin Qeveria e Republika së 
Maqedonise më herët e ka caktuar si linjë nga interesi pub-
lik në pajtim me kushtet, mënyrën dhe procedurën të perca-
ktuara me Rregullativën 1008/2008 të UE-së." 

 
Neni 60 

Neni 88 ndryshohet si vijon: 
"(1) Procedura për ndarjen e koncesionit ose partnerit-

etit publik privat nga neni 87 paragrafi (1) të këtij ligji, 
kryhet në pajtim me Ligjin për koncesione dhe lloje të tjera 
të partneritetit publik privat. 

(2) Periudha për të cilën ndahet koncesioni ose partne-
riteti publik privat nga neni 87 paragrafi (1) të këtij ligji, 
nuk mund të jetë më e gjatë se 30 vite. 

(3) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni, për 
dhenien e shërbimeve të aeroportit në pranimin dhe dergi-
min e mjeteve fluturuese, udhëtarëve, bagazhit, mallit dhe 
postes dhe furnizimin e mjeteve fluturuese me karburant 
dhe lubrifikues, operatori i aeroportit mund të zgjedh tjetër 
dhenes të atyre shërbimeve me kushte, mënyrë dhe proce-
dure të përcaktuar me këtë ligj, në pajtim me Direktivën 
96/67 të UE-së në periudhë jo më të gjatë se shtatë vjet. 

(4) Kohezgjatja e periudhës për ndarjen e koncesionit 
ose të partneritetit publik privat nga neni 87 paragrafi (1) i 
ketij ligji, mund të vazhdohet, por kohëzgjatja e pergjithsh-
me e kësaj periudhe nuk mund të jetë më shumë se 30 vite. 

(5) Për vazhdimin e kohëzgjatjes të periudhës për ndar-
jen e koncesionit ose të  partneritetit publik privat nga neni 
87 paragrafi (1) i këtij ligji, vendos koncedenti ose parteri 
publik në bazë të vlerësimit për suksesin dhe kualitetin e 
koncesionerit ose partnerit privat në kryerjen e veprimtari-
se lëndore. 

(6) Me skadimin e periudhës për të cilën është ndarë 
koncesioni ose partneriteti publik privat, ndërsa me kërkesë 
të koncesionarit ose të partnerit privat, koncedentit ose par-
terit publik, në bazë të mendimit të fituar paraprakisht nga 
Ministria e Transportit dhe Lidhjeve dhe Agjencia, për su-
ksesin dhe kualitetin në kryerjen e veprimtarisë lëndore, 
mund të vazhdohet periudha e kohëzgjatjes të koncesionit 
ose të partneritetit publik privat me lidhjen e marrëveshjes 
së re, ose me ndryshimin dhe plotësimin e marrëveshjes 
ekzistuese." 

 
Neni 61 

Neni 89 shlyhet. 
 

Neni 62 
Neni 90 ndryshohet si vijon: 

"Marreveshja për koncesion dhe të drejtat dhe obligi-
met që dalin nga e njëjta mund të barten, plotësisht ose pje-
serisht, pas vendimit paraprak për pajtim, nëse me këtë nuk 
rrezikohet realizimi i vazhdueshëm dhe kualitativ i konce-
sionit." 

 
Neni 63 

Në nenin 92 paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
"Drejtori i Agjencisë e përcakton mënyrën e mbajtjes 

së evidencës së mjeteve fluturuese të cilat nuk janë sipas 
standardeve të ICAO-së (fluturake ultra të lehta, krahë të 
motorizuara dhe krahë për fluturim të lirë), si dhe për nder-
timin amator të mjeteve fluturuese." 

Paragrafi (4) shlyhet. 
 

Neni 64 
Në nenin 93, në paragrafin (2) pas alinesë 1 shtohet ali-

ne e re 2, si vijon: 
"- marreveshja për qira përkatësisht lizingu është e mi-

ratuar nga Agjencia,". 
Alineja 2 e cila bëhet aline 3 ndryshohet si vijon: 
"- i plotëson kushtet nga neni 95 i këtij ligji dhe". 
Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon: 

"(4) Kriteret dhe procedurat për miratimin e marrëvesh-
jes për qira, përkatësisht lizingut të mjeteve fluturuese i 
percakton drejtori i Agjencisë." 

Paragrafi (4) bëhet paragraf (5). 
 

Neni 65 
Neni 95 ndryshohet si vijon: 
" Mjetet fluturuese regjistrohen në regjistrin e mjeteve 

fluturuese, nëse: 
- mjeti fluturues i plotëson kushtet për fluturim të per-

caktuara me këtë ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të 
ketij ligji, 

- operatori i aviacionit është person fizik vendas ose 
person fizik i huaj me vendqëndrim të rregulluar në Repub-
liken e Maqedonisë ose është person juridik i regjistruar 
dhe me seli në Republikën e Maqedonisë, 

- mjeti fluturues është shlyer nga regjistri i huaj i mjete-
ve fluturuese në të cilin më herët ka qenë i regjistruar, 

- mjeti fluturues i cili është i importuar nga jashtë ka 
certifikate për fluturim të mjetit fluturues për eksport që e 
ka lëshuar organi kompetent i vendit në të cilin më herët ka 
qene i regjistruar, 

- mjeti fluturues i plotëson kushtet e caktuara në aspe-
ktin e zhurmës dhe emetimeve tjera në pajtim me këtë ligj 
dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji, 

- operatori i aviacionit ka dëshmi për pronësi ose mar-
reveshje të miratuar për qira përkatësisht lizing të mjetit 
fluturues pa ekuipazh, dhe 

- operatori i cili nuk është pronar i mjetit fluturues do-
rezon deklaratë me të cilën pronari pajtohet që i njëjti të 
regjistrohet në regjistrin e mjeteve fluturuese të Republikës 
së Maqedonisë." 

 
Neni 66 

Nenet 96 dhe 97 shlyhen. 
 

Neni 67 
Në nenin 98 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Agjencia obligohet që të kryejë regjistrim në regjistrin 

e aviacionit dhe parashtruesit të kërkesës për regjistrim t'i 
jap vërtetim për regjistrimin e mjetit fluturues, nëse janë 
plotesuar kushtet nga neni 95 i këtij ligji." 

Në paragrafin (2) fjalët:" Qeveria e Republikës së Ma-
qedonise me propozim të Agjencisë" zëvendësohen me fja-
let: " Këshilli drejtues i Agjencisë me listën tarifore, vare-
sisht nga shpenzimet reale administrative dhe mbikeqyre-
se". 

 
Neni 68 

Neni 99 shlyhet. 
 

Neni 69 
Në nenin 100, paragrafin (1) pika 5 ndryshohet si vijon: 
"5) pronari, përkatësisht shfrytëzuesi i mjetit fluturues 

pushon t'i plotësojë kushtet nga neni 95 i këtij ligji." 
Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon: 
"(2) Mjeti fluturues i cili është ngarkuar me hipotekë, 

mund të shlyhet nga regjistri vetëm nëse do të dorëzohet 
pajtueshmeri në formë të shkruar e të gjithë kreditorëve hi-
potekare të drejtat e të cilëve janë të regjistruara në regji-
strin e aviacionit." 

 
Neni 70 

Në nenin 103 paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
"Menyren dhe vendin e shënimit të mjeteve fluturuese 

të regjistruara dhe të evidentuara në Republikën e Maqedo-
nise, me shenjat për përkatësinë shtetërore, shenjat e regji-
strimit dhe shenja të tjera i përcakton drejtori i Agjencisë." 
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Neni 71 
Në nenin 110 paragrafi (2) shlyhet. 

 
Neni 72 

Neni 111 ndryshohet dhe vijon: 
"(1) Mjetet fluturuese shtetërore radhiten sipas llojit, 

kategorise, dedikimit, peshës, shpejtësisë dhe ndarjeve tjera 
të veçanta. 

(2) Radhitjen, ngjyrosjen dhe etiketimin, si dhe perdori-
min e aviacionit shtetëror i cakton: 

- ministri i Mbrojtjes për mjetet fluturuese ushtarake, 
- ministri i Punëve të Brendshme për mjetet fluturuese 

të policisë dhe 
- ministri i Financave për mjetet fluturuese të doganës." 
 

Neni 73 
Në nenin 113, paragrafi (1) në rreshtin e parë fjala 

"Ndertimi" zëvendësohet me fjalët:" Projektimi dhe nderti-
mi". 

Në paragrafin (3) fjalët:" Qeveria e Republikës së Maqe-
donise me propozim të Agjencisë" zëvendësohen me fjalet: " 
Këshilli Drejtues i Agjencisë me listën tarifore varesisht nga 
shpenzimet reale administrative dhe mbikeqyrese". 

 
Neni 74 

Në nenin 117, paragrafi (2) fjalët:" personi juridik i cili 
ka personel përkatës, pajisje dhe objekte, si dhe t'i plotësojë 
kushtet tjera të posaçme" zëvendësohen me fjalën : "EA-
SA". 

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
"Hulumtimi për vlerësimin e përputhshmërisë dhe les-

himin e vërtetimeve për tipin kryhet nën kushte, në mënyrë 
dhe procedurë të përcaktuara nga drejtori i Agjencisë." 

 
Neni 75 

Neni 118 ndryshohet si vijon: 
"(1) Vertetimet për tipin të lëshuara nga EASA drej-

tperdrejte konsiderohen të pranueshme në Republikën e 
Maqedonise, pa zbatimin e procedurës për njohjen e tyre 
nga ana e Agjencisë. 

(2) Vertetimet për tipin të lëshuara nga vendi i huaj Ag-
jencia i njeh nëse janë në pajtim me kushtet teknike për 
lundrim të EASA-së." 

 
Neni 76 

Në nenin 126 paragrafi (5) shlyhet. 
 

Neni 77 
Në nenin 127, paragrafi (1) fjalët: "Qeveria e Republi-

kes së Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "Këshilli 
Drejtues i Agjencisë me listën tarifore, varësisht nga 
shpenzimet reale administrative dhe mbikëqyrëse". 

 
Neni 78 

Në nenin 133 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Mjeteve fluturuese maqedonase vërtetimet nga para-

grafi (1) i këtij neni ua lëshon Agjencia. Për lëshimin, 
vazhdimin dhe ndryshimin e vërtetimeve nga paragrafi (1) 
i këtij neni paguhet kompensim me lartësi që e përcakton  
Keshilli Drejtues i Agjencisë me listën tarifore varësisht 
nga shpenzimet reale administrative dhe mbikëqyrëse." 

 
Neni 79 

Në nenin 134, paragrafi (2) fjalët: "dhe të posedojë ver-
tetim për aftësim profesional" shlyhen. 

 
Neni 80 

Në nenin 136, paragrafi (3) pika në fund të fjalisë 
shlyhet dhe shtohen fjalët: "në organizatat dhe qendrat për 
trajnim, nëse janë të autorizuar nga organi i huaj i aviacio-
nit  për kryerjen e trajnimit përkatës në pajtim me standar-
det ndërkombëtare të pranuara nga Republika e Maqedoni-
se". 

Në paragrafin (6) fjalët: "Qeveria e Republikës së Maqe-
donise me propozim të Agjencisë" zëvendësohen me fjalet: 
"Këshilli Drejtues i Agjencisë me listën tarifore, varesisht 
nga shpenzimet reale administrative dhe mbikeqyrese." 

Në paragrafin (8) pas fjalës "punë" shtohen fjalët: " të 
organizatave dhe qendrave për trajnim në Republikën e 
Maqedonise." 

 
Neni 81 

Në neni 137 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Aftesimin profesional të personelit të aviacionit të fi-

tuar në pajtim me nenin 136 të këtij ligji, e kontrollon Ag-
jencia nëpërmjet organizimit të provimeve." 

Në paragrafin (3) pas fjalës "kritere" shtohen fjalët: 
"dhe në procedurë". 

Në paragrafin (6) fjalët: "Qeveria e Republikës së Ma-
qedonise me propozim të Agjencisë" zëvendësohen me fja-
let: "Këshilli Drejtues i Agjencisë me listën tarifore, vare-
sisht nga shpenzimet reale administrative dhe mbikeqyre-
se". 

 
Neni 82 

Në nenin 138 paragrafët (2) dhe (4) fjalët: "të personelit 
tjeter profesional" shlyhen. 

 
Neni 83 

Neni 140 ndryshohet si vijon: 
"(1) Pergatitja profesionale dhe aftësimi profesional i 

personelit në aviacion i cili kryen dhe siguron punë me ren-
desi për sigurimin e aviacionit të cilët kanë të bëjnë me 
mjetet fluturuese shtetërore fitohet në institucionet perkate-
se të Ministrisë së Mbrojtjes ose Ministrisë së Punëve të 
Brendshme. 

(2) Pergatitja profesionale dhe aftësimi profesional i 
personelit në aviacion i cili kryen dhe siguron punë me ren-
desi për sigurimin e aviacionit të cilat kanë të bëjnë me 
mjetet fluturuese shtetërore mund të fitohet edhe në vendet 
e huaja. 

(3) Pergatitjen profesionale dhe programet për aftësim 
profesional, kushtet dhe mënyrën e lëshimit, vazhdimit, 
suspendimit dhe marrjes së lejeve dhe autorizimeve, si dhe 
formen dhe përmbajtjen e formularit të lejes dhe të autori-
zimeve të personelit të aviacionit i cili kryen dhe siguron 
pune me rëndësi për sigurinë e aviacionit që kanë të bëjnë 
me mjetet fluturuese shtetërore i përcaktojnë ministri i 
Mbrojtjes, ministri i Punëve të Brendshme përkatësisht mi-
nistri i Financave." 

 
Neni 84 

Neni 141 ndryshohet si vijon: 
"Pergatitja profesionale dhe aftësimi profesional perka-

tes i aviacionit  të personelit të aviacionit që kryen dhe si-
guron punë  me rëndësi për sigurimin e aviacionit të cilat 
kane të bëjnë me mjetet fluturuese shtetërore të fituara në 
institucionet përkatëse në Ministrinë e Mbrojtjes, Ministri-
ne e Punëve të Brendshme dhe /ose organizatat përkatëse 
në vendin e huaj do të pranohen për marrjen e lejes në avi-
acionin civil nëse i përgjigjen kushteve për lëshimin e lejes 
dhe autorizimit të parapara me këtë ligj dhe me rregullat e 
miratuara në bazë të këtij ligji." 

 
Neni 85 

Në nenin 142 paragrafi (3) fjalët: "përderisa nuk pus-
hojne pasojat nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni," 
shlyhen. 

 
Neni 86 

Në nenin 143 paragrafin (1) pika 1 ndryshohet si vijon: 
"1) kunder tij në procedurë penale ose për kundërvajtje 

eshte shqiptuar masë sigurie, përkatësisht sanksion për 
kundervajtje, ndalim për kryerjen e profesionit i cili rezul-
ton nga leja, përkatësisht vërtetimi i lëshuar nga Agjencia 
gjate kohëzgjatjes të asaj mase." 
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Pika 3 ndryshohet si vijon: 
"3) gjate mbikëqyrjes është konstatuar shkelje e rregul-

lave në sferën e aviacionit," 
Pika 5 ndryshohet si vijon: 
"5) ka qenë i përfshirë në fatkeqësi ose incident serioz 

në sferën  e aviacionit civil;". 
Pas pikës 5 shtohet pikë e re 6 e si vijon: 
"6) në raste tjera të përcaktuara me aktet e miratuara në 

baze të nenit 139 të këtij ligji." 
Në paragrafin (3) fjala "përkatësisht" zëvendësohet me 

fjalen "ose".  
 

Neni 87 
Në nenin 147 paragrafi (2) pika në fund të paragrafit 

shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe/ose personel tjetër profesi-
onal.". 

Në paragrafin (3) fjalët: "Qeveria e Republikës së Maqe-
donise me propozim të Agjencisë" zëvendësohen me fjalet: 
"Këshilli Administrativ i Agjencisë me listë tarifore, varesisht 
prej shpenzimeve reale administrative dhe mbikeqyrese." 

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon: 
"Për kontrollet e rregullta dhe jo të rregullta shendete-

sore paguhet kompensim në lartësi të cilën e përcaktojnë 
institucione të autorizuara shëndetësore."  

Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon: 
"(6) Kompensimin për kontrolle shëndetësore të pune-

toreve mobilë e paguajnë punëdhënësit e tyre." 
 

Neni 88 
Neni 149 ndryshohet si vijon: 
"(1) Në organizimin e orarit të punës, kohëzgjatjen e 

pushimit dhe të drejtat tjera të anëtarëve të ekipit në aviaci-
on, aplikohet  Direktiva 2000/79 e UE-së. 

(2) Organizimin e orarit të punës, kohën e fluturimit 
dhe kohëzgjatjen e pushimit të anëtarëve të ekipit në avia-
cion, më afërsisht i përcakton drejtori i Agjencisë. 

(3) Personi i cili drejton mjet fluturimi, ka të drejtë të 
shfrytezimit të mungesës së veçantë në punë me kompen-
sim nga paga dhe të drejta tjera nga marrëdhënia e punës 
gjate vitit kalendarik për shkak të mbajtjes së kondicionit 
psikofizik."  

 
Neni 89 

Në nenin 152 paragrafët (2) dhe (3) shlyhen.  
 

Neni 90 
Në nenin 153 paragrafët (3) dhe (4) shlyhen. 
 

Neni 91 
Neni 159 shlyhet.  
 

Neni 92 
Në nenin 160 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), 

si vijon: 
"(3) Në rastet kur kontrolli civil i fluturimit u jep sher-

bime navigacioni mjeteve fluturuese ushtarake dhe polico-
re gjatë fluturimit operativ, kontrollorit të fluturimit mund 
t'i ndihmojë edhe ndihmës kontrollor ushtarak ose policor i 
fluturimit dhe/ose udhëheqës i fluturimit varësisht prej ne-
vojave."  

 
Neni 93 

Neni 161 shlyhet. 
 

Neni 94 
Në nenin 164 pas fjalës "kondicion" vihet pikë, ndërsa 

fjalet deri në fund të fjalisë shlyhen.    
 

Neni 95 
Titulli i pjesës së tetë ndryshohet si vijon: "HETIMI I 

FATKEQESIVE TË AVIACIONIT, INCIDENTEVE SE-
RIOZE, INCIDENTEVE DHE NGJARJEVE DHE KER-
KIMI DHE SHPËTIMI I MJETIT FLUTURUES". 

Kapitulli I ndryshohet si vijon: "I. HETIMI I FATKE-
QESIVE TË AVIACIONIT, INCIDENTEVE SERIOZE, 
INCIDENTEVE DHE NGJARJEVE".  

  
Neni 96 

Neni 165 ndryshohet si vijon:  
"(1) Çdo ngjarje e cila e rrezikon sigurinë e aviacionit 

perkatesisht fatkeqësi, incident serioz, incident ose ngjarje 
tjeter doemos duhet të jetë në mënyrë të hollësishme e he-
tuar, analizuar dhe klasifikuar sipas seriozitetit, me qëllim 
percaktimin e shkaqeve, fakteve dhe rrethanave në të cilat 
jane krijuar dhe ndërmarrjen e masave përkatëse për paran-
dalimin e ngjarjeve të reja të rrezikimit për sigurinë e avia-
cionit civil. 

(2) Komiteti për hetimin e fatkeqësive të aviacionit dhe 
incidenteve serioze nga neni 5 paragrafi (3) i këtij ligji (në 
tekstin e mëtejmë: Komiteti) i heton fatkeqësitë në të cilat 
kane marrë pjesë mjete fluturuese civile ose parashutë.  

(3) Subjektet e industrisë së aviacionit fillimisht i hetoj-
ne, analizojnë dhe klasifikojnë incidentet serioze, inciden-
tet dhe ngjarjet tjera të kërcënimit të sigurisë së aviacionit 
civil në të cilat vetë kanë marrë pjesë. 

(4) Subjektet e industrisë së aviacionit pas përfundimit 
të hetimit, analizës dhe klasifikimit të incidenteve serioze, 
incidenteve dhe ngjarjet tjera obligohen që rezultatet nga 
hetimi i incidenteve serioze t'ia dorëzojnë Komitetit, ndërsa 
rezultatet nga incidentet e hetuara dhe ngjarjet tjera Agjen-
cise, të cilat mundt'i kontrollojnë pësëri pas gjetjes së tyre. 

(5) Subjektet e industrisë së aviacionit obligohen që të 
caktojne person për mbrojtjen sigurisë së informatave të ci-
lat janë kuptuar gjatë hetimit nga paragrafi (1) i këtij neni 
nga përdorimi joadekuat në pajtim me nenin 167, paragra-
fet (2) dhe (3) të këtij ligji. 

(6) Krahas detyrave nga paragrafët (2) dhe (4) të këtij 
neni, Komiteti kryen edhe detyra të lidhura me grumbulli-
min dhe analizën e të dhënave dhe detyra tjera të lidhura 
me sigurinë e fluturimit, veçanërisht për zvogëlimin e rezi-
qeve në aviacion dhe parandalimin e fatkeqësive, inciden-
teve serioze dhe incidenteve, me kusht që këto detyra të 
mos ndikojnë në pavarësinë e Komitetit." 

 
Neni 97 

 Neni 166 ndryshohet si vijon: 
 "(1) Nese mjeti i huaj fluturues pëson fatkeqësi, inci-

dent serioz ose incident në territorin e Republikës së Maqe-
donise, në hetim mund të marrin pjesë përfaqësues nga au-
toritetet e aviacionit ose organizata të vendit ku është i reg-
jistruar mjeti fluturues, vendi i transportuesit, vendi i prod-
himit dhe vendi shtetasit e të cilit kanë pësuar në fatkeqësi, 
me kërkesë të tyre.   

(2) Nese mjeti fluturues i Maqedonisë pëson fatkeqësi, 
incident serioz ose incident në territorin e shtetit të huaj, 
duhet të caktohen përfaqësues të autorizuar të Republikës 
së Maqedonisë, të cilët do të marrin pjesë gjatë hetimit të 
fatkeqesise, incidentit serioz ose incidentit të atij mjeti flu-
turues.  

(3) Perfaqesuesit e autorizuar të Republikës së Maqe-
donise nga paragrafi (2) i këtij neni i emëron hetuesi krye-
sor dhe duhet t'i plotësojnë kushtet për hetues të percaktua-
ra në nenin 170 të këtij ligji."    

 
Neni 98 

Neni 167 ndryshohet si vijon: 
"(1) Qellim i hetimit teknik të fatkeqësive, incidenteve 

serioze ose incidenteve është përmirësimi i sigurisë së avi-
acionit nëpërmjet grumbullimit të informatave për sigurinë 
dhe përcaktimin e shkaqeve për ato fatkeqësi, incidente se-
rioze ose incidente dhe ndërmarrjen e masave përkatëse për 
parandalimin e krijimit të tyre të sërishëm. 

 (2) Informatat e sigurisë të grumbulluara gjatë hetimit 
teknik të fatkeqësive, incidenteve serioze ose incidenteve 
nuk guxojnë të përdoren në mënyrë joadekuate. 
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(3) Menyra joadekuate e përdorimit nga paragrafi (2) i 
ketij neni, e përfshin përdorimin e të dhënave për percakti-
min e fajit ose shqiptimin e masave ndëshkuese për perso-
nelin operativ, si dhe dorëzimin e tyre publikut përveç kur 
faktet dhe dëshmitë sugjerojnë në ekzistimin e qëllimit për 
shkaktimin e dëmit." 

 
Neni 99 

Neni 168 ndryshohet si vijon: 
"Për kryerjen pa pengesë të detyrave, Komiteti duhet të 

jete i pavarur në mënyrë organizative, funksionale dhe fi-
nanciarisht nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, Ag-
jencia dhe nga subjektet e industrisë së aviacionit interesat 
e të cilëve mund të jenë në konflikt me detyrat dhe autori-
zimet e tij." 

  
Neni 100 

Kapitulli "II. KONTROLLIMI I INCIDENTEVE DHE 
NGJARJEVE TË VEÇANTA TË LIDHURA ME TAM-
in" shlyhet. 

 
Neni 101 

Neni 169 ndryshohet si vijon:  
"(1) Personi për të cilin është konstatuar se me para-

mendim ose me pakujdesi të skajshme ka shkaktuar fatke-
qesi, obligohet që t'i kthejë harxhimet për hetimin e fatke-
qesive ajrore në llogarinë e Buxhetit të Republikës së Ma-
qedonise. 

(2) Harxhimet për mënjanimin e mbeturinave nga mjeti 
fluturues, i bart operatori i mjetit fluturues."  

 
Neni 102 

Neni 170 ndryshohet si vijon:    
"(1) Komiteti përbëhet nga tre hetues të cilët i emëron 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë, njëri nga të cilët 
emerohet për kryetar.  

(2) Hetuesit duhet të kenë së paku dhjetë vjet përvojë 
pune në sferën e aviacionit civil, njohje solide të gjuhës 
angleze dhe të kenë ose të kenë pasur status të personelit në 
aviacion sipas këtij ligji. 

(3) Hetuesit duhet të kenë të kryer trajnim adekuat për 
zbatimin e hetimeve dhe në kontinuitet ta përtrijnë dhe 
avancojne diturinë e tyre profesionale. 

(4) Për punën e vet Komiteti miraton Rregullore për 
pune." 

 
Neni 103 

Pas nenit 170 shtohen dhjetë nene të reja 170-a, 170-b, 
170-v, 170-g, 170-d, 170-gj, 170-e, 170-zh, 170-z dhe 170-
x, si vijojnë: 

 
"Neni 170-a 

(1) Për çdo fatkeqësi ose incident serioz, emërohet he-
tues kryesor nga ana e kryetarit të Komitetit. 

(2) Kryetari i Komitetit në rast fatkeqësie ose incidenti 
serioz, mund të angazhojë ekspertë të jashtëm nga sfera e 
aviacionit ose trupa të huaj hetues nga aviacioni civil, ose 
trupa tjerë të cilët janë të kualifikuar për hetimin e fatkeqe-
sive të aviacionit ose incidenteve serioze. Për punën e tyre 
u takon kompensim i përcaktuar me marrëveshjen për an-
gazhimin e tyre. 

(3) Nese në fatkeqësi ose incident serioz të mjetit flutu-
rues civil të jashtëm ose të vendit, ka marrë pjesë edhe 
mjeti fluturues shtetëror, në punën e Komitetit merr pjesë 
edhe përfaqësuesi nga ministria përkatëse. 

(4) Fatkeqesite, incidentet serioze ose incidentet e mje-
tit fluturues shtetëror, do të hetohen nga ana e Komisionit 
të emëruar nga ministritë përkatëse.  

Neni 170-b 
(1) Ministria e Punëve të Brendshme, gjykatat kompe-

tente, prokuroria publike dhe subjektet tjera në hetimin e 
fatkeqesise ose incidentit serioz, doemos duhet t'u munde-
sojne hetuesve qasje të papenguar në dokumentet e ne-
vojshme operative, teknike dhe informatat juridike për he-
tim. 

(2) Hetuesit dhe ekspertët e jashtëm obligohen që t'i 
mbrojne informatat e sigurisë, në lidhje me fatkeqësitë e 
aviacionit ose incidentet serioze, nga përdorimi joadekuat 
në pajtim me nenin 167 paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji.  

 
Neni 170-v 

Nese Komiteti vërteton se nuk ka mundësi që plotësisht 
ta përfundojë hetimin, mund ta bartë kryerjen e hetimit ose 
pjeses së hetimit të fatkeqësisë ose incidentit serioz te trupi 
hetues përkatës i shtetit tjetër, pas pajtimit paraprakisht nga 
Qeveria e  Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 170-g 

(1) Hetuesit dhe ekspertët e jashtëm të fatkeqësisë së 
aviacionit ose incidentit serioz, do ta hetojnë çdo person 
për të cilin konsiderojnë se do të mund të sigurojë informa-
ta relative për hetimin dhe mund të hetojnë objekte, doku-
mente, shkresa dhe të dhëna nga pajisjet elektronike. 

(2) Hetuesit dhe ekspertët e jashtëm, i kanë të drejtat 
dhe kompetencat në vijim:  

- qasje të lirë dhe pa pengesë në vendin e fatkeqësisë 
ose incidentit, si dhe te mjeti fluturues, pjesët e tij përbëre-
se ose mbeturinat e tij, 

-  evidentimin e dëshmive, 
- eliminimin e kontrolluar të mbeturinave, ose pjesëve 

perberese për kontroll ose analizë, 
- qasje momentale dhe shfrytëzim të përmbajtjes nga 

"kutia e zezë" ose cilatdo shkresa tjera, 
- qasje momentale në rezultatet nga kontrollet e perso-

nave të përfshirë në operimin e mjetit fluturues, ose në te-
stet e bëra në mostra të marra nga ata persona, 

- të kontrollojë dëshmitarë, 
- qasje të lirë në të gjitha informatat relevante ose 

shkresat të cilat janë te pronari, transportuesi (operato-
ri/shfrytëzuesi me/i mjetin/t fluturues) ose prodhuesi i mje-
tit fluturues, nga organet përgjegjëse për aviacionin civil 
ose për operim me aeroportin ose nga të gjitha subjektet 
tjera relevante, 

- qasje në rezultatet nga kontrolli (obduksioni) i trupave 
të viktimave ose nge testet e bëra në mostra të marra nga 
trupat e viktimave dhe 

- qasje në informatat nga hetimi i fatkeqësisë të perca-
ktuara nga Ministria e Punëve të Brendshme, gjykatat 
kompetente dhe Prokuroria Publike. 

 
Neni 170-d 

(1) Mjeti fluturues, pjesët e mjetit fluturues dhe sendet 
të cilat janë transportuar me mjetin fluturues, parashutën 
ose gjësendet për të cilat ekziston dyshim se janë shkak i 
mundshem për fatkeqësinë e aviacionit, nuk guxojnë të 
nxirren ose zhvendosen pa leje të hetuesit kryesor. 

 (2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, leje 
nga hetuesi kryesor nuk nevojitet në rast kur është i domos-
doshem shpëtimi i jetës së njeriut ose në rastet tjera të ve-
canta kur është e domosdoshme për parandalimin e krijimit 
të pasojave më të mëdha të dëmshme. 

 
Neni 170-gj 

(1) Komiteti në bazë të hetimit të fatkeqësisë ose inci-
dentit serioz, do të përgatisë rekomandime sigurie të cilat 
do t'ia dërgojë Agjencisë, subjekteve të industrisë së aviaci-
onit dhe/ose palëve tjera të interesuara. 
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(2) Agjencia në bazë të rekomandimeve për siguri nga 
paragrafi (1) i këtij neni, ose kur ekziston dyshim i bazuar 
se incident i ri ose rreziku do të shmangen në atë mënyrë, 
me urdhër përkohësisht mundet ta ndalojë ose kufizojë per-
dorimin e llojit të caktuar të mjetit fluturues, pjesëve të tij, 
pajisjeve, pajisjeve për navigacion, si dhe realizimin e flu-
turimeve dhe kryerjen e punës së personelit të aviacionit 
dhe personelit tjetër profesional, deri në momentin e men-
janimit të shkaqeve të mundshme për fatkeqësinë e aviaci-
onit, incidentit serioz ose incidentit. 

(3) Rekomandimet e sigurisë nuk kanë për qëllim që të 
krijojne dyshim për faj ose përgjegjësi për fatkeqësinë e 
aviacionit, incidentin serioz ose incidentin. 

 
Neni 170-e 

Raporti final për fatkeqësinë e aviacionit, incidentin se-
rioz dhe/ose incidentin, duhet të hartohe në periudhë prej 
12 muajsh duke llogaritur nga dita e fatkeqësisë, incidentit 
serioz ose incidentit, përveç kur për shkak të rrethanave 
objektive hetimi mund të zgjasë edhe më gjatë. 

 
Neni 170-zh 

Hetimi i përfunduar për fatkeqësinë e aviacionit, inci-
dentin serioz ose incidentin, mund të hapet përsëri nëse si-
gurohen dëshmi të reja. 

 
Neni 170-z 

(1) Në hetimin e fatkeqësive të aviacionit civil, inciden-
teve serioze, incidenteve dhe ngjarjeve, zbatohet Direktiva 
94/56 e UE-së, e në paraqitjen e fatkeqësive, incidenteve 
serioze, incidenteve dhe ngjarjeve zbatohet Direktiva 200-
3/42 e UE-së. 

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, më afërsisht i 
percakton parimet sipas të cilave bëhet hetimi i fatkeqës-
ive, incidenteve serioze, incidenteve dhe ngjarjeve në mjete 
fluturuese civile dhe shtetërore, si dhe mënyrën e paraqitjes 
së tyre. 

 
Neni 170-x 

(1) Komiteti më së vonë deri më 31 janar në vitin e 
ardhshem, i dorëzon raport vjetor për punën e tij në vitin 
paraprak dhe program vjetor me plan financiar për punën 
për vitin e ardhshëm, Qeverisë së Republikës së Maqedoni-
së për shqyrtim dhe miratim.  

(2) Aktet nga paragrafi (1) i këtij neni, duhet t'i përmb-
ajne edhe masat e ndërmarra dhe masat të cilat duhet të 
ndermerren për përmirësimin e sigurisë së aviacionit." 

   
Neni 104 

Neni 173 ndryshohet si vijon: 
"(1) Mbikeqyrje mbi aplikimin dhe zbatimin e rregul-

lave nga sfera e aviacionit kryen Agjencia, në pajtim me 
kete ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji, ne-
permjet inspektorëve të aviacionit (në tekstin e mëtejmë: 
inspektoret). 

(2) Menyren, rregullat dhe kushtet e veçanta për kryer-
jen e mbikëqyrjes, i përcakton ministri i Transportit dhe 
Lidhjeve." 

  
Neni 105 

Në nenin 176 pas fjalëve: "kushtet e përcaktuara" shtohen 
fjalët: "për solvencionin ekonomik të transportuesve dhe". 

 
Neni 106 

Në nenin 177 pika zëvendësohet me presje dhe shtohen 
fjalet: "si dhe për punën ekonomike të operatorëve në aero-
porte dhe dhënësve të shërbimeve të aeroportit".  

Neni 107 
Në nenin 179 pas fjalëve: "mbrojtje kundër zjarrit" 

shtohen fjalët: "informimi i udhëtarëve për identitetin e 
transportuesve, mënyra e formimit të kompensimeve nga 
ana e operatorëve të porteve të aviacionit dhe dhënësve të 
sherbimeve të aeroportit". 

 
Neni 108 

Në nenin 180 pas fjalëve: "sigurimi meteorologjik" 
shtohen fjalët: "puna ekonomike e dhënësve të shërbimeve 
të navigacionit të aviacionit, mënyra e punës së Qendrës 
Koordinuese për Shpëtim, funksionimi i sistemit për udhe-
heqje me sigurinë". 

 
Neni 109 

Neni 182-a shlyhet. 
 

Neni 110 
Në nenin 183 fjala "inspektues" shlyhet. 

 
Neni 111 

Neni 188 ndryshohet si vijon: 
"(1) Gjobe në shumë prej 2 000 deri në 10 000 euro në 

kundervlere me denarë, shqiptohet për kundërvajtjen e per-
sonit juridik, nëse: 

1) nuk e bart arkëtimin mujor të një pjese të kompensi-
meve për shfrytëzimin e infrastrukturës së aeroporteve, 
perkatesisht për ngritje dhe zbritje (landing) dhe ndriçim 
(lighting), në llogari të Agjencisë (neni 12 paragrafi (4)); 

2) kryen transport ajror publik në komunikacionin 
ajror, në kundërshtim me mënyrën dhe kushtet e percaktua-
ra nga drejtori i Agjencisë (neni 33 paragrafi (1)); 

3) kryen transport ajror publik, ndërsa nuk i plotëson 
kushtet e përcaktuara nga marrëveshjet ndërkombëtare 
dhe/ose aktet e tjera ndërkombëtare, të cilat e obligojnë Re-
publiken e Maqedonisë (neni 34); 

4) nuk e mban transportin rregullisht dhe në mënyrë të 
rregullt dhe punët e veta i kryen ashtu që nuk mundëson 
zhvillim në mënyrë të rregullt të komunikacionit ajror (ne-
ni 37 paragrafët (1) dhe (2)); 

5) nuk i dorëzon raport mujor për rregullsinë dhe rre-
gullin e komunikacionit ajror, Agjencisë (neni 37 paragrafi 
(3)); 

6) nuk vendos dhe mban sistem për udhëheqje me sigu-
rine, në pajtim me Programin nacional për siguri (neni 38 
paragrafi (3));  

7) me mjet fluturues kryen transport të personave ose 
sendeve për nevoja personale, në kundërshtim me mënyrën 
dhe kushtet e përcaktuara nga Agjencia (neni 42); 

8) me mjet fluturues kryen shërbime të specializuara, 
në kundërshtim me mënyrën dhe kushtet e përcaktuara nga 
Agjencia (neni 43); 

9) shfrytezon mjet fluturues për aktivitete sportive të 
aviacionit, në kundërshtim me mënyrën dhe kushtet e per-
caktuara nga Agjencia (neni 44); 

10) mjeti fluturues që shfrytëzohet për komunikacion 
ajror nuk i ka dokumentet personale, librat dhe dokumentet  
tjera (neni 49); 

11) nese jepen shërbime të TAM-it, në kundërshtim me 
organizimin dhe shfrytëzimin e hapësirës ajrore të perca-
ktuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë (neni 58 
paragrafi (1));  

12) vendosen pengesa, pajisje emitimi, objekte, larg-
percues ose pajisje tjera, të cilat emitojnë valë elektromag-
netike në largësi nga e cila me punën e tyre mund ta pen-
gojne punën e mjeteve teknike dhe pajisjeve për dhënien e 
sherbimeve në komunikacionin ajror, ose nëse nuk siguroj-
ne përparësi në lidhjet e nevojshme për dhënien e sherbi-
meve të navigacionit të aviacionit (neni 59);  
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13) planifikimin, projektimin, rikonstruktimin dhe 
ndertimin e aeroportit ose vendit për fluturim, nuk i kryen 
në pajtim me kushtet e veçanta të cilat i përcakton ministri 
i Transportit dhe Lidhjeve (neni 67, paragrafi (2)); 

14) para ndërtimit ose rikonstruktimit të aeroportit, 
vendit të fluturimit ose objektit tjetër në zonën e aeroportit, 
perkatesisht vendit të fluturimit, investitori nuk merr pel-
qim për kushtet për ndërtim (neni 68 paragrafi (1)); 

15) vijat për ngitje - zbritje dhe të tjera, platforma, ob-
jektet, instilimet, aparaturat ose pajisjen nuk i shfrytëzon 
sipas dedikimit dhe kapacitetit të tyre, në pajtim me dispo-
zitat nga ky ligj dhe me rregullat e miratuara në bazë të ke-
tij ligji dhe nëse nuk ia mundëson shfrytëzimin e objekteve 
të aeroportit dhe infrastrukturës, mjetit fluturues i cili ka le-
je për fluturim në hapësirën ajrore të Maqedonisë (neni 69 
paragrafet (1) dhe (2)); 

16) aeroporti nuk është i hapur për komunikacion ajror 
në kohën e përcaktuar (neni 71 paragrafi (1)); 

17) nuk u përmbahet rregullave të përcaktuara për 
ndarjen e itinerareve (neni 71-a paragrafi (5)); 

18) nuk e lajmëron Agjencinë dhe dhënësin e sherbi-
meve nga neni 60 i këtij ligji, në afatin e përcaktuar për çdo 
ndryshim të planifikuar të qëllimit, klasës ose kategorisë së 
aeroportit, pastaj për çdo punë të planifikuar me vëllim më 
të madh e cila e shkakton mbylljen e pjesëve të aeroportit 
ose kufizimin e shfrytëzimit të sipërfaqeve për manovrim 
si dhe për çdo ndryshim, punë ose intervenim të befasis-
hem dhe të paparaparë (neni 74 paragrafët (1), (2) dhe (3));  

19) siperfaqet për manovrim ose platformat ose siperfa-
qet tjera të aeroportit, përkatësisht vendit të fluturimit të 
percaktuara për lëvizjen e mjeteve fluturuese në tokë, nuk 
jane të shënuara në pajtim me mënyrën e përcaktuar nga 
drejtori i Agjencisë (neni 75); 

20) ndertimi, vendosja dhe shënimi i objekteve, instili-
meve dhe pajisjeve në zonën e aeroportit ose vendit të flu-
turimit, duke i përfshirë edhe objektet dhe pajisjet për kon-
trollin e fluturimit si dhe objektet jashtë zonës së aeroportit 
dhe vendit të fluturimit të cilat mund të ndikojnë në siguri-
ne e komunikacionit ajror, nuk i kryen në mënyrë të perca-
ktuar me këtë dhe me ligj tjetër dhe në pajtim me kushtet e 
percaktuara nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, ose 
nese tokën në zonën e aeroportit, përkatësisht në afërsi të 
aeroportit nuk e përpunon ose nuk e shfrytëzon në mënyrë 
të përcaktuar me këtë dhe me ligj tjetër dhe në pajtim me 
kushtet të cilat i ka përcaktuar ministri i Transportit dhe 
Lidhjeve (neni 76); 

21) siperfaqet për manovrim, platformat, objektet, in-
stalimet, aparatet dhe pajisjet e aeroportit nuk i shfrytëzon, 
miremban dhe nuk i kontrollon në mënyrë të cilën e perca-
kton Agjencia (neni 79 paragrafi (1)); 

22) vendin e fluturimit nuk e mirëmban në mënyrë dhe 
nën kushte të cilat i përcakton drejtori i Agjencisë (neni 80); 

23) në aeroport ose vendin e fluturimit nuk është orga-
nizuar sigurim shpëtues - kundër zjarrit dhe mjekësor, 
ndersa në portin e aviacionit nuk është organizuar shërbim 
shpetues - kundër zjarrit, shërbim për ndihmë urgjente mje-
kesore dhe shërbim për pranimin dhe dërgimin e mjeteve 
fluturuese, udhëtarëve, bagazhit, mallit dhe postës dhe fur-
nizimin e mjeteve fluturuese me karburant dhe lubrifikant, 
të cilat japin shërbime të aeroportit nën kushte dhe në men-
yre, të përcaktuara nga drejtori i Agjencisë (neni 82 para-
grafi (1)); 

24) në portin e aviacionit nuk e organizon furnizimin e 
mjeteve fluturuese me pistona dhe reaktiv me karburant 
dhe lubrifikant, në pajtim me standardin e vlefshëm për ku-
alitet ose nëse nuk siguron karburant dhe lubrifikant së pa-
ku për përdorim treditor sipas vëllimit të planifikuar të ko-
munikacionit në portin e aviacionit, si dhe nëse për shkak 
të fuqisë madhore ose ngjarjes tjetër të jashtëzakonshme 
nuk i njofton operatorët e aeroportit, Agjencinë dhe kon-

trollin kompetent për fluturim se nuk ka mundësi që ta fur-
nizoje mjetin fluturues me karburant ose lubrifikant (neni 
82 paragrafet (4), (5) dhe (6)); 

25) e lejon në perimetrin e aviacionit lëvizjen e perso-
nave pa kartë të vlefshme identifikimi, ose të automjeteve 
pa leje të vlefshme aeroporti (neni 83 paragrafi (1)); 

26) punon pa program të lejuar të aeroporteve për sigu-
rim ose program për sigurim të transportuesit, të hartuar në 
pajtim me Programin nacional për sigurim në aviacionin 
civil, ose nuk implementon masa për siguri në pajtim me 
programet e lejuara përkatëse për siguri (neni 84 paragrafët 
(1), (2) dhe (3)); 

27) punon pa program të lejuar për lehtësim të hartuar 
në pajtim me Programin nacional për lehtësim në aviacion 
ose nuk implementon masa për lehtësim në pajtim me pro-
gramin e lejuar për lehtësim, ose nuk u përmbahet  masave 
dhe procedurave të përcaktuara nga Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë (neni 86-a paragrafët (4) dhe (5) dhe neni 
86-b paragrafi (4)); 

28) mjeti i huaj fluturues gjatë kohës së fluturimit në 
hapesiren ajrore të Maqedonisë, nuk i mban shenjat e per-
caktuara me rregullën e vendit në të cilin është i regjistruar 
ose shenjat e parapara me marrëveshje ndërkombëtare (ne-
ni 105); 

29) kryen projektim, ndërtim ose ndryshim të mjetit 
fluturues, motorit, helikës, parashutës dhe pajisjes së mjet 
fluturuesit ose kontroll teknik të ndërtimit dhe përpunim të 
dokumentacionit tekniko-teknologjik për ndërtimin dhe i 
ndryshon, ndërsa nuk i plotëson kushtet e përgjithshme për 
kryerjen e veprimtarisë ekonomike dhe kushtet e veçanta të 
cilat i ka përcaktuar Agjencia (neni 113, paragrafi (1)); 

30) kryen mirëmbajtje dhe kontroll teknik për mirem-
bajtjen e mjetit fluturues, motorit, helikës, parashutës dhe 
pajisjes së mjetit fluturues dhe përpilon dokumentacion 
tekniko-teknologjik për mirëmbajtje, në kundërshtim me 
menyren dhe kushtet e përcaktuara nga Agjencia (neni 
122); 

31) nuk e njofton Agjencinë për rrethanat, ngjarjet, les-
himet dhe parregullsinë e zbuluar si në mjetin fluturues 
ashtu edhe në pikëpamje të dokumentacionit, që mund të 
ndikojne negativisht në fluturimin e mjetit fluturues (neni 
132 paragrafi (3)); 

32) kryen trajnim të personelit të aviacionit dhe perso-
nelit tjetër profesional, në kundërshtim me programet e le-
juara për trajnim ose nëse kryen trajnim, ndërsa nuk i plo-
teson kushtet e përcaktuara për kryerjen e trajnimit të per-
sonelit në aviacion dhe personelit tjetër profesional (neni 
136 paragrafet (2) dhe (4)); 

33) me aktet e veta të përgjithshme më afërsisht nuk e 
percakton përgjegjësinë e punëtorëve të cilët, sipas këtij 
ligji konsiderohen si personel i aviacionit dhe personel tje-
ter profesional (neni 145 paragrafi (2)); 

34) në pajtim me sistemin e lejuar teknik për mirem-
bajtje, nuk siguron personel teknik të aviacionit (neni 157) 
dhe 

35) nese incidentet serioze, incidentet dhe ngjarjet tjera 
të rrezikimit të sigurisë në aviacionin civil fillimisht nuk i 
hetojne, analizojnë dhe klasifikojnë dhe nëse pas perfundi-
mit të hetimit dhe klasifikimit të incidenteve serioze, inci-
denteve dhe ngjarjeve tjera nuk ia dorëzojnë rezultatet nga 
hetimi i incidenteve serioze Komitetit, ndërsa rezultatet 
nga incidentet e hetuara dhe ngjarjet tjera Agjencisë, ose 
nuk përcaktojnë person dhe nuk organizojnë mbrojtjen e 
informatave të sigurisë te të cilat është arritur gjatë hetimit 
nga përdorimi joadekuat (neni 165 paragrafët (3), (4) dhe 
(5)). 

(2) Me gjobë në shumë prej  1 000 deri  5 000 euro në 
kundervlere me denarë, do të dënohet edhe personi perg-
jegjes te personi juridik, për kundërvajtjen nga paragrafi 
(1) i këtij neni." 
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Neni 112 
Neni 189 ndryshohet si vijon: 

“(1) Gjobe në shumë prej 2 000 deri në 10 000 euro në 
kundervlere me denarë, i shqiptohet për kundërvajtje per-
sonit juridik, nëse: 

1) shfrytezon mjet fluturues i cili nuk i plotëson kushtet 
e përcaktuara me këtë ligj dhe rregullat e miratuara në bazë 
të këtij ligji (neni 15 paragrafi (1)); 

2) në komunikacionin ajror shfrytëzohet mjeti fluturues 
në kundërshtim me llojin, kategorinë dhe qëllimin të perca-
ktuara në certifikatën për fluturim (neni 15 paragrafi (2)); 

3) nuk u përmbahet rregullave dhe procedurave të per-
caktuara për fluturimin e mjeteve fluturuese (neni 15 para-
grafi (3)); 

4) mjeti fluturues pa ekuipazh fluturon në zonë të kon-
trolluar të portit të aviacionit pa pajisje për identifikim - 
transponder dhe në kundërshtim me kushtet të cilat i perca-
kton Qeveria e Republikës së Maqedonisë (neni 17); 

5) komunikacioni ajror realizohet mbi rajon i cili është 
shpallur i ndaluar,  zonë e ndaluar kushtimisht ose zonë e 
rrezikshme, ose nëse kryen komunikacion ajror mbi rajone 
të caktuara në kohë të ndaluar, ose nën ose mbi lartësinë e 
percaktuar (neni 18 paragrafët (1) dhe (2)); 

6) nese ndaj mjetit fluturues i cili afrohet ose fluturon 
nepermjet zonës së ndaluar, zonës kushtimisht të ndaluar 
ose zonës së rrezikshme ose fluturon përgjatë saj, nuk i 
ndermerr masat e përcaktuara për kthimin e mjetit fluturues 
në vijën e fluturimit të përcaktuar me planin e miratuar për 
fluturim ose nëse nuk inicion procedurë për aterim të det-
yrueshem të mjetit fluturues (neni 18 paragrafët (4) dhe 
(5)); 

7) pa leje nga Agjencia kryen komunikacion ajror nën 
lartesine sigurt minimale të përcaktuar për fluturim mbi 
qytete, vendbanime dhe objekte industriale ose nëse kryen 
fluturim akrobatik mbi qytete, vendbanime dhe objekte in-
dustriale (neni 18 paragrafët (7) dhe (9)); 

8) perdor raketa dhe objekte tjera fluturuese të cilat 
mund ta rrezikojnë sigurinë e komunikacionit ajror në kun-
dershtim me kushtet dhe mënyrën e përcaktuar nga Agjen-
cia (neni 20); 

9) perdor raketa kundër breshrit, pa pajtim nga kontrolli 
kompetent i fluturimit dhe në kundërshtim me kushtet dhe 
menyren që e përcakton Qeveria e Republikës së Maqedo-
nise (neni 21); 

10) hyn në, përkatësisht del nga hapësira ajrore e Ma-
qedonise, jashtë pikës kufitare, e cila është e lejuar nga Ag-
jencia (neni 25); 

11) nuk i përmbahet mënyrës së kryerjes së veprimtari-
ve sportive të aviacionit, si dhe kushteve të veçanta në lidh-
je me mjetet fluturuese, pajisjet dhe kushtet tjera të vecan-
ta, të domosdoshme për punë të sigurt dhe të rregullt dhe 
menyres dhe rregullave të fluturimit me fluturake pa motor, 
balona fluturake ultra të lehta dhe krahë të motorizuar, kra-
he për fluturim të lirë, për kërcim me parashutë, për mode-
lim dhe për organizimin e garave të përcaktuara nga Agjen-
cia (neni 44 paragrafët (6) dhe (7)); 

12) nuk u përmbahet kushteve dhe mënyrës për organi-
zimin e manifestimeve të aviacionit, të përcaktuara nga 
drejtori i Agjencisë (neni 47 paragrafi (1)); 

13) gjate kohës së komunikacionit ajror në mjetin flutu-
rues nuk gjenden dokumentet dhe librat e përcaktuara me 
kete ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji ose 
nese librat dhe dokumentet nuk janë me rregull të azhurnu-
ara dhe nuk tregohen me kërkesë të personit të autorizuar 
(neni 49); 

14) Agjencise nuk ia dorëzon dokumentet e mjetit flu-
turues, të shlyera nga regjistri i mjeteve fluturuese të Re-
publikes së Maqedonisë (neni 51);  

15) nuk u përmbahet kushteve të përcaktuara dhe men-
yres për dhënien e shërbimeve të navigacionit të aviacionit, 
të cilat i përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë 
(neni 53, paragrafi (7)); 

16) gjate dhënies së shërbimeve të navigacionit të avia-
cionit nuk përdoren njësitë matëse, shkurtesat dhe matësit 
të cilat janë përcaktuar me ligj, standardet e vlefshme ose 
marreveshjet ndërkombëtare të cilat e obligojnë Republi-
ken e Maqedonisë (neni 55);  

17) mjetet teknike, pajisjet, dhe objektet për dhënien e 
sherbimeve të navigacionit të aviacionit nuk i mbron nga 
demtimi ose shkatërrimi, pastaj nuk i përmbahet mënyrës 
për vendosjen, mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e tyre të perca-
ktuara nga Agjencia dhe nëse defekti i atyre mjeteve, apa-
rateve dhe pajisjeve nuk shpallet menjëherë në mënyrë të 
zakonshme në komunikacionin ajror (neni 59 paragrafët 
(3), (4) dhe (7)); 

18) nuk u përmbahet rregullave dhe kushteve për ope-
rim të ndërsjellë të sistemeve, pjesëve të tyre përbërëse dhe 
procedurave të ndërlidhura të përcaktuara nga Qeveria e 
Republikes së Maqedonisë (neni 59-a); 

19) nuk e përpilon dhe azhurnon rregullisht, Permb-
ledhjen e informatave të aviacionit (neni 60-a pika 3)); 

20) shfrytezon aeroport dhe vend fluturimi i cili nuk i 
ploteson kushtet për siguri në komunikacionin ajror, të per-
caktuara me këtë ligj dhe me rregullat e miratuara në bazë 
të këtij ligji (neni 61 paragrafi (1)); 

21) shfrytezon terren në kundërshtim me kushtet të ci-
lat i përcakton Agjencia (neni 61 paragrafi (2)); 

22) nuk i shpall veprimet, procedurat dhe kushtet e per-
caktuara minimale për fluturim ose aterim të sigurt të mje-
teve fluturuese, në Përmbledhjen e informatave të aviacio-
nit (neni 64); 

23) në aeroport ose vend fluturimi nuk është organizuar 
sigurim për shpëtim kundër zjarrit dhe mjekësor dhe nuk u 
permbahet kushteve dhe mënyrës për dhënien e shërbimeve 
të aeroportit, të përcaktuara nga drejtori i Agjencisë (neni 
82); 

24) nuk i respekton kushtet, rregullat dhe masat për si-
gurim nga aktet e veprimit joligjor të përcaktuara nga Qe-
veria e Republikës së Maqedonisë, ose nuk vendos pjesë 
kritike në zonat e kufizuara të sigurisë në aeroporte ku më 
shume se 40 të punësuar posedojnë kartë identifikimi të ae-
roportit (neni 84 paragrafët (4), (5) dhe (6)); 

25) shfrytezon mjet fluturues i cili nuk është i regjistru-
ar, përkatësisht evidentuar (neni 91, paragrafi (1)); 

26) në mjetin fluturues i cili është i regjistruar në regji-
strin e mjeteve fluturuese, nuk i mban shenjat e përcaktuara 
të përkatësisë shtetërore dhe shenjat e regjistrimit dhe nëse 
të gjitha shenjat dhe mbishkrimet tjera të mjetit fluturues, e 
pengojne dukshmërinë e shenjave të përkatësisë shtetërore 
dhe shenjat e regjistrimit (neni 103 paragrafët (1) dhe (4)); 

27) shfrytezon mjet fluturues, motor, helikë, parashutë 
dhe pajisje në mjetin fluturues, të cilat nuk i plotësojnë 
kushtet për komunikacion të sigurt ajror, përkatësisht kush-
tet teknike për fluturim, të përcaktuara me këtë ligj dhe me 
standardet e pranuara ndërkombëtare (neni 106 paragrafi 
(1)); 

28) mjetin fluturues e shfrytëzon në kundërshtim me 
qellimin që është i shënuar në certifikatën për fluturim dhe 
në kundërshtim me mënyrën e përcaktuar në udhëzimin e 
lejuar për fluturim të mjetit fluturues (neni 110 paragrafi 
(1)); 

29) mirembajtjen dhe kontrollin teknik të mjetit flutu-
rues, motorit, helikës, parashutës dhe pajisjes së mjetit flu-
turues, nuk i kryen sipas sistemit teknik për mirëmbajtjen e 
çdo lloji të mjetit fluturues, motori, helike, parashute, per-
katesisht lloj të pajisjes të lejuar nga Agjencia (neni 120 
paragrafet (1) dhe (3));  

30) në pajtim me sistemin e lejuar teknik për mirem-
bajtje, nuk e siguron kontrollin e mjetit fluturues para çdo 
startimi të motorëve me qëllim të realizimit të fluturimit, 
për të përcaktuar nëse mjeti fluturues është i përgatitur për 
komunikacion të sigurt ajror dhe nëse nuk ka nënshkrim 
nga personi i autorizuar, për kontroll të kryer në ditarin 
operativ të mjetit fluturues (neni 123); 
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31) shfrytezon mjet fluturues i cili nuk ka certifikatë 
për fluturim (neni 124); 

32) mjet fluturues në hapësirën ajrore të Maqedonisë 
fluturon pa certifikatë për fuqinë e zhurmës dhe lëshimin e 
gazrave (neni 133);  

33) gjate kryerjes së punës së caktuar lidhur me komu-
nikacionin ajror, personeli i aviacionit nuk ka përgatitje 
profesionale përkatëse, aftësim profesional, leje ose autori-
zim ose nuk i plotëson kushtet tjera të përcaktuara me dis-
pozitat e këtij ligji dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij 
ligji (neni 134 paragrafi (1)); 

34) percakton aftësi shëndetësore për kryerjen e punëve 
të personelit të aviacionit dhe personelit tjetër profesional, 
në kundërshtim me kushtet e veçanta, mënyrën dhe proce-
duren të përcaktuara nga Qeveria e Republikës së Maqedo-
nise (neni 146 paragrafi (2)); 

35) kryen kontrolle mjekësore të personelit të aviacio-
nit dhe personelit tjetër profesional, pa vërtetim për plotesi-
min e kushteve për kryerjen e kontrolleve (neni 147); 

36) vepron në kundërshtim me organizimin e orarit të 
punes, kohën e fluturimit dhe kohëzgjatjen e pushimit të 
anetareve të ekuipazhit në mjetin fluturues, të përcaktuara 
nga drejtori i Agjencisë (neni 149 paragrafi (2)); 

37) për çdo fluturim, përkatësisht pjesë të fluturimit, 
nuk përcakton udhëheqës të mjetit fluturues (neni 152 pa-
ragrafi (1)); 

38) nuk e kryen paraqitjen e fatkeqësive, incidenteve 
serioze, incidenteve dhe ngjarjeve, në pajtim me parimet e 
percaktuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë (neni 
170-z paragrafi (2)) dhe 

39) nuk i mundësojnë inspektorit kryerje të mbikeqyr-
jes inspektuese ose nëse pa prolongim nuk ia dorëzon të 
dhenat, informatat dhe materialet e sakta të cilat i kërkon, e 
jane të nevojshme për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese 
(neni 175). 

(2) Me gjobë në shumë prej 1 000 deri  në 5 000 euro 
në kundërvlerë me denarë, do të dënohet edhe personi 
pergjegjes te personi juridik, për kundërvajtjen nga para-
grafi (1) i këtij neni. 

(3) Me gjobë në shumë prej 1 000 deri në 5 000 euro në 
kundervlere me denarë, do të dënohet edhe personi fizik 
për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni." 

 
Neni 113 

Neni 190 ndryshohet si vijon: 
"(1) Gjobe në shumë prej 600 deri në 2 000 euro në 

kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit fizik, nëse:  

1) gjate kohës së fluturimit nga mjeti fluturues hedh 
gjesende (neni 19 paragrafi (1)); 

2) në vijën ajrore ose në brezin e kontrolluar perfun-
dimtar ose në zonën e aeroportit ose mbi portin e aviacio-
nit, kërcen me parashutë nga mjeti fluturues (neni 22); 

3) mjet fluturues fluturon në hapësirën ajrore të Maqe-
donise, pa leje për fluturim (neni 26 paragrafi (1)); 

4) pa leje të veçantë nga Agjencia, ngritet dhe ateron në 
aeroporte përkatësisht vende për fluturim, të cilat nuk janë 
të hapura për komunikacion ajror ndërkombëtar (neni 28); 

5) mjeti fluturues i huaj bart armatim të mbushur aktiv 
raketor ose bombardues për gjuajtje, si dhe pajisje aktive 
për incizim, ndërsa kjo nuk është e paraparë me marrevesh-
je ndërkombëtare të cilën e ka ratifikuar Republika e Ma-
qedonise (neni 29); 

6) mjeti fluturues i huaj nuk fluturon në vija ajrore të 
lejuara nga Agjencia (neni 32); 

7) nuk u përmbahet kushteve për ndërtim, mbikëqyrje 
mbi punën dhe mënyrën e përcaktimit të fluturimit të mje-
teve fluturuese të kategorisë së veçantë, të cilat i ka perca-
ktuar Agjencia (neni 114); 

8) gjate kohës së kryerjes së punëve të veta, personeli i 
aviacionit dhe personeli tjetër profesional është nën ndikim 
të alkoolit, drogës dehëse ose mjeteve tjera psikotropike, 
ose është i lodhur ose i sëmurë, ose nëse është në gjendje të 
atille psikofizike, e cila e bën të paaftë që t'i kryejë ato pu-
ne (neni 142 paragrafët (1) dhe (2)); 

9) punet në kompetencë të tij, si personel i aviacionit 
ose personel tjetër profesional, i kryen pa ndërgjegje, pa 
kualitet, në mënyrë të parregullt dhe në kundërshtim me 
kete ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji (neni 
145 paragrafi (1)); 

10) nuk i kryen punët sipas lejes dhe autorizimit, ose në 
rast të rrezikut punët të cilat do t'ia urdhërojë udhëheqësi i 
mjetit fluturues (neni 150 paragrafët (1) dhe (2)); 

11) nuk e njofton menjëherë udhëheqësin e mjetit flutu-
rues për çdo incident në lidhje me mjetin fluturues, perso-
nat dhe gjësendet në mjetin fluturues (neni 151 paragrafi 
(1)); 

12) në rast rreziku ose fatkeqësie të mjetit fluturues nuk 
i ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për shpëtimin e per-
sonave dhe gjësendeve nga mjeti fluturues, si dhe të vet 
mjetit fluturues (neni 151 paragrafi (2)); 

13) para ngritjes së mjetit fluturues nuk njihet me 
permbajtjen e ngarkesës të cilën e transporton (neni 153 
paragrafi (2));  

14) nuk siguron, personalisht ose nëpërmjet anëtarëve 
të ekuipazhit, që të gjithë udhëtarët para ngritjes, perkate-
sisht pas ngritjes të njihen me procedurat në rast të rrezikut 
dhe me vendin e vendosjes dhe mënyrën e përdorimit të 
pajisjes së sigurisë në rast të rrezikut, ose nëse nuk siguron 
që në rast të rrezikut të gjithë anëtarët e ekuipazhit dhe ud-
hetaret t'i zbatojnë udhëzimet dhe urdhërat e tij (neni 154 
paragrafet (1) dhe (2)); 

15) për shkak të sigurisë së komunikacionit ajror dhe 
mirembajtjen e rendit në mjetin fluturues, nuk i ndërmerr 
masat e nevojshme ndaj çdo personi i cili e rrezikon siguri-
ne ose e thyen rendin dhe disiplinën në mjetin fluturues 
(neni 155 paragrafi (1)); 

16) nuk ndërmerr masa që të pengohet anëtar i ekuipaz-
hit të mjetit fluturues ose person tjetër i mjetit fluturues i 
cili përgatit, tenton që të kryejë ose kryen vepër penale me 
të cilën rrezikohet siguria e mjetit fluturues  ose personave 
në të, ose nëse vepra është kryer, nuk ndërmerr masa që t'i 
zbuse pasojat e saj (neni 156) dhe 

17) vepron në kundërshtim me dispozitat për zgjatjen e 
punes së pandërprerë, zgjatjen e ndërrimeve dhe zgjatjen e 
pushimit ditor për kontrollor të fluturimit ose ndihmeskon-
trollor të fluturimit, të përcaktuara nga drejtori i Agjencisë 
(neni 163 paragrafi (2)). 

(2) Krahas ndëshkimit për kundërvajtje në rast të ceni-
mit të dispozitave për veprimet nga ky nen, mund të shqip-
tohet edhe sanksion për kundërvajtje ndalim për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës udhëheqësit të mjetit 
fluturues, kontrollorit të fluturimit dhe ndihmëskontrollorit 
të fluturimit, anëtarit të ekuipazhit në mjetin fluturues, si 
dhe për kryerjen e punëve të caktuara profesionale perso-
nelit të aviacionit ose personelit tjetër profesional.  

(3) Ndalimi nga paragrafi (2) i këtij neni, shqiptohet në 
kohezgjatje prej një deri në pesë vite duke llogaritur nga 
dita e plotfuqishmërisë së vendimit."  

 
Neni 114 

Pas nenit 190 shtohet nen i ri 190-a, si vijon: 
 

"Neni 190-a 
Për kundërvajtjet nga nenet 188, 189 dhe 190 të këtij 

ligji inspektori, para parashtrimit të kërkesës për ngritje të 
procedures për kundërvajtje para gjykatës kompetente, do 
të zbatojë procedurë për barazim në pajtim me Ligjin për 
kundervajtje."   
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Neni 115 
Neni 195 shlyhet. 

 
Neni 116 

Në gjithë tekstin e ligjit shkurtesat: "ИЦAO, EЦAЦ, 
JAA/EAСA dhe EУРOЦONTРOЛ" ndryshohen me shkur-
tesat: "ICAO, ECAC, JAA/EASA dhe EUROCONTROL." 

 
Neni 117 

Agjencia do të fillojë punë me emërimin e kryetarit dhe 
anetareve të Këshillit Drejtues të Agjencisë. 

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në afat prej tre 
muajsh nga hyrja në fuqi të këtij ligji, do t'i emërojë kryeta-
rin dhe anëtarët e Këshillit Drejtues të Agjencisë. 

Keshilli Drejtues në afat prej 45 ditësh nga dita e eme-
rimit të tij, do të fillojë procedurë për emërim të drejtorit të 
Agjencise. 

Me fillimin e punës së Agjencisë të themeluar në paj-
tim me këtë ligj, Agjencia për Aviacion Civil e themeluar 
në pajtim me Ligjin për aviacion ("Gazeta zyrtare e Repub-
likes së Maqedonisë" numër 14/2006, 24/2007 dhe 
103/2008) pushon së punuari. 

Deri në fillimin e punës së Agjencisë të themeluar në 
pajtim me këtë ligj, Agjencia ekzistuese vazhdon t'i kryejë 
punet nga kompetenca e saj.  

Drejtori i Agjencisë ekzistuese vazhdon ta kryejë fun-
ksionin deri në emërimin e drejtorit të ri, ne punë dhe det-
yra pune të përcaktuara me këtë ligj. 

Mjetet themelore dhe prona si dhe të drejtat dhe obligi-
met e Agjencisë ekzistuese, i barten Agjencisë së re të the-
meluar në pajtim me këtë ligj.  

Të punësuarit në Agjencinë ekzistuese i ndërmerr Ag-
jencia e re, e themeluar në pajtim me këtë ligj. 

 
Neni 118 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë në afat prej gjash-
te muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do t'i eme-
roje tre hetuesit e Komitetit për Hetimin e Fatkeqësive të 
Aviacionit dhe Incidenteve Serioze. 

 
Neni 119 

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit 
të Republikës së Maqedonisë, që të përcaktojë tekst të pa-
struar të Ligjit për aviacion. 

 
Neni 120 

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

__________ 
1205. 

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

 
У  К  А  З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за семејството, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 12 мај 2010 година. 
 

    Бр. 07-2124/1                                 Претседател 
12 мај 2010 година                 на Република Македонија,                       
          Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО 
 

Член 1 
Во Законот за семејството („Службен весник на Ре-

публика Македонија” број 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006 
и 84/2008), во членот 27 став 1 по зборот “брак” се до-
даваат зборовите: “членот на советот на општината 
што тој ќе го определи”. 

 
Член 2 

Во членот 29 став 3 по зборот “Откако” се додаваат 
зборовите:  “членот на советот на општината”. 

Во ставот 4 во четвртиот ред  по зборот “другари” 
се додаваат зборовите:  “членот на советот на општина-
та”. 

Во ставот 6 по зборот “другари” се додаваат зборо-
вите:  “членот на советот на општината”. 

  
Член 3 

Во членот 94-з став 2 по зборот “работа” се додава 
запирка и зборовите: “односно жртвата на семејното 
насилство”. 

 
Член 4 

Во членот 97-а став 1 зборот “пет” се заменува со 
бројот “15” 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Комисијата од ставот 1 на овој член, работи во со-

став од пет члена кои се избираат на денот на одржува-
њето на секоја седница по електронски пат од сите чле-
нови на Комисијата.” 

Ставот 2 кој станува став 3 се менува и гласи: 
„Член на Комисијата може да биде лице кое има ви-

соко образование и работно искуство од најмалку пет 
години во областа. “ 

Во ставот 3 кој станува став 4 точката на крајот на 
реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборо-
вите: “кои работното искуство го стекнале во областа“. 

Во ставот 4 кој станува став 5 зборот “пет” се заме-
нува со зборот “две”.  

Ставот 6 кој станува став 7 се менува и гласи: 
„Претседателот на Комисијата се избира од члено-

вите на Комисијата по електронски пат на денот на 
одржување на секоја седница.” 

Ставовите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стануваат ставови 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 

 
Член 5 

Насловот пред членот 100-а се менува и гласи: "Ус-
лови и критериуми за посвојување". 

Во членот 100-а по ставот 4 се додаваaт два нови 
става 5 и 6, кои гласат: 

"Изборот на посвоителот ќе зависи од следниве 
критериуми: 

- здравствена состојба, 
- психосоцијален статус, 
- материјални услови, 
- станбени услови, 
- време на чекање, 
- степен на образование, 
- брачен статус и 
- државјанство.  
Поблиските критериуми за избор на посвоител од 

ставот 5 на овој член ги пропишува министерот за труд 
и социјална политика." 
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Член 6 
По членот 101 се додава нов член 101-а, кој гласи: 
 

“Член 101-а 
Кога детето го посвојува сродник кој не е наведен 

во членoт 101 од овој закон и кој не живее на територи-
јата на Република Македонија, детето може да биде по-
своено до наполнување на 12 години од животот  на 
детето.“ 

 
Член 7 

Во членот 103 став 4 по зборот “дете” се додаваат 
зборовите: “кое е”, по зборот “семејство” се додаваат 
зборовите: “подолго од една година и”, а по зборот 
“детето” се става точка, а зборовите до крајот на рече-
ницата се бришат. 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
“Центарот за социјална работа, во рокот утврден во 

став 4 на овој член, е должен на секои два месеца, а 
најмалку три пати да го повика  родителот да ја презе-
ме грижата за детето.” 

Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 6 и 7. 
 

Член 8 
Во членот 104 по ставот 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
“Ако лицето од ставот 1 на овој член, сака да по-

свои дете во странство, согласноста за тоа ја дава Ко-
мисијата, по предлог на центарот за социјална работа 
врз основа на процената за подобноста на посвоителот 
и за мотивите на посвојувањето, согласно со членовите 
104-б и 104-в од овој закон.“ 

 
Член 9 

Во членот 104-а по ставот 1 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„Во случаите кога подносителот на барањето е 
странски државјанин, Комисијата го определува цента-
рот за социјална работа кој ќе постапува по барањето.” 

Ставот 2 станува став 3. 
  

Член 10 
Во членот 104-б став 1 зборот “шест” се заменува 

со зборот “четири”, а зборовите: “една година” се заме-
нуваат со зборовите: “шест месеци”. 

По ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои 
гласат: 

„Кога како подносител на барањето се јавува брач-
ниот другар на родителот на детето, периодот на кон-
тинуирано следење е два месеца. 

Кога како подносители на барањето се јавуваат ли-
цата од членовите 100-б и 101-а на овој закон, покрај 
работите утврдени во ставот 1 на овој член, центарот за 
социјална работа е должен да ги утврди и причините и 
оправданоста на ваквото посвојување. 

Во случаите од членот 104-а став 3 на овој закон 
центарот за социјална работа  до кого е препратено ба-
рањето, врз основа на документите, изготвува наод и 
мислење на стручниот тим и дава предлог за упис во 
регистарот на можни посвоители.” 

 
Член 11 

Во членот 104-г став 1 по зборот “тим” се додаваат 
зборовите: “и поединечните наоди и мислења на струч-
ните работници”, а зборот “предлог” се заменува со 
зборот “предлогот”. 

Член 12 
Во членот 104-д став  2 по зборот “посвоители” се 

додаваат две точки, бројот “20” се заменува со бројот 
“102”, по зборот  “закон “ се става запирка и се додава-
ат зборовите: “ако подносителот на барањето го повле-
че барањето, во случај на склучување на брак или пре-
станок на бракот “. 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
“Центарот за социјална работа, во рок од три дена 

од денот на приемот на решението од став 2 на овој 
член, врши архивирање на податоците за посвоителот 
во Програмата за избор на најсоодветен посвоител по 
електронски пат (во натамошниот текст: Програмата).” 

  
Член 13 

Во членот 104-ѓ по ставот 2 се додава нов став 3, 
кој гласи: 

“Центарот за социјална работа по запишување на 
детето во регистарот на можни посвоеници, може да 
даде согласност старателството за одредено дете да го 
врши друг центар за социјална работа. Со давање на 
согласноста престануваат сите права и обврски на цен-
тарот за социјална работа кој ја дал согласноста.” 

Во ставот 3 кој станува став 4 по зборот “посвоени-
ци” се додаваат две точки, а по зборот  “закон” се дода-
ва запирка и зборовите: “поради полнолетство”. 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
“Центарот за социјална работа, во рок од три дена 

од денот на приемот на работите од ставот 4 на овој 
член, врши архивирање на податоците за детето во 
Програмата.” 

 
Член 14 

Во членот 104-з по ставот  1 се додаваат четири но-
ви става 2, 3, 4 и 5, кои гласат: 

“Центарот за социјална работа во рок од три дена 
по приемот на работите од ставот 1 на овој член, врши 
внесување на податоците во Програмата. Податоците 
внесени во Програмата кои се однесуваат на личното 
име на посвоителот, согласно со Програмата, при избо-
рот на најсоодветен посвоител од првите пет можни 
посвоители, се јавуваат како шифра. 

Ако настанат промени во условите за засновање на 
посвојување, подносителот на барањето е должен во 
рок од седум дена од настанувањето на промената за 
тоа да го извести центарот за социјална работа со до-
ставување на соодветен доказ. 

Центарот за социјална работа по добивање на рабо-
тите од ставот 3 на овој член, во рок од 24 часа врши 
внесување на промената во Програмата и веднаш за тоа 
ја известува Комисијата и ñ го препраќа оригиналот на 
документот врз основа на кој е извршена промената. 

Внесување на податоци во Програмата вршат служ-
бени лица на центарот за социјална работа овластени 
од лицето кое раководи со  центарот за социјална рабо-
та и истите одговараат за веродостојноста на внесените 
податоци. 

Внесување на податоци на корисниците на услугите 
(центри за социјална работа) или нивно архивирање, 
како и  внесување или промени на податоците врз ос-
нова на кои се определува материјалната состојба на 
посвоителот во Програмата го врши администраторот 
во Министерството за труд и социјална политика и 
истиот одговара за веродостојноста на внесените пода-
тоци.” 
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Член 15 
Членот 104-ѕ се менува и гласи: 
“Центарот за социјална работа по приемот на рабо-

тите од членот 104-з на овој закон, врши избор на нај-
соодветен посвоител по електронски пат и ја известува 
Комисијата за првите пет можни посвоители од листа-
та на Програмата. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, кога како по-
своители се јавуваат лицата од членовите 100-б, 100-в 
и 101-а на овој закон, центарот за социјална работа е 
должен до Комисијата да достави предлог за сместува-
ње на детето во семејството на можниот посвоител за-
едно со утврдените причини и оправданоста на ваквото 
посвојување.   

Комисијата по приемот на работите од ставот 1 на 
овој член врз основа на документите и од податоците 
во Програмата врши избор на најсоодветен посвоител. 
Комисијата е обврзана да даде образложение за напра-
вениот избор. 

Во случаите од ставот 2 на овој член, Комисијата не 
врши избор на посвоител.   

Министерот за труд и социјална политика го пропи-
шува начинот на избор на посвоител по електронски 
пат.“ 

 
Член 16 

Во член 104-и во ставот 1 зборовите “копии од спи-
сите на можните посвоители и посвоеникот,” се бри-
шат, а по зборот “веднаш” се додава зборот “го”. 

Во ставот 2 зборовите “податоци за” и “и местото” 
се бришат,  запирката по зборот “детето” се брише и се 
додаваат зборовите “и податоци”. 

 
Член 17 

Во член 106 по ставот 5 се додава нов став 6 кој 
гласи: 

“Ако родителот кој ја дава согласноста детето да 
биде дадено на посвојување е неписмен, изјавата за 
согласност ја дава во форма на записник во простории-
те на центарот за социјална работа и во присуство на 
стручниот тим на центарот за социјална работа.  Изја-
вата ја потпишуваат родителот кој наместо потпис на 
писмената изјава ќе го стави отпечатокот на показале-
цот и членовите на стручниот тим. “ 

По ставот 6 кој станува став 7, се додава нов став 8 
кој гласи: 

“Изјавата се запишува во деловодник и се заверува 
со печат на центарот за социјална работа. “ 

 
Член 18 

По членот 106 се додава нов член 106-а, кој гласи: 
 

“Член 106-а 
Писмената изјава за согласноста од членот 106 на 

овој закон, треба да содржи податоци за: личното име, 
датата и место на раѓање, местото и адресата на живее-
ње, националната припадност, единствениот матичен 
број и бројот на лична карта на родителот или старате-
лот; личното име, дата и место на раѓање на детето и 
дали детето е родено во брак или вон брак; согласност 
детето да биде посвоено без да го определи посвоите-
лот (освен кога како посвоител се јавуваат лицата од 
членовите 100-б и 101-а на овој закон); видот на посво-
јувањето; причините поради кои се согласува детето да 
биде посвоено, како и дека е запознаен со сите после-
дици од давањето на изјавата.” 

 
Член 19 

Во членот 107 ставови 1 и 2 зборовите: “три месе-
ци” се заменуваат со зборовите: “шест недели”. 

Член 20 
Во членот 110 став 2 по зборовите: “решението за” 

се додава зборот “потполно”, зборот “посвојувањето” 
се заменува со зборот “посвојување”, запирката по збо-
рот “посвоеникот” се заменува со сврзникот “и”, по 
зборот “детето” се става точка, а зборовите до крајот на 
реченицата се бришат. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
“Во записникот и во решението за непотполно по-

својување се внесуваат податоци за видот на извршено-
то посвојување, за спогодбата за презимето на посвое-
никот и за неговите наследни права спрема посвоите-
лот.“ 

Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи:  
“Записникот го потпишуваат службеното лице од 

центарот за социјална работа кое го застапува детето, 
родителите на детето, доколку се заснова непотполно 
посвојување, родителот на детето доколку посвојува-
њето го прави брачниот другар на родителот на детето, 
посвоителот, претседателот и службеното лице на Ко-
мисијата.“ 

По ставот 3 кој станува став 4 се додаваат два нови 
става 5 и 6, кои гласат: 

“Решенијата од членовите 104-и и 110 на овој закон 
ги потпишува претседателот на Комисијата . 

По исклучок од ставот 5 на овој член, решенијата 
од членовите 104-и и 110 на овој закон ги потпишува 
министерот за труд и социјална политика кога како по-
своител се јавува лице кое е странски државјанин.“ 

 
Член 21 

Во членот 111 став 1 зборот “посвојувањето” се за-
менува со зборовите: “потполно посвојување“, а зборо-
вите: ”и Комисијата” се бришат. 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
“По засновањето на непотполно посвојување во ма-

тичната книга на родените се запишува презимето на 
детето што спогодбено ќе го определат посвоителите и 
се забележува дека детето е непотполно посвоено.“  

Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 22 
Во членот 118 став 1 по зборот “Комисијата” се до-

даваат зборовите:  “по предлог на центарот за социјал-
на работа”. 

 
Член 23 

Во член 119 по зборот “по” се додаваат зборовите: 
“предлог на центарот за социјална работа, а врз основа 
на”. 

 
Член 24 

По членот 122 се додава нов член 122-а, кој гласи: 
                                                       

“Член 122-а 
Комисијата по барање на посвоителите и со соглас-

ност на родителите или старателот на детето кое е не-
потполно посвоено и детето доколку е постаро од 12 
години, а по предлог на центарот за социјална работа, 
може да реши непотполното посвојување да стане пот-
полно. 

Непотполното посвојување може да стане потполно 
само до наполнување на 18 годишна возраст на дете-
то.“ 

 
Член 25 

Во членот 123 по зборот “престанок” се додаваат 
зборовите: “или за промена”. 
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Член 26 
Подзаконскиот пропис предвиден  во членот 14 од 

овој закон ќе се донесе во рок од три месеци од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 27 

Постапките  за посвојувањето започнати пред денот 
на влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат 
според одредбите на овој закон. 

 
Член 28 

Центарот за социјална работа во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе изврши 
внесување на податоците во Програмата за сите лица 
запишани во регистарот на можни посвоители и во ре-
гистарот на можни посвоеници. 

 
Член 29 

Министерството за труд и социјална политика во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон ќе направи внесување на потребните податоци за 
започнување со работа на  Програмата. 

 
Член 30 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN 

E LIGJIT PËR FAMILJE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për familje (“Gazeta zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë”, numër 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006 dhe 
84/2008), në nenin 27 paragrafi 1 pas fjalës “martesë” 
shtohen fjalët: “anëtarit të Këshillit të Komunës që ai do ta 
përcaktojë”.  

 
Neni 2 

Në nenin 29 paragrafi 3 pas fjalëve: “Pasi që” shtohen 
fjalët: “anëtari i Këshillit të Komunës”. 

Në paragrafin 4 në rreshtin e katërt pas fjalës 
“bashkëshortët” shtohen fjalët: “anëtari i Këshillit të 
Komunës”. 

Në paragrafin 6 pas fjalës “bashkëshortët” shtohen 
fjalët: “anëtari i Këshillit të Komunës”. 

  
Neni 3 

Në nenin 94-z në paragrafin 2 pas fjalës “punë” shtohet 
presje dhe fjalët: “përkatësisht viktima e dhunës familjare”. 

 
Neni 4 

Në nenin 97-a paragrafi 1, fjala “pesë” zëvendësohet 
me numrin “15”. 

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 
“Komisioni nga  paragrafi 1 i të këtij neni, punon në 

përbërje prej pesë anëtarësh të cilët zgjidhen në ditën e 
mbajtjes së çdo mbledhjeje në mënyrë elektronike nga të 
gjithë anëtarët e Komisionit”. 

Paragrafi 2 i cili bëhet paragraf 3, ndryshohet si vijon: 
"Anëtar i Komisionit mund të bëhet personi i cili ka 

arsim të lartë dhe përvojë pune prej së paku pesë vitesh në 
sferë." 

Në paragrafin 3 i cili bëhet paragraf 4, pika në fund të 
fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “të cilët  
përvojën e punës  kanë arritur në sferë.” 

Në paragrafin 4 i cili bëhet paragraf 5, fjala “pesë” 
zëvendësohet me fjalën “dy”. 

Paragrafi 6 i cili bëhet paragraf 7, ndryshohet si vijon: 
"Kryetari i Komisionit zgjidhet nga anëtarët e 

Komisionit në mënyrë elektronike në ditën e mbajtjes së 
çdo mbledhjeje". 

Paragrafët 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9 bëhen paragrafë 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, dhe 10. 

 
Neni 5 

Titulli para nenit 100-a, ndryshohet si vijon: 
"Kushtet dhe kriteret për adoptim". 
Në nenin 100-a pas paragrafit 4 shtohen dy paragrafë të 

rinj 5 dhe 6, si vijojnë: 
"Zgjedhja e adoptuesit do të varet nga kriteret si 

vijojnë: 
- gjendja shëndetësore, 
- statusi psikosocial, 
- kushtet materiale, 
- kushtet banesore, 
- koha e pritjes, 
- shkalla e arsimit 
- statusi martesor dhe 
- shtetësia. 
Kriteret më të afërta për zgjedhjen e adoptuesit nga 

paragrafi 5 i këtij neni, i përcakton ministri i Punës dhe 
Politikës Sociale”. 

 
Neni 6 

Pas nenit 101 shtohet neni i ri 101-a, si vijon: 
“Neni 101-a 
Kur fëmijën e adopton familjari i cili nuk është shënuar 

në nenin 101 nga ky ligj dhe i cili nuk jeton në territorin e 
Republikës së Maqedonisë, fëmija mund të adoptohet deri 
në mbushjen e moshës 12  vjeçare të jetës së fëmijës.” 

Neni 7 
 Në nenin 103 paragrafi 4 pas fjalës “fëmijës” 

shtohen fjalët: “i cili është”, pas fjalës "familje" shtohen 
fjalët: “më shumë se një vit dhe”, ndërsa pas fjalës 
“fëmijën” vihet pikë, ndërsa  fjalët deri në fund të fjalisë 
shlyhen. 

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon: 
“Qendra për Punë Sociale, në afatin e përcaktuar në 

paragrafin 4 të këtij neni, është e  obliguar  që në çdo dy 
muaj e së paku tri herë ta thirrë prindin që ta marrë 
përkujdesjen për fëmijën.” 

Paragrafët 5 dhe 6 bëhen paragrafë 6 dhe 7. 
 

Neni 8 
Në nenin 104 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si 

vijon: 
“Nëse personi nga paragrafi 1 i këtij neni, dëshiron të 

adoptojë fëmijë në vende të huaja, pajtueshmëri për atë jep 
Komisioni, pas propozimit të Qendrës për Punë Sociale në 
bazë të vlerësimit për përshtatshmërinë e adoptuesit dhe 
për motivet e adoptimit, në pajtim me nenet 104-b dhe 104-
v të këtij Ligji.” 

  
Neni 9 

Në nenin 104-a pas paragrafit 1 shtohet paragrafi 2, si 
vijon: 

“Në rastet kur parashtruesi i kërkesës është shtetas i 
huaj, Komisioni e përcakton Qendrën për Punë Sociale, që 
do të procedojë për kërkesën.” 

Paragrafi 2 bëhet paragrafi 3. 
 

Neni 10 
Në nenin 104-b paragrafi 1 fjala “gjashtë” zëvendësohet 

me fjalën “katër”, ndërsa fjalët: “një vit” zëvendësohen me 
fjalët: “gjashtë muaj”. 

Pas paragrafit 1 shtohen tre paragrafë të rinj 2, 3 dhe 4, 
si vijojnë: 
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“Kur si parashtrues i kërkesës paraqitet bashkëshorti i 
prindit të fëmijës, periudha e përcjelljes së vazhdueshme 
është dy muaj. 

Në rast kur si parashtrues të kërkesës paraqiten 
personat nga nenet 100-b dhe 101-a të këtij ligji, krahas 
punëve të përcaktuara në paragrafin 1 të këtij Ligji, Qendra 
për Punë Sociale është e obligueshme që t’i konfirmojë 
edhe shkaqet dhe arsyeshmërinë e adoptimit të këtillë.  

Në rastet nga neni 104-a paragrafi 3 të këtij ligji, 
Qendra për Punë Sociale ku është dërguar kërkesa, në bazë 
të këtij dokumenti përgatit konstatim dhe mendim të ekipit 
profesional dhe jep propozim për regjistrim në regjistrin e 
adoptuesve të mundshëm.” 
 

Neni 11 
Në nenin 104-g paragrafi 1 pas fjalës “ekipit” shtohen 

fjalët “edhe konstatimet dhe mendimet e posaçme të 
punëtorëve profesionalë”, kurse fjala “propozim” 
zëvendësohet me fjalën “propozimin”. 

 
Neni 12 

Në nenin 104-d paragrafi 2 pas fjalës “adoptuesve” 
shtohen dy pika, numri “20” zëvendësohet me numrin “102”, 
pas fjalës “ligj” vihet presje dhe shtohen fjalët: “nëse 
parashtruesi i kërkesës e tërheq kërkesën, në rast të lidhjes së 
martesës apo ndërprerjes së martesës”.  

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3, si vijon: 
“Qendra për Punë Sociale, në afat prej tri ditësh nga 

dita e pranimit të aktvendimit nga paragrafi 2 i këtij neni, e 
kryen arkivimin e të dhënave për adoptuesin në Programin 
për zgjedhje të adoptuesit më të përshtatshëm në mënyrë 
elektronike (në tekstin e mëtejshëm: Programi)”. 

 
Neni 13 

Në nenin 104-gj pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3, 
si vijon:  

“Qendra për Punë Sociale pas regjistrimit të fëmijës në 
regjistrin e të adoptuarve të mundshëm, mund të japë 
pajtueshmëri që kujdestarinë për ndonjë fëmijë të caktuar, 
ta kryejë ndonjë qendër tjetër për punë sociale. Me dhënien 
e pajtueshmërisë ndërpriten të gjitha të drejtat dhe 
obligimet e Qendrës për Punë Sociale, që e ka dhënë 
pajtueshmërinë.” 

Në paragrafin 3 i cili bëhet paragrafi 4 pas fjalëve: “të 
adoptuar” shtohen dy pika, ndërsa pas  fjalës “ligj” shtohet 
presje dhe fjalët : “për shkak të moshës madhore”. 

Pas paragrafit 4 shtohet paragrafi i ri 5, si vijon: 
“Qendra për Punë Sociale, në afat prej tri ditësh nga 

dita e pranimit të punëve nga paragrafi 4 i këtij neni, e 
kryen arkivimin e të dhënave për fëmijën në Program.” 

 
Neni 14 

Në nenin 104-z pas paragrafit 1 shtohen katër paragrafë 
të rinj 2, 3, 4 dhe 5, si vijojnë: 

“Qendra për Punë Sociale në afat prej tri ditësh nga 
pranimi i punëve nga paragrafi 1 të këtij neni, e kryen 
futjen e të dhënave në Program. Të dhënat e futura në 
Program, të cilat kanë të bëjnë me emrin personal të 
adoptuesit, në pajtim me Programin, gjatë zgjedhjes së 
adoptuesit më të përshtatshëm nga pesë adoptuesit e parë të 
mundshëm, paraqiten si shifra. 

Nëse bëhen ndryshime në kushtet për vendosjen e 
adoptimit, dorëzuesi i kërkesës është i obliguar që na afat 
prej shtatë ditësh nga ndryshimi i shkaktuar, për këtë ta 
informojë Qendrën për Punë Sociale me dorëzimin e 
dëshmisë përkatëse. 

Qendra për Punë Sociale pas marrjes së punëve nga 
paragrafi 3 i këtij neni, në afat prej 24 orësh e kryen futjen 
e ndryshimit në Program dhe menjëherë për këtë e 
informon Komisionin, dhe ia dërgon origjinalin e 
dokumentit në bazë të të cilit është kryer ndryshimi. 

Futjen e të dhënave në Program, e kryejnë personat 
zyrtarë të Qendrës për Punë Sociale, të autorizuar nga 
personi i cili udhëheq me Qendrën për Punë Sociale, dhe të 
njëjtit përgjigjen për autenticitetin e të dhënave të futura.  

Futjen e të dhënave të shfrytëzuesve të shërbimeve 
(Qendra për Punë Sociale) apo arkivimin e tyre, si dhe 
futjen apo ndryshimin e të dhënave në bazë të të cilave 
përcaktohet gjendja materiale e  adoptuesit, në Program, e 
kryen administratori në Ministrinë e Punës dhe Politikës 
Sociale dhe i njëjti përgjigjet për autenticitetin e të dhënave 
të futura.” 

 
Neni 15 

Neni 104-x ndryshohet, si vijon: 
“Qendra për Punë Sociale pas pranimit të punëve nga 

neni 104-z i këtij ligji, e kryen zgjedhjen e  adoptuesit më 
të përshtatshëm, në mënyrë elektronike dhe e informon 
Komisionin për pesë adoptuesit e parë të  mundshëm nga 
lista e Programit. 

Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, kur si 
adoptues paraqiten personat nga nenet 100-b, 100-v dhe 
101-a të këtij ligji, Qendra për Punë Sociale është e 
obliguar që Komisionit t'i dorëzojë propozim për 
vendosjen e fëmijës në familjen e adoptuesit të mundshëm, 
së bashku me shkaqet e përcaktuara dhe arsyen e adoptimit 
të këtillë.  

Komisioni pas pranimit të punëve nga paragrafi 1 i 
këtij neni, në bazë të dokumenteve dhe të dhënave në 
Program, e kryen zgjedhjen e adoptuesit më të 
përshtatshëm. Komisioni obligohet që të paraqesë arsyetim 
për zgjedhjen e kryer. 

Në rastet nga paragrafi 2 i këtij neni, Komisioni nuk e 
kryen zgjedhjen e adoptuesit. 

Ministri i Punës dhe Politikës Sociale, e përcakton  
mënyrën e zgjedhjes së adoptuesit  në mënyrë elektronike.” 

 
Neni 16 

Në nenin 104-i në paragrafin 1 fjalët: “kopje nga 
shkresat e adoptuesve të mundshëm dhe adaptuesit,” 
shlyhen, ndërsa pas fjalës “menjëherë” shtohet fjala  “e”. 

Në paragrafin 2 fjalët: “të dhëna për” dhe “dhe vendi” 
fshihen, presja pas fjalës “fëmija” fshihet dhe shtohen 
fjalët: “edhe të dhënat”. 

 
Neni 17 

Në nenin 106 pas paragrafit 5 shtohet paragrafi i ri 6, si 
vijon: 

“Nëse prindi i cili jep pajtueshmëri që fëmija të jepet 
për adoptim është analfabet, deklaratën për pajtueshmëri e 
jep në formë të procesverbalit në lokalet e Qendrës për 
Punë Sociale dhe në prani të ekipit profesional të Qendrës 
për Punë Sociale. Deklaratën e nënshkruajnë prindi i cili në 
vend të nënshkrimit të deklaratës me shkrim, do ta vendosë 
gjurmën e gishtit tregues dhe anëtarët e ekipit profesional.” 

Pas paragrafit 6 i cili bëhet paragraf 7 shtohet paragraf i 
ri 8, si vijon: 

“Deklarata regjistrohet në protokoll dhe vërtetohet me 
vulën e Qendrës për Punë Sociale.” 

 
Neni 18 

Pas neni 106 shtohet neni i ri 106-a, si vijon: 
 

“Neni 106-a 
Deklarata me shkrim për pajtueshmëri nga neni 106 

nga ky ligj, duhet të përmbajë të dhëna për: emrin personal, 
datën dhe vendlindjen, vendbanimin dhe adresën e 
vendbanimit, përkatësinë nacionale, numrin unik amë dhe 
numrin e letërnjoftimit të prindit apo kujdestarit; emrin 
personal, datën dhe vendlindjen e fëmijës dhe nëse fëmija 
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është lindur në martesë apo jashtë martesës; 
pajtueshmërinë që fëmija të adoptohet pa e përcaktuar 
adoptuesi (përveç kur si adoptues paraqiten personat nga 
nenet 100-b dhe 101-a të këtij ligji); llojin e adoptimit; 
shkaqet për të cilat pajtohet që fëmija të adoptohet, si dhe 
se është i njoftuar me të gjitha pasojat nga dhënia e 
deklaratës.” 

 
Neni 19 

Në nenin 107 paragrafët 1 dhe 2 fjalët: “tre muaj” 
zëvendësohen me fjalët: “gjashtë javë”. 

 
Neni 20 

Në nenin 110 paragrafi 2 pas fjalëve: “aktvendimi për” 
shtohet fjala “plotësisht”, fjala “adoptimi” zëvendësohet 
me fjalën “adoptim”, presja pas fjalëve: “i adoptuari” 
zëvendësohet dhe lidhëzën “dhe”, pas fjalës “fëmijës” 
shtohet pikë, kurse fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen. 

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3, si vijon: 
“Në procesverbalin dhe në  aktvendimin e adoptimit jo 

të plotë, futen të dhënat për llojin e adoptimit të kryer, për 
marrëveshjen për mbiemrin e të adoptuarit dhe për të 
drejtat e tij trashëgimore ndaj adoptuesit.” 

Paragrafi 3 i cili bëhet 4, ndryshohet si vijon: 
“Procesverbalin e nënshkruajnë personi zyrtar nga 

Qendra për Punë Sociale i cili e përfaqëson fëmijën, 
prindërit e fëmijës nëse vendoset adoptim jo i plotë, prindi 
i fëmijës nëse adoptimin e kryen bashkëshorti i prindit të 
fëmijës, adoptuesi, kryetari dhe personit zyrtar i 
Komisionit.” 

Pas paragrafit 3 i cili bëhet 4 shtohen dy paragrafë të 
rinj 5 dhe 6, si vijojnë: 

“Aktvendimet nga nenet 104-i dhe 110 të këtij ligji, i 
nënshkruan kryetari i Komisionit. 

Me përjashtim nga paragrafi 5 i këtij neni, aktvendimet 
nga nenet 104-i dhe 110 të këtij ligji, i nënshkruan ministri 
i Punës dhe Politikës Sociale kur si adoptues paraqitet 
personi i cili është shtetas huaj.” 

 
Neni 21 

Në nenin 111 paragrafi 1 fjala “adoptimi” zëvendësohet 
me fjalët: “adoptimi i plotë”, ndërsa fjalët: "dhe Komisioni“ 
shlyhen. 

Pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon: 
“Pas vendosjes së adoptimit jo të plotë në librin e 

amzës së të lindurve, regjistrohet mbiemri i fëmijës, që me 
marrëveshje do ta përcaktojnë adaptuesit dhe shënohet se 
fëmija është adoptuar në mënyrë jo të plotë." 

Paragrafi 2 bëhet paragrafi 3. 
 

Neni 22 
Në nenin 118 paragrafin 1 pas fjalës “Komisioni” 

shtohen fjalët: “me propozim të Qendrës për Punë 
Sociale.” 

 
Neni 23 

Në nenin 119 pas fjalës “me” shtohen fjalët: “propozim 
të Qendrës për Punë Sociale, e në bazë të.” 

 
Neni 24 

Pas nenit 122 shtohet neni i ri 122-a, si vijon:  
“Neni 122-a 

Komisioni me kërkesë të adoptuesve dhe me pëlqimin 
e prindërve apo kujdestarit të fëmijës, i cili është adaptuar 
në mënyrë jo të plotë dhe fëmijës nëse është më i moshuar 
se 12 vjet, e me propozimi të Qendrës për Punë Sociale, 
mund të vendosë që adoptimi në mënyrë jo të plotë të bëhet 
i plotë. 

Adoptimi jo i plotë mund të bëhet i plotë vetëm deri në 
mbushjen e moshës 18 vjeçare të fëmijës.” 

 
Neni 25 

Në nenin 123 pas fjalës “ndërprerje” shtohen fjalët: 
“apo për ndryshim”. 

 
Neni 26 

Dispozita nënligjore e paraparë në nenin 14 të këtij 
ligji, do të miratohet në afat prej  tre muajsh nga dita e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 27 

Procedurat për adoptim të filluara para ditës së hyrjes 
në fuqi të këtij ligji, do të vazhdojnë sipas dispozitave të 
këtij ligji.  

 
Neni 28 

Qendra për Punë Sociale në afat prej 30 ditësh nga dita 
e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do ta kryejë futjen e të 
dhënave në Program, për të gjithë personat e regjistruar në 
regjistrin e adoptuesve të mundshëm dhe në regjistrin e të 
adoptuarve të mundshëm. 

 
Neni 29 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në afat prej 30 
ditësh nga dita  e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do ta kryejë 
futjen e të dhënave të nevojshme për fillimin me punë të 
Programit.  

 
Neni 30 

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

__________ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1206. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР, ШЕФ 
НА КАНЦЕЛАРИЈАТА ЗА ВРСКИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА 
 

I 
Г-дин Благој Ханџиски, се отповикува од должно-

ста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија, Шеф на Канцеларијата за врски на Репуб-
лика Македонија во Република Грција, со седиште во 
Атина. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
      Указ број 50                                 Претседател 
14 мај 2010 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                                  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1207. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Влада-
та на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на  
11.05.2010 година, донесе  

 
У  Р  Е  Д  Б  А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  УРЕД-
БАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ СЛУЖБАТА 
ЗА ОПШТИ И  ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Уредбата за условите и начинот на користење на 

услугите што ги врши Службата за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија, („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 8/98, 
22/2000, 75/02, 9/03, 24/04, 12/07 и 5/08), по членот  53, 
се додава нова глава IX, која гласи: 

 
IX. ЈАВНИ НАБАВКИ НА СТОКИ, УСЛУГИ ИЛИ 

РАБОТИ 
             

Член 2 
По  членот  53 се додава нов член 53-а, кој гласи:       
„Службата за општи и заеднички работи на Владата 

на Република Македонија, како централно тело за до-
делување на договори за јавни набавки ќе ги спроведу-
ва комплетните постапки за набавка на сите стоки, ус-
луги или работи утврдени во член 4-а од Одлуката за 
основање на Службата.                                                         

Централното тело за јавни набавки ги координира и 
спроведува сите фази од постапката за јавни набавки и 
тоа: 

- го организира процесот на прибирање на потреби-
те на договорните органи пред отпочнување на постап-
ката за јавни набавки; 

- изработува технички спецификации и подготвува 
тендерска документација; 

- врши избор на најповолен понудувач; 
- ја следи и контролира реализацијата на рамковни-

те спогодби и склучените договори за јавни набавки на 
стоки, услуги или работи; 

- води евиденција за динамиката и количините на 
набавките, за секој договорен орган посебно; 

- изготвува статистички податоци за видот и коли-
чините на јавни набавки; 

- изготвува периодични извештаи за реализираните 
набавки; 

- превзема мерки за примена и развивање на еле-
ктронски системи за централни набавки”. 

 
Член 3 

По членот 53-а, се додава нов член 53-б, кој гласи: 
„За извршените набавки на стоки, услуги или рабо-

ти од членот 4-а од Одлуката за основање на Службата, 
на договорните органи корисници на услугите, нема да 
им се наплаќа надоместок, туку набавките Службата ќе 
ги врши со однапред планирани и обезбедени средства 
за таа намена, во разделот на Буџетот на Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија.” 

Член 4 
По членот 53-б, се додава нов член 53-в, кој гласи: 
„Органите на државната управа и органите во нив-

ниот состав како корисниците на услугите од централ-
ното тело, годишните потреби за набавки на стоки, ус-
луги и работи ги доставуваат до Централното тело за 
јавни набавки на Службата за општи и заеднички рабо-
ти на Владата на Република Македонија, најдоцна до  
триесети јуни во тековната година, со цел истите да се 
обединат и систематизираат за вршење потребни под-
готовки за распишување на постапки за јавни набавки.” 

 
Член 5 

По членот 53-в, се додава нов член 53-г, кој гласи: 
„Службата ќе продолжи со извршување на општите 

работи и услуги за органите за кои ги  вршела овие ра-
боти и услуги по претходно склучени договори, до вле-
гување во сила на оваа уредба, а најдоцна до 31.12.2010 
година.” 

Договорните органи означени во Списокот од чле-
нот  25 од Одлуката за изменување и дополнување на 
Одлуката за основање на Службата за општи и заед-
нички работи на Владата на Република Македонија, 
кои не ги користеле услугите на Службата, со истекот 
на сопствените договори до 31.12.2010 година и по 
овој датум, ќе се приклучат кон договорите за јавни на-
бавки на Централното тело, за добивање на овој вид ус-
луги.                                                                               

                                         
Член 6 

Главата IX станува глава Х. 
 

Член 7 
Членот 55 од Уредбата, се менува и гласи: 
„Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”,  а ќе се применува од  1.01.2011 година.”  

 
     Бр.51-2467/2                       Заменик на претседателот 
11 мај 2010 година                  на Владата на Република   

    Скопје                           Македонија, 
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1208. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
11.05.2010 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА  

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за дава-

ње согласност на Решението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука,  на Министерството за ло-
кална самоуправа бр. 03-381/3 од 26.11.2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/09). 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
      Бр. 51-248/1                      Заменик на претседателот 
11 мај 2010 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                     Македонија, 
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1209. 

Врз основа на член 31 од Законот за научно-истра-
жувачка дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 46/08 и 103/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.05.2010 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА 

НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА – СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на 

Јавната научна установа Институт за национална исто-
рија – Скопје, донесен на седницата на Советот на Ин-
ститутот на 17.03.2010 година, под бр.02-22/29. 

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

 
      Бр.51-303/1                       Заменик на претседателот 
11 мај 2010 година                  на Владата на Република  
          Скопје                                  Македонија, 
                                   д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1210. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
11.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ФИНАНСИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за дава-

ње согласност на Решението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука, на Министерството за 
финансии бр.07-62/3 од 18  јануари 2010 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 14/2010).  

 
Член 2 

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

 
   Број 51-1148/1                     Заменик на претседателот                            
11 мај 2010 година                  на Владата на Република          
        Скопје                                          Македонија, 
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

1211. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
11.05.2010 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за дава-

ње согласност на  Решението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на Министерство за локал-
на самоуправа бр. 03-748/2 од 23 декември 2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 7/10). 

   
Член 2 

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

 
Бр.51-1620/1                     Заменик на претседателот 

11 мај 2010 година                 на Владата на Република 
   Скопје                                    Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р.  
__________ 

1212. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
11.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА ДИРЕКЦИ-
ЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ  

ИНФОРМАЦИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за дава-

ње согласност на Решението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука, на Дирекцијата за безбед-
ност на класифицирани информации Бр. 03-334/2 од 
16.12.2009 година („Службен весник на Република Мак-
едонија“ бр. 8/2010). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 51-1855/1                     Заменик на претседателот 

11 мај 2010 година                  на Владата на Република 
  Скопје                                    Македонија,  

                                       д-р Васко Наумовски, с.р. 
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1213. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
11.05.2010 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ  НА 

САНКЦИИТЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука на Министерство за правда – Управа за извршува-
ње на санкциите бр.07-186/2 од 23.03.2010 година. 

   
Член 2 

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

 
Бр.51-1908/1                Заменик на претседателот 

11 мај 2010 година                  на Владата на Република 
    Скопје                           Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р.  

__________ 
1214. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
11.05.2010 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ПРАВДА–УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 

САНКЦИИТЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука на Министерство за правда – Управа за извршува-
ње на санкциите бр.07-463/2 од 29.03.2010 година. 

   
Член 2 

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

 
Бр.51-2017/1                      Заменик на претседателот 

11 мај 2010 година                 на Владата на Република 
  Скопје                                  Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р.  

1215. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имот на корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
11.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука на Министерството 
за локална самоуправа бр.03-400/3 од 1 октомври 2009 
година („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 130/09). 

 
Член 2 

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

 
      Бр.51-2080/1                     Заменик на претседателот 
11 мај 2010 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                   Македонија, 
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1216. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
11.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВО-
СИЛНА ОДЛУКА, НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДНОСИ СО  

ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука, на Комисијата за 
односи со верските заедници и религиозни групи Бр. 
03-314/2 од 5 октомври 2009 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.135/09). 

 
Член 2 

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

 
Бр.51-2081/1                       Заменик на претседателот 

11 мај 2010 година                   на Владата на Република 
Скопје                                            Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р.  
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1217. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
11.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИСТЕРСТВО ЗА  

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука, на Министерството за локална самоуправа Бр. 07-
385/2 од 15.04.2010 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 51-2282/1                     Заменик на претседателот 

11 мај 2010 година                   на Владата на Република 
   Скопје                                   Македонија,  

                                       д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

1218. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имот на корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
11.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за дава-

ње согласност на Решението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на Министерството за ло-
кална самоуправа бр. 07-348/3 од 15.04.2010 година. 

 
Член 2 

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

 
      Бр.51-2283/1                     Заменик на претседателот 
11 мај 2010 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                   Македонија, 
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

1219. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имот на корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
11.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука на Министерството 
за локална самоуправа бр.03-420/9 од 21 декември 2009 
година („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 8/10). 

 
Член 2 

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

 
      Бр.51-2285/1                     Заменик на претседателот 
11 мај 2010 година                 на Владата на Република   

  Скопје                                   Македонија, 
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1220. 

Врз основа на член 74 од Законот за концесии и 
други видови на јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 139/08, 
64/09 и 52/10), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ 
НА РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ  ДОЈРАНСКО 

ЕЗЕРО 
 
1. Со оваа одлука се прекинува постапката за дава-

ње на концесија за стопански риболов на риболовното 
подрачје Дојранско езеро. 

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за да-
вање на концесија за стопански риболов на риболовно-
то подрачје Дојранско езеро („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 93/09) престанува да важи. 

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

 
      Бр.51-2386/1                     Заменик на претседателот 
11 мај 2010 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                     Македонија, 
   д-р Васко Наумовски, с.р. 



14 мај 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 67 - Стр. 87 

1221. 
Врз основа на член 74 од Законот за концесии и 

други видови на јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 139/08, 
64/09 и 52/10), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ 
НА РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ  ПРЕСПАНСКО 

ЕЗЕРО 
 
1. Со оваа одлука се прекинува постапката за дава-

ње на концесија за стопански риболов на риболовното 
подрачје Преспанско езеро. 

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за да-
вање на концесија за стопански риболов на риболовно-
то подрачје Преспанско езеро („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 93/09) престанува да важи. 

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

 
      Бр.51-2386/2                     Заменик на претседателот 
11 мај 2010 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                   Македонија, 
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1222. 

Врз основа на член 74 од Законот за концесии и 
други видови на јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 139/08, 
64/09 и 52/10) Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА  НА ДОЈРАН-

СКОТО ЕЗЕРО 
 
1. Со оваа одлука се прекинува постапката за дава-

ње на концесија за рекреативен риболов на рекреатив-
ната зона Дојранско езеро. 

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за да-
вање на концесија за рекреативен риболов на риболов-
ната зона Дојранско езеро („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 93/09) престанува да важи. 

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

 
      Бр.51-2386/3                      Заменик на претседателот 
11 мај 2010 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                    Македонија, 
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1223. 

Врз основа на член 74 од Законот за концесии и 
други видови на јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 139/08, 
64/09 и 52/10), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  
НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ПРЕСПАНСКО 

 ЕЗЕРО 
 
1. Со оваа одлука се прекинува постапката за дава-

ње на концесија за рекреативен риболов на рекреатив-
ната зона Преспанско езеро. 

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за да-
вање на концесија за рекреативен риболов на риболов-
ната зона Преспанско езеро („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 93/09) престанува да важи. 

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

 
      Бр.51-2386/4                     Заменик на претседателот 
11 мај 2010 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                    Македонија, 
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1224. 

Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за 
користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 11.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЦЕНТАРОТ  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министе-

рство за образование и наука, му престанува користе-
њето на движната ствар, со следните карактеристики: 

1. Вид: Патничко возило; 
Марка: ЦИТРОЕН; 
Тип: САКСО; 
Број на шасија: VF7S1VJXB57754294; 
Број на мотор: 10FY8KO940622; 
Година на производство: 2002. 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Центарот за образо-
вание на возрасните. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на Центарот за образование на возр-
асните, со кој се уредуваат правата и обврските на дв-
ижната ствар од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-2399/1                     Заменик на претседателот 

11 мај 2010 година                  на Владата на Република 
   Скопје                               Македонија,  
                         д-р Васко Наумовски, с.р. 
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1225. 
Врз основа на член 36 став 3 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 и 82/08), а во врска со член 2, глава 2 број на 
истражување 120123 од Програмата за статистички 
истражувања за периодот 2008-2012 година (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.11/08), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
11.05.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМПЛЕМЕНТИ-
РАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ НА РЕЗОЛУЦИЈАТА 247 
НА КОМИТЕТОТ ЗА ВНАТРЕШЕН СООБРАЌАЈ 
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА UN/ECE, А ВО ВРСКА 
СО  ЕВРОПСКАТА  СПОГОДБА  ЗА  ГЛАВНИТЕ 
МЕЃУНАРОДНИ СООБРАЌАЈНИ ПАТИШТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука Државниот завод за статистика во 

соработка со Министерството за транспорт и врски, 
Јавното претпријатие Македонија пат и Агенцијата за 
државни патишта, се задолжуваат да обезбедат подато-
ци за прометот на сообраќајот, должината и карактери-
стиките на патиштата и за состојбата на сигнализација-
та на меѓународните Е- патишта во Република Македо-
нија. 

Препораките на Комитетот за внатрешен сообраќај 
на Секретаријатот на UN/ECE да се имплементираат и 
при броење на возилата на другите патишта во земјата. 

 
Член 2 

При обработката на податоците Државниот завод за 
статистика и другите учесници се должни да ги имаат 
предвид и препораките на Комитетот за внатрешен со-
обраќај на Секретаријатот на UN/ECE (според резолу-
цијата 247). 

 
Член 3 

Државниот завод за статистика се задолжува во но-
ември 2011 година да ги достави податоците од Попи-
сот на сообраќајот до Секретаријатот на UN/ECE заед-
но со Извештајот усвоен од Владата на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето  во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
     Бр.51-2424/1                      Заменик на претседателот 
11 мај 2010 година                   на Владата на Република 

Скопје                                        Македонија, 
   д-р Васко Наумовски, с.р.  

__________ 
1226. 

Врз основа на член 8 став 1 алинеја 6 од Законот за 
катастар на недвижности („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 40/08) и член 36 став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10) Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
11.05.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-
дуваат работите на ажурирање на геодетските подлоги 
за изработка на урбанистичка планска документација 
за нов клинички центар во Република Македонија.  

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино 
објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
      Бр.51-2448/1                     Заменик на претседателот 
11 мај 2010 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                       Македонија, 
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1227. 

Врз основа на член 29 став 1 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 11.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ-
ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКИ ОДМОРАЛИШТА 
 

Член 1 
Недвижните ствари-објекти на детски одморалишта, 

сопственост на Република Македонија да се продадат со 
јавно наддавање. 

I. Предмет на продажба се објектите на детските 
одморалишта: 

1. Детско одморалиште „Асамати“ – Ресен 
- ИЛ бр.221 
- КП 1/3 со вкупна површина на објектот 3610 м2 
- Земјиште под објект 2574 м2 
- Вкупна површина на парцелата 13147 м2 
- Зграда бр.1: приземје 2077 м2, на кат 1358 м2 и 

помошни простории (лоџии и балкони) 128 м2 
- Зграда бр.2: приземје 32 м2 и помошен објект-

причистителна станица 15 м2 
- Со право на користење на градежно изградено 

земјиште и на објектот изграден врз него – Министерс-
тво за труд и социјална политика  

2. Детско одморалиште „Македонија“ – Тиват, Цр-
на Гора 

- ИЛ (лист непокретности) бр.3004 
- КО Тиват, КП 553 План скица 8, ул. „Долно Сеља-

ново“ б.б. 
- Вкупна површина на детското одморалиште, гра-

дежен објект изнесува 1145 м2, односно приземје 421 
м2, на кат 414 м2 и поткровје 310 м2 
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- Дворно место 448 м2 
- Под објект 476 м2 
- Со право на користење на градежно изградено 

земјиште и на објектот изграден врз него – Министерс-
тво за труд и социјална политика  

3. Детско одморалиште „Висока Чука“ – Гевгелија 
- ПЛ бр.86, КО Петрово, КП 3/1, 3/2 и 3/3 
- Вкупната површина на земјиштето 5278 м2 
- Нето корисна површина 490 м2, а објектот е со 

катност П+ кат + поткровје 
- Предметната недвижност се наоѓа во КО Петрово 

3/1, 3/2,3 видено во Поседовен лист бр.86 
-  КП 3/1 мв Висока Чукапод објект 136 м2 
- КП 3/2 мв Висока Чука под објект 72 м2 
- КП 3/3 мв Висока Чука под објект 70 м2 
- КП 3/3 мв Висока Чука – двор 5000 м2 
- Со ПЛ – сопственост на Република Македонија. 
 

Член 2 
Оваа  одлука  влегува  во  сила  наредниот ден од 

денот  на  објавувањето  во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр.51-2474/1                    Заменик на претседателот 

11 мај 2010 година                на Владата на Република 
   Скопје                              Македонија, 
                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1228. 

Врз основа на член 29 став 1 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 11.05. 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ - ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКИ 

ОДМОРАЛИШТА 
 

Член 1 
Во Одлуката за продажба на недвижни ствари-обје-

кти на детски одморалишта („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 1/09) во член 1 во делот I „Предмет 
на продажба се објектите сезонски детски одморалишта“ 
точките 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 9 се бришат. 

Во делот II „Предмет на продажба се објектите на 
Установите за деца – Детски одморалишта“ точките 1 и 
2 се бришат. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 51-2474/2                     Заменик на претседателот 
11 мај 2010 година                 на Владата на Република   

 Скопје                                  Македонија, 
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

1229. 
Врз основа на член 36 став 3 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 седница, одржана на 11.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО 
ЗА КООРДИНИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПО 
МЕРКИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА  КАЗНЕНАТА 

ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се формира Координативно тело за 

координирање на  активностите по мерките за унапре-
дување на казнената политика. 

 
Член 2 

Делокругот на Координативното тело е во функција 
на: 

- координирање на  активностите по мерките за 
унапредување на казнената политика,                                                          

- разгледување на плановите и програмите на инс-
пекторатите и укажување за селективност во изведува-
њето на контролите или толеранција на нелојална кон-
куренција, 

- обезбедување на тековни информации за вкупната 
состојба со казнената политика во Република Македо-
нија и 

- давање на предлози за унапредување на казнената 
политика во Република Македонија. 

 
Член 3 

За претседател на Координативното тело за коорди-
нирање на  активностите по мерките за унапредување 
на казнената политика се именува: 

м-р Владимир Пешевски, заменик на претседателот 
на Владата на Република Македонија задолжен за еко-
номски прашања и за координација со економските ре-
сори 

За членови на Координативното тело за координи-
рање на  активностите по мерките за унапредување на 
казнената политика се именуваат: 

- Михајло Маневски – министер за правда на Ре-
публика Македонија, 

- Лила Пејчиновска Миладиновска – секретар на 
Секретаријатот за законодавство, 

- Горан Трајковски – Министерство за финансии - 
Управа за јавни приходи, директор, 

- Ванчо Каргов – Министерство за финансии - Ца-
ринска управа, директор, 

- Димитар Ѓеорѓиевски – Министерство за правда - 
Државен управен инспекторат, директор, 

- Милаим Адеми – Министерство за финансии - Др-
жавен девизен инспекторат, директор, 

- Виктор Дерменџиев – Министерство за економија 
- Државен пазарен инспекторат,  вд директор, 

- Џемали Мехази – Министерство за економија - 
Државен инспекторат за техничка инспекција, дире-
ктор, 
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- Ванчо Димитриев – Министерство за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство - Државен инспекто-
рат за земјоделство, директор, 

- Игор Лазаревски - Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за 
шумарство и ловство, директор, 

- Шемси Муса – Министерство за здравство - Држа-
вен санитарен и здравствен инспекторат, директор, 

- Џорџе Арсов- Министерство за образование и на-
ука -  Државен просветен инспекторат, директор, 

- Горан Јовановски – Министерство за труд и соци-
јална политика - Државен инспекторат за труд, дире-
ктор, 

- Ромео Деребан – Министерство за локална самоу-
права - Државен инспекторат за локална самоуправа, 
директор, 

- Руфат Хусеини – Министерство за транспорт и вр-
ски - Државен инспекторат за транспорт, директор, 

- Сашо Дукоски - Министерство за транспорт и вр-
ски - Државен инспекторат за градежништво и урбани-
зам, директор, 

- Ајдуван Мамудов - Министерство за транспорт и 
врски - Државен комунален инспекторат, директор и  

- Фирус Мемед – Министерство за животна средина 
и просторно планирање - Државен инспекторат за жи-
вотна средина, директор. 

 
Член 4 

Координативното тело ќе има најмалку една седни-
ца на секои три месеци која ќе се свикува по барање на 
претседателот на Координативното тело. 

 
Член 5 

Координативното тело за својата работа ја известу-
ва Владата на Република Македонија на секои три ме-
сеци. 

 
Член 6 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.51-2553/1                 Заменик на претседателот 

11 мај 2010 година                   на Владата на Република 
   Скопје                                    Македонија,  
                                           д-р Васко Наумовски, с.р.  

__________ 
1230. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија” бр. 
84/08, 103/08 и 77/09), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ  

НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 277.000 литри дизел 

гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест на Дирекцијата за заштита и спасување.  

Член 2 
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 

спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
      Бр.51-2710/1                     Заменик на претседателот 
11 мај 2010 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                       Македонија, 
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1231. 

Врз основа на член 41 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 59/2000, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08 и 10/2010), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА СЛУЖБАТА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за основање на Службата за општи и 

заеднички работи на Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 37/98, 
45/98, 28/99, 61/99, 21/01, 30/01, 21/02, 69/03, 147/07, 
139/08, 87/09 и 135/09), членот 4  се менува и гласи: 

Службата ги извршува следните општи работи и ус-
луги: 

- сметководствено-финансиски; 
- за потребите на Владата на Република Македонија 

води внатрешна евиденција на недвижностите кои таа 
ги користи; 

- услуги на писарница, (прием, заведување, распо-
редување и доставување пошта и пратки); 

- стенографски услуги; 
- јазична редакција на текстовите и материјалите 

(лекторирање); 
- печатење, умножување и укоричување на матери-

јали; 
- превоз со моторни возила за службени потреби; 
- превоз со воздухоплови за службени потреби; 
- угостителски услуги; 
- учество во организирање манифестации и  
- други работи и услуги од општи и заеднички кара-

ктер.  
 

Член 2 
По членот 4 се додава нов член 4-а кој гласи: 
 

„Член 4-а 
Службата се определува за централно тело за доде-

лување на договори за јавни набавки за потребите на 
органите од член 2 став 1 од оваа одлука, за набавка на 
следните стоки, услуги или работи:  
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1. Резервација на авио билети и билети за желез-
ничкиот сообраќај за службени патувања во странство, 

2. Мобилна телефонија, склучување на договор со 
избран мобилен оператор за потребите на корисниците 
на услугата која секој орган сам ја надоместува, 

3. Фиксна телефонија, склучување на договор со из-
бран оператор за потребите на корисниците на услуга-
та која секој орган сам ја надоместува, 

4. Тековно одржување на објектите и деловните 
простории кои ги користат органите на државната 
управа и репрезентативните и резиденцијални објекти, 

5. Одржување на хигиена, 
6. Обезбедување на објектите, 
7. Дактилографски услуги, 
8. Услуги на телефонски централи, 
9. Набавка на мебел, компјутерска и друга опрема, 
10. Хортикултурно уредување, одржување на пар-

ковите и зеленилото и набавка на сакциско цвеќе и 
цветни аранжмани, 

11. Набавка на канцелариски материјали, 
12. Набавка на коверти, 
13. Набавка на тонери и други потрошни компју-

терски материјали, 
14. Набавка на хартија за копирање и печатење, 
15. Набавка на тоалетна хартија  и хартија за раце, 
16. Набавка на знамиња и сталаци за знамиња, 
17. Набавка на моторни возила, освен противпожар-

ни, амбулантни и други специјализирани возила, 
18. Набавка на клима уреди, 
19. Сервисирање на  ПП апарати и хидрантска мре-

жа, 
20. Сервисирање на системи за дојава и гасење на 

пожар, 
21. Сервисирање на громобранска инсталација, 
22. Чистење на оџаци и други димоводни објекти, 
23. Сервисирање на лифтови, 
24. Сервисирање на горилници на котли за парно 

греење, 
25. Сервисирање системи за климатизација, 
26. Сервисирање на клима уреди, 
27. Сервисирање на телефонски централи, телефо-

ни и телефакс уреди, 
28. Дезинсекција, дезинфекција и дератизација, 
29. Сервисирање на аудио и видео опрема, 
30. Превоз на делегации, 
31. Молерофарбарски  работи, 
32. Завршни занаетчиски работи во градежништво-

то”. 
                                                                

Член 3 
Во членот 8 по став 1 се додава став 2 кој гласи: 
„Набавките на стоките, услугите или работите од 

член 4-а од оваа одлука, Службата ги врши без надоме-
сток со однапред планирани и обезбедени средства за 
таа намена, во разделот на буџетот на Службата, освен 
за мобилна и фиксна телефонија”. 

Член 4 
Во членот  12, зборот “ само” се брише, а точката се 

заменува со запирка и се додаваат зборовите: “како и 
набавките на стоки, услуги или работи утврдени во 
член 4-а од оваа одлука”. 

                                              
Член 5 

Во членот  13, зборот “ ги “ и зборовите: “само ус-
лугите за резервација на билети за службени патувања 
во странство давање“ се бришат, а точката се заменува 
со запирка и се додаваат  зборовите: “како и набавките 
на стоки, услуги или работи утврдени во член 4-а од 
оваа одлука”. 

                                                                           
Член 6 

Во членот  20, точката се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: “освен набавките на стоки, услуги 
или работи утврдени во член 4-а од оваа одлука”. 

 
Член 7 

Започнатите постапки за јавни набавки на стоки, 
услуги или работи од органите од член 2 став 1 од оваа 
одлука, до отпочнувањето на примената на оваа одлука 
ќе ги завршат овие органи. 

 
Член 8 

Во членот 25 од Одлуката за изменување на Одлу-
ката за основање на Службата за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија (“Служ-
бен весник на Република Македонија” број 147/07) збо-
ровите “како корисници за коишто Службата врши оп-
шти работи и услуги без надомест” се заменуваат со 
зборовите “самостојните органи на државната управа, 
управните организации, правосудните органи и други 
државни органи”. 

 
Член 9 

Списокот на органи корисници за кои Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија врши набавка на стоки, услуги или работи, 
е даден во Прилог на оваа одлука и е нејзин составен 
дел.  

 
Член 10 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 
2011 година. 

 
     Бр. 51-2467/1                     Заменик на претседателот 
11 мај 2010 година                 на Владата на Република   

 Скопје                                  Македонија, 
   д-р Васко Наумовски, с.р. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ   
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за здравство, му престанува користењето на 
движните ствари - учебници на македонски и албански јазик од реномирани странски автори од областа на ме-
дицината и тоа: 

1232. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука  се даваат на трајно користење на Министерството за 

образование и наука без надомест. 
 

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со министерот за образование и наука за правата и обврските 

за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.  
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република 

Македонија". 
 

     Бр.51-2439/1                          Заменик на претседателот 
11 мај 2010 година                              на Владата на Република 

  Скопје                        Македонија, 
   д-р Васко Наумовски, с.р. 
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1233. 
Врз основа на член 36 став 3 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 14.05.2010 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСТДИПЛОМ-
СКИ СТУДИИ ВО СТРАНСТВО ОД ОБЛАСТА НА 
ПРАВОТО,  ЕКОНОМИЈАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА  

ЕУ ЗА АКАДЕМСКАТА 2010/2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука, Владата на Република Македонија 

доделува средства  во висина од 8.000.000,00 денари за 
финансирање определен број постдипломски студии во 
странство од областа  на правото, економијата и поли-
тиките на ЕУ (особено од областа на  земјоделството и 
сродните области: заедничка земјоделска политика на 
ЕУ, безбедност на храна, ветеринарна политика, фито-
санитарна политика и  политика на рурален развој на 
ЕУ) за академската 2010/2011 година, во рамките на 
средствата определени со Буџетот на Република Маке-
донија, за Владата на Република Македонија, раздел – 
04009, потпрограма 20 – Секретаријат за европски пра-
шања, расходно конто 464 – разни трансфери.  

 
Член 2 

Во смисла на оваа одлука се сметаат постдиплом-
ски студии  од правото, економијата и политиките на 
ЕУ (особено од областа на  земјоделството и сродните 
области: заедничка земјоделска политика на ЕУ, без-
бедност на храна, ветеринарна политика, фитосанитар-
на политика и  политика на рурален развој на ЕУ), при 
што предност ќе се даде на кандидатите кои немаат 
обезбедени финансиски средства за покривање на сту-
диите од наведените области по друг основ. 

 
Член 3 

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат 
за обезбедување на трошоците за школарина, сместува-
ње, исхрана и патни трошоци до дестинацијата на сту-
дирање и назад.  

 
Член 4 

Изборот на кандидати за доделување на средствата 
од член 1 од оваа одлука се врши по пат на јавен кон-
курс. 

 
Член 5 

Кандидатот за доделување на средствата од член 1 
на оваа одлука треба да ги исполнува следниве услови: 

- да е државјанин на Република Македонија; 
- да поседува универзитетска диплома за завршено 

соодветно високо образование и уверение за положе-
ни испити, или да е во завршна година од студиите, 
под услов истите да ги заврши најдоцна до 31.07.2010 
година. 

Предност им се дава на кандидатите со висок про-
сечен успех на студиите.  

- да потврди дека одлично го владее англискиот ја-
зик (TOEFL, IELTS, или друг релевантен доказ дека ги 
завршил своите додипломски студии на англиски јазик 
надвор од државата, или, пак, долгогодишно го кори-
стел странскиот јазик по основ на привремено жителс-
тво или подолг престој  во одредена странска држава и 
други релевантни фактори за познавање на јазикот). 
Познавањето на други странски јазици од земјите член-
ки на ЕУ ќе се смета за предност. 

- да потврди дека започнал постапка за запишува-
ње на постдипломски студии кои траат една академ-
ска година (до 12 месеци) на високообразовна инсти-
туција во странство со соодветна програма на пост-
дипломски студии од областите наведени во член 2 од 
оваа одлука. 

 
Член 6 

Нема да бидат разгледувани пријавите на кандида-
тите кои: 

- доставиле непотполна документација;  
- доставиле пријава по истекот на крајниот рок за 

пријавување на конкурсот; 
- веќе се во тек со постдипломски студии од обла-

ста на ЕУ во странство; 
- се пред завршување на постдипломски студии или 

штотуку ги завршиле своите постдипломски студии од 
областа на ЕУ во странство; 

- кои веќе завршиле едни постдипломски студии и 
бараат стипендија за втори постдипломски студии; 

- започнале постапка за запишување или се запиша-
ле на постдипломски студии од областа на ЕУ во 
странство, кои траат подолго од 12 месеци. 

 
Член 7 

Давателот на стипендијата, во смисла на член 3 од 
оваа одлука, се обврзува да ги покрие трошоците во ви-
сина од најмногу 20.000,00 евра. 

Трошоците кои го надминуваат износот наведен во 
став 1 од овој член ќе бидат на товар на корисникот на 
стипендијата.   

 
Член 8 

Конкурсот за прибирање пријави од заинтересира-
ни кандидати за  доделување средства од член 1 од 
оваа одлука го распишува Секретаријатот за европски 
прашања во првата половина од годината. 

Конкурсот се објавува во дневниот печат во два 
весника, од кои најмалку во по еден од весниците што 
се издаваат на македонски јазик и во весниците што се 
издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од 
граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од ма-
кедонскиот,  во траење од 30 дена од денот на неговото 
објавување.  

 
Член 9 

За спроведување на конкурсот и изборот на канди-
датите, Секретаријатот за европски прашања формира 
Комисија. 
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Комисијата е составена од претседател, заменик на 
претседателот од редот на вработените во Секретарија-
тот за европски прашања, и по еден член и негов заме-
ник од: Канцеларијата на претседателот на Владата на 
Република Македонија, Генералниот секретаријат на 
Владата на Република Македонија, Министерството за 
образование и наука, Министерството за финансии, 
Агенцијата за државни службеници, Секретаријатот за 
спроведување на Рамковниот договор и Министерство-
то за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

За стручно организационите работи на Комисијата 
се грижи секретар и заменик на секретарот на Комиси-
јата, кои се определуваат од редот на вработените во 
Секретаријатот за европски прашања.  

 
Член 10 

Комисијата врши евалуација од пристигнатите при-
јави за користење на средствата од член 1 на оваа одлу-
ка, согласно принципот за обезбедување на квалитет и 
стручност на избраните кандидати, водејќи грижа и за 
соодветна и правична застапеност на  граѓаните кои 
припаѓаат на сите заедници во Република Македонија 
и доставува предлог-список до Владата на Република 
Македонија. 

Изборот на кандидатите го врши Владата на Репуб-
лика Македонија врз основа на предлог-списокот доби-
ен од Комисијата. 

За извршениот избор на кандидати се известуваат 
сите кандидати кои се пријавиле на конкурсот во рок 
од осум дена од денот на извршениот избор.  

 
Член 11 

Секретаријатот за европски прашања ги презема не-
опходните активности за извршување на плаќањето на 
доделените средства на избраните кандидати на уни-
верзитетите во странство. 

 
Член 12 

Заменикот на претседателот на Владата на Репуб-
лика Македонија задолжен за европски прашања склу-
чува договор со избраните кандидати, со кој тие се об-
врзуваат да бидат работно ангажирани во државната 
управа во период од најмалку 3 (три) години од нивно-
то завршување на постдипломските студии. Периодот 
на задолжително работно ангажирање точно се опреде-
лува во зависност од висината на доделените средства. 

Корисниците на стипендијата на кои им се доделу-
ва стипендија во висина до 15.000,00 евра се обврзува-
ат на работен ангажман од 3 (три) години, а за секој до-
полнителен износ од 5.000,00 евра се додава по една 
година работен ангажман. 

Доколку висината на стипендијата го надминува из-
носот од 15.001,00 евро, корисникот на стипендијата се 
обврзува на работен ангажман во државната управа од 
по 1 (една) дополнителна година за секои дополнител-
ни 5.000,00 евра. 

Во договорот од став 1 на овој член ќе бидат детал-
но уредени правата и обврските на Владата на Репуб-
лика Македонија и стипендистите по однос на доделе-
ната стипендија. 

Член 13 
Секретаријатот за европски прашања редовно ќе ја 

информира Владата на Република Македонија за ко-
рисниците на стипендиите кои ги завршиле постдип-
ломските студии, врз основа на што Владата предлага 
и врши избор на институции на државната управа каде 
што корисниците на стипендијата ќе бидат работно ан-
гажирани. 

 
Член 14 

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

 
 Бр. 51-2839/1                    Заменик на претседателот 

14 мај 2010 година                  на Владата на Република 
     Скопје                                      Македонија, 
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1234. 

Врз основа на член 32 став 4 точка 7 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06,  5/07, 77/08 и 67/09), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 20.04.2010 го-
дина, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА 
УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 
 
Во Програмата за систематски прегледи на учени-

ците и студентите во Република Македонија за 2010 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
20/2010) во Делот 8 – ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА, во табелата: Активност 3: ПРОГРАМА ЗА СИ-
СТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИ И СТУ-
ДЕНТИ во  точката 13 износот „8.500.000,00“ се заме-
нува со износот „4.500.000,00“, а во ред „ВКУПНО“ из-
носот „20.000.000,00“ се заменува со износот 
„16.000.000,00“. 

Во делот 8 – ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМА-
ТА, во табелата под насловот „8 ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА“ се брише. 

Во првиот став по табелата износот „20.000.000,00“ 
се заменува со износот „16.000.000,00“. 

Во ставот 4 износот од „8.500.000,00“ се заменува 
со износот „4.500.000,00“. 

По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
„Средствата во износ од 4.000.000,00 денари се пре-

несуваат во Програмата за лекување на ретки болести 
во Република Македонија за 2010 година, а средствата 
во износ од „516.555,00 денари“ се наменуваат за неиз-
мирени обврски од 2009 година“. 
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Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
      Бр.51-2108/1                     Заменик на претседателот 
20 април 2010 година             на Владата на Република  
          Скопје                                      Македонија, 

                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

1235. 
Врз основа на член 32 став 4 точка 10 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.38/91, 46/93,  55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07 и 77/08), како и Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за здравствено осигу-
рување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.67/09), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 14.05.2010 година, донесе    

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА ЦЕЛОСНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ГРАЃА-
НИТЕ КОИ НЕ СЕ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАНИ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за целосно здравствено осигурува-

ње и здравствена заштита на граѓаните кои не се здрав-
ствено осигурани во Република Македонија за 2010 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.20/10), во делот ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМА-
ТА во воведната реченица износот “180.000.000,00” де-
нари се заменува со износот “144.000.000,00” денари. 

2. Во табелата во точката 1.1. износот “180.000.000,00” 
се заменува со износот “144.000.000,00”.  

3. По точката 1.1. се додаваат две нови точки 1.2. и 
1.3. кои гласат:  

„За неизмирени обврски од 2009 година за здрав-
ствена заштита на граѓаните кои пристапиле во задол-
жително здравствено осигурување врз основа на Зако-
нот за измени и дополнување на Законот за здравстве-
но осигурување во периодот јуни-декември 2009 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
67/09), се наменува износ од „12.541.790,00“.  

Во Програмата за лекување на ретки болести во Ре-
публика Македонија за 2010 година се пренесуваат 
средства во износ од „36.000.000,00 денари“.“ 

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

 
 Бр. 51-2597/1                   Заменик на претседателот 

14 мај 2010 година                 на Владата на Република 
     Скопје                                      Македонија, 
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

1236. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија” бр.38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07, 77/08 и 67/09), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 14.05.2010  
година,  донесе   

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 

 
1. Во Програма за лекување на ретки болести во Ре-

публика Македонија  за 2010 година („Службен весник 
на Република Македонија” бр.61/10), во ДЕЛОТ I ПОТ-
РЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРА-
МАТА, во ставот 1 износот „33.400.000,00 денари“, се 
заменува со износот “69.400.000,00 денари“.  

2. Во табелата “Активност” по точката 1 се додава 
нова точка 2 која гласи: „Пренесени средства од Про-
грамата за целосно здравствено осигурување и здрав-
ствена заштита на граѓаните кои не се здравствено оси-
гурани во Република Македонија за 2010 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
20/10) износ од „36.000.000,00 денари“, а во ред 
“ВКУПНО“: износот од „33.400.000,00 денари“ се за-
менува со износ од „69.400.000,00 денари“.  

3. Во делот II. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМА-
ТА, во  ставот 1  износот „33.400.000,00 денари“ се за-
менува со износот „69.400.000,00 денари“, а на крајот 
од овој став точката се заменува со запирка и се дода-
ваат зборовите: ”како и пренесени средства од Програ-
мата за целосно здравствено осигурување и здравстве-
на заштита на граѓаните кои не се здравствено осигура-
ни за 2010 година во Република Македонија во износ 
од “36.000.000,00 денари“.  

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на  објавувањето во  “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
 Бр. 51-2598/1                  Заменик на претседателот 

14 мај 2010 година                 на Владата на Република 
     Скопје                                      Македонија, 
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1237. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 11.05.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-5175/1 ОД 22.08.2007 ГОДИНА, ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО, 
ТУРИЗАМ И УСЛУГИ К.А.К. ДООЕЛ СКОПЈЕ, ЗА 
ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ 

НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО) 
 
1. Во Лиценцата под број 19-5175/1 од 22.08.2007 

година, издадена на Друштвото за угостителство, тури-
зам и услуги К.А.К. ДООЕЛ Скопје, за постојано при-
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редување на посебни игри на среќа во играчница (кази-
но), во точката 3 зборовите „2 (две) маси за тексас хол-
дем покер“ се заменуваат со зборовите „3 (три) маси за 
тексас холдем покер“. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
     Бр.51-2344/1                      Заменик на претседателот 
11 мај 2010 година                   на Владата на Република 
           Скопје                                     Македонија, 
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1238. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 11.05.2010 година, одобри 

  
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-5085/1 ОД 22.08.2007 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО, 
ТУРИЗАМ И УСЛУГИ  К.А.К  ДООЕЛ СКОПЈЕ ЗА 
ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ  

НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО) 
 
1. Во Лиценцата под број 19-5085/1 од 22.08.2007 

година, издадена на Друштвото за угостителство, тури-
зам и услуги К.А.К ДООЕЛ Скопје, за постојано при-
редување на посебни игри на среќа во играчница (кази-
но), во точката 3 зборовите: „1 (една) маса за тексас 
холден покер” се заменуваат со зборовите: „3 (три) ма-
си за тексас холден покер”. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
    Бр. 51-2345/1                  Заменик на претседателот 
11 мај 2010 година                  на Владата на Република 

  Скопје                                      Македонија, 
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1239. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржа-
на на 21 април 2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 52 став 10 и членот 53 

став 9 во деловите: „или оперативна инструкција доне-
сена од страна на директорот“ и членот 55 став 2 од За-
конот за Царинската управа („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 46/2004, 81/2005, 107/2007, 
103/2008, 64/2009 и 105/2009). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр.148/2009 од 10 февруари 2010 
година поведе постапка за оценување на уставноста на 
одредбите од Законот означен во точката 1 од оваа од-
лука, затоа што основано се постави прашањето за нив-
ната согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека со одредбата од 
членот 52 од Законот е уредено дека вработувањето на 
царинските службеници се врши врз основа на јавен 
оглас за слободно работно место објавен во најмалку 
два дневни весника од кои на еден од јазикот кој го 
зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат 
службен јазик различен од македонскиот јазик, по 
претходно добиена согласност од министерот за фи-
нансии (став 1); содржината на јавниот оглас е опреде-
лена во ставот 2; рокот за пријавување не треба да е по-
краток од 20 дена и да не е подолг од 30 дена (став 3); 
царинскиот службеник, со негова согласност, може да 
се вработи од еден во друг државен орган, без огласу-
вање на работното место, со преземање и склучување 
на договор за работа на работно место кое одговара на 
неговата стручна подготовка, односно квалификации, 
кога тоа го налага потребата на Царинската управа, по 
претходно мислење на министерот за финансии (став 
4). Според ставот 5 од членот 52 од Законот е предви-
дено дека директорот го задржува правото да даде доз-
вола за необјавување на јавен оглас за слободно работ-
но место врз основа на негова одлука за унапредување 
или прераспоредување на царински службеник на тоа 
работно место. 

Со останатите ставови од 6 -10 од членот 52 од За-
конот, се уредени и другите прашања од постапката за 
вработување во Царинската управа и тоа дека таа ги 
собира, евидентира сите пријави и документи за канди-
датите за царински службеник; директорот може да по-
бара и други податоци за лицето од надлежните држав-
ни институции кои се овластени за водење на безбед-
носни податоци за евентуални пречки кои ја загрозува-
ат безбедноста на работењето на Царинската управа; 
директорот го врши изборот и работниот однос се зас-
нова со склучување на договор за работа. 

Со членот 52 став 10 од Законот за Царинската 
управа е предвидено дека прописите за проверката на 
работните способности и процедурите за започнување 
на вработувањето ќе се уредат со Колективниот дого-
вор или оперативна инструкција донесена од страна на 
директорот. Оспорен дел со иницијативата е: „или опе-
ративна инструкција донесена од страна на директо-
рот“. 

Со членот 53 став 9 од Законот е предвидено дека 
Постапката поврзана за третманот на вработениот на 
пробна работа се уредува со колективен договор или 
оперативна инструкција донесена од страна на дире-
кторот, оспорен дел со иницијативата е: „или оператив-
на инструкција донесена од страна на директорот“. 
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Според наводите во иницијативата, оспорените де-
лови од двете одредби од Законот немале уставна осно-
ва, затоа што начинот и постапката за проверката на 
работните способности и процедурите за започнување 
на вработувањето и третманот на вработениот на проб-
на работа, биле дел од прашањата поврзани со оствару-
вање на правата од работен однос, кои согласно членот 
32 став 5 од Уставот, се уредувале само со закон и со 
колективни договори, а не со оперативни инструкции 
донесени од страна на директорот, како што тоа било 
предвидено со оспорените делови од наведените одред-
би од Законот. Од овие причини тие не биле во соглас-
ност со членот 8 став 1 алинеја 3, членот 32 став 5 и 
членот 51 од Уставот на Република Македонија. 

Судот, од анализата на оспорените одредби од За-
конот, утврди дека одредбата од ставот 10 на членот 52 
се однесува на проверката на работните способности и 
процедури за започнување со работа на лицата кои се 
вработувале во Царинската управа, а одредбата од ста-
вот 9 на членот 53 се однесува за третманот на вработе-
ниот на пробна работа во Управата, при што и за двете 
категории на вработени лица се предвидува дека со 
„оперативни инструкции“ донесени од страна на дире-
кторот ќе се уредувале прашања поврзани со постапки 
од работниот однос.  

5. Согласно членот 32 став 5 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, остварувањето на правата на врабо-
тените и нивната положба се уредуваат со закон и со 
колективни договори. 

Во предвид на изнесеното, Судот утврди дека начи-
нот и постапката за проверка на работните способно-
сти и процедурата за започнување на вработувањето 
како и третманот на привремено вработените, се дел од 
прашањата поврзани со остварување на правата од ра-
ботен однос на вработените, кои согласно со Уставот, 
се уредуваат со закон и со колективни договори. 

Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека, уредува-
њето на начинот и постапката за проверка на работните 
способности и процедурата за започнување на вработу-
вањето во Царинската управа, како и третманот на при-
времено вработените во Управата, може да бидат пред-
мет на уредување со закон и колективен договор, а не и 
со оперативни инструкции на директорот, односно со 
подзаконски акт донесен од директорот, поради што, 
директорот на Царинската управа нема уставна основа 
за донесување на наведените акти. Поради тоа, оспоре-
ните делови од членот 52 став 10 и членот 53 став 9 од 
Законот не се во согласност со членот 32 став 5 од 
Уставот.  

Со членот 55 став 2 од Законот е предвидено дека 
ако царинскиот службеник е осуден со казна затвор по-
мала од три месеца за кривично дело кое не е поврзано 
со надлежноста на Царинската управа, а ниту е напра-
вено на работа, ниту го руши угледот на Царинската 
управа, директорот може да одлучи царинскиот служ-
беник да го врати на работа по издржувањето на казна-
та, имајќи го предвид неговото претходно работење и 
однесување. 

Според наводите во иницијативата, со оспорената 
одредба од Законот, му се давало дискреционо право 
на директорот на Царинската управа, преку овластува-
њето да одлучува за враќање или невраќање на работа 
на царински службеник, кој бил отсутен во период до 
три месеца од работата поради издржување на казна за-
твор, меѓутоа со ова овластување се овозможувало ди-
ректорот да го злоупотребува правото на одлучување и 
различно да се однесува од случај до случај, со што мо-
жело да дојде до дискриминација на вработените би-
дејќи одредени лица можеле да имаат привилегии по 
овој основ и да бидат задржани на работа, а на други 
лица можел да им престане работниот однос, според 
оценката на директорот. Од овие причини оспорената 
одредба од Законот не била во согласност со членот 8 
став 1 алинеја 3, член 9, член 51 и член 96 од Уставот 
на Република Македонија.  

Судот, од анализата на оспорената одредба од Зако-
нот, утврди дека законодавецот пропишал овластување 
на директорот на Царинската управа да одлучува за 
права од работен однос на царинскиот службеник во 
определена ситуација кога е отсутен од работа, при 
што може да одлучи да не му престане или да му пре-
стане работниот однос на вработеното лице, а со тоа со 
Законот му се дава дискреционо право на директорот 
да решава за работниот статус на царинскиот службе-
ник во услови на ситуација предвидена со одредбата. 
Меѓутоа, поаѓајќи од членот 50 од Законот за Царин-
ската управа, за царинските службеници се применува-
ат правилата од Законот за работните односи.  

Според членот 45 од Законот за работните односи 
во случај кога работникот заради издржување на казна 
или изречена воспитна или заштитна мерка, неможе да 
ја врши работата за период пократок од шест месеца, 
заради притвор и во други случаи определени со закон, 
времено престане да ја врши работата, договорот за 
вработување не престанува да важи и работодавачот не 
смее да го откаже освен ако е поведена постапка за 
престанување на работодавачот, за кој период догово-
рот мирува. За време на мирување на договорот за вра-
ботување, мируваат договорните и другите права, како 
и обврските од работниот однос кои што се непосредно 
поврзани со вршењето на работата.  

Работникот има право и должност да се врати на 
работа најдоцна во рок од пет дена од денот на преста-
нувањето на причината за мирување на договорот. Со 
тој ден престанува мирувањето на договорот. 

Според членот 99 од овој закон, работодавачот мо-
же на работникот да му го откаже договорот за врабо-
тување, ако на работникот со правосилна одлука му е 
забрането да врши определени работи од работниот од-
нос или ако му е изречена воспитна, заштитна или без-
бедносна мерка, поради која не може да врши работи 
подолго од шест месеца или ќе мора поради издржува-
ње на затворска казна да биде отсутен од работа повеќе 
од шест месеца. 
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Со Законот за работните односи за отсуството на 
работникот до 6 месеци од работа во наведените слу-
чаи во членот 45, работодавачот не смее да го откаже 
договорот за вработување, а воедно и според членот 99 
од овој закон, работодавачот може да го откаже дого-
ворот заради отсуството од работа но само ако тоа 
отсуство е подолго од 6 месеци. 

Со оспорената одредба од членот 55 став 2 од Зако-
нот за Царинската управа, е уредено дека за периодот 
до 3 месеца отсуство поради наведениот основ, работо-
давачот односно директорот ќе одлучувал за поната-
мошниот договорен однос за работа, дали ќе го задржи 
царинскиот службеник или ќе го откаже договорот. Са-
мото ова право кое е уредено во оспорениот член од 
Законот за Царинската управа, содржи всушност право 
на одлучување на директорот, кое може да доведе до 
различна одлука по однос на продолжувањето на рабо-
тењето на царинскиот службеник, односно директорот 
има право да го задржи на работа или не, лицето кое е 
отсутно до 3 месеца од работа поради издржување каз-
на затвор, а со тоа му се намалува правото кое е веќе 
уредено со Законот за работни односи и изнесува за 
отсуство, не подолго од 6 месеца од работа. 

Тргнувајќи од наведеното, според Судот, навидум 
поволното законско решение во оспорениот член 55 
став 2 од Законот за Царинската управа, во суштина е 
помало право од она кое е уредено со општите прописи 
за работните односи, а кои се однесуваат и за царин-
ските службеници. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека оспоре-
ната одредба од Законот не е во согласност со членот 8 
став 1 алинеја 3 од Уставот, кој се однесува на владее-
њето на правото. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите 
д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, 
Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р 
Зоран Сулејманов,. 

 
У.бр.148/2009                         Претседател 

21 април 2010 година      Уставниот суд на Република 
    Скопје                                  Македонија,  
                                 д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

__________ 
1240. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 
21 април 2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
 

1. СЕ УКИНУВА Исправката во техничкиот дел-
Синтезен приказ во Деталниот урбанистистички план 
за населба „Буњаковец 1“, УМ1, УМ6, УМ7, УМ12, 
УМ13, УМ14, УМ16, УМ17, УМ20, УМ22 и УМ23, до-
несена од Советот на општина Центар под бр.07-386/18 
од 9 февруари 2009 година („Службен гласник на оп-
штина Центар“ бр.2/2009), што се однесува на Одлука-
та за донесување Детален урбанистички план за "Буња-
ковец 1" бр.07-466/1 од 18 февруари 2005 година 
("Службен гласник на град Скопје" бр.2/2005). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива на Јорданчо Крстевски од Скопје, ка-
ко претседател на куќен совет на станарите на ул. „Ки-
ро Крстевски-Платник“ бр.11 во Скопје, со Решение 
У.бр.203/2009 од 3 март 2010 година, поведе постапка 
за оценување на уставноста и законитоста на актот оз-
начен во точка 1 на оваа одлука, бидејќи основано се 
постави прашањето за нејзината согласност со Уставот 
и Законот за просторното и урбанистичко планирање.  

4. Судот на седницата утврди дека, Советот на оп-
штина Центар, врз основа на член 15 став 1 точка 1 
алинеја 3 од Статутот на општина Центар (“Службен 
гласник на општина Центар„ бр.1/2006), расправајќи по 
барање за исправка на техничка грешка во графичкиот 
дел во ДУП за населба „Буњаковец1„ УМ1, УМ6, УМ7, 
УМ12, УМ13, УМ14, УМ16, УМ17, УМ20, УМ22 и 
УМ23 корекција на презентацијата на намената на про-
сторот за парцелата 17.11, на 9 февруари 2009 година, 
донел Заклучок за вршење на техничка исправка. 

Според членот 1 од Заклучокот, се врши техничка 
исправка во графичкиот дел-Синтезен приказ во Детал-
ниот урбани-стички план за населба „Буњаковец1„ со 
горе наведените урбани модули.  

Во членот 2 од Заклучокот е определено дека, Зак-
лучокот треба да се достави до Секторот за урбанизам, 
комунални работи и заштита на човековата околина во 
општина Центар, а во членот 3 дека Заклучокот влегу-
ва во сила осмиот ден од денот на неговото објавување 
во “Службен гласник на општина Центар“.  

Судот, исто така, на седницата, врз основа на при-
ложените и прибавени докази, утврди дека: 

Советот на општина Центар, на седницата одржана 
на ден 18 февруари 2005 година донел Одлука за доне-
сување Детален урбанистички план за "Буњаковец 1" 
урбани модули М1, М6, М7, М12, М13, М14, М16, 
М17, М20, М22 и М23-Скопје, бр.07-466/1 од 18 февру-
ари 2005 година ("Службен гласник на град Скопје" 
бр.2/2005). 

Друштвото за трговија и услуги ВАЈТ ЕД ЦОЛ 
ДОО-Скопје со писмо бр.56/2008 од 3 ноември 2008 го-
дина побарало од општината Центар исправка на доне-
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сениот Детален план, од причина што тие според Пла-
нот биле обврзани да користат пристап-пасаж, кој веќе 
се користел од постоечка зграда. Со оглед на тоа што 
пасажот според Планот припаѓал на нивната урбани-
стичка парцела им било побарано да извршат доофор-
мување на нивната градежна парцела, со појаснување 
дека и по стариот План пасажот не бил дел од нивната 
урбанистичка парцела од каде произлегла потребата од 
корекција на Планот на начин што пасажот би се изд-
воил од нивната парцела и би ја добил намената за што 
и се користел-пристапна колско пешачка патека. 

Институтот за урбанизам, сообраќај и екологија во 
јануари 2009 година направил исправка на техничка 
грешка на наведениот план. Составен дел на исправка-
та се два синтензни прикази, првиот од презентацијата 
на намената на просторот за парцелата 17.11-постоечка 
презентација, а вториот од презентацијата на намената 
на просторот за истата парцела-корегирана презентаци-
ја. Поблиско образложение во што се состои техничка-
та грешка во исправката не е содржано, а од графички-
те прикази се гледа дека во вториот приказ има вцрта-
но наизменични стрелки на спорната патека.  

Во графичките прикази, меѓутоа, постои разлика во 
бројните показатели за 6 од дадените 13 параметри 
според постое-чката и корегираната презентација. Така 
во постоечката презентација било определено дека по-
вршината на парцелата е 398,05 м2; бруто развиената 
површина е 574,84; процентот на изграденост е 36,10; 
потребниот број на паркинг места е 6, а паркинг места-
та надземно во парцелата се 13. Во корегираната пре-
зентација било определено дека површината на парце-
лата е 341,33 м2; бруто развиената површина е 682,66; 
процентот на изграденост е 42,10; потребниот број на 
паркинг места е 7, а паркинг местата надземно во пар-
целата се 10. 

Советот на општина Центар, врз основа на член 15 
став 1 точка 1 алинеја 3 од Статутот на општина Цен-
тар („Службен гласник на општина Центар“ бр.1/2006), 
расправајќи по барањето за исправка на техничка гре-
шка во графичкиот дел на Деталниот урбанистички 
план за населба „Буњаковец1“ УМ1, УМ6, УМ7, 
УМ12, УМ13, УМ14, УМ16, УМ17, УМ20, УМ22 и 
УМ23, корекција на презентацијата на намена на про-
стор за парцела 17.11 на 104-та седница одржана на ден 
9 февруари 2009 година, го донел оспорениот заклучок 
бр.07-386/18, со кој направил техничка исправка во 
графичкиот дел-Синтезен приказ во Планот. Истиот 
ден градоначалникот на општи-ната Центар донел ре-
шение бр.08-386/19 за објавување на Заклучокот во 
службеното гласило на општината. 

Општината Центар решавајќи по барањето на инве-
ститорот ВАЈТ ЕД ЦОЛ ДОО-Скопје за издавање на 
одобрение за градење издала одобрение за градење 
бр.27-697/5 од 8 април 2009 година. Раководителот на 
Секторот за сообраќај, со решение бр.05-1116/3 од 5 
мај 2009 година, на инвеститорот му ги утврдил усло-
вите и режимот на сообраќај. 

Станарите од зградата на улицата „Киро Крстевски 
Платник“ бр.11, го ангажирале Друштвото за геодетски 
и катастарски работи „Геополарис“ ДОО Скопје да на-
прави геодетски елаборат за фактичката состојба на об-
јектот на КО.бр.11577. За таа цел изготвен е технички 
извештај бр.267/09-1 од 29 јуни 2009 година, во кој ме-
ѓу другото, е наведено дека со споредувањето на фа-
ктичката состојба на пролазот со предвидениот пролаз 
се утврдило дека спрема урбанистичкиот план за гра-
дежната парцела 17.1 предвидениот пролаз требало да 
биде изграден на 13 м. почнувајќи од исток и со шири-
на од 3 м, а не како што бил на лице место на растоја-
ние од исток на 17,70 м и со ширина од 5,10 м на поче-
токот спрема улицата “Киро Крстевски Платник“. Во 
графичкиот прилог бр.4-скица е констатирано дека 
спорниот пролаз претрпел поместување. 

Иницијативата е поднесена во Уставниот суд на 31 
јули 2009 година, а дополнувањето на иницијативата е 
поднесено на 1 септември 2009 година. Второто појас-
нување е поднесено на 21 јануари 2010 година. Кон си-
те поднесоци се приложуваат и писмени докази. 

Од увидот во: дописот на Министерството за транс-
порт и врски бр.УПП 34-91/2 од 29 мај 2009 година 
упатен до Куќниот совет; решението на истото мини-
стерство, Државен инспекторат за градежништво и ур-
банизам бр.34-736/6 од 17 јули 2009 година со кое се 
наредува на ВАЈТ ЕД ЦОЛ ДОО-Скопје прекин на на-
тамошната изградба; Записникот за инспекциски над-
зор бр.3/9 од 25 август 2009 година на истиот инспе-
кторат; дописот на Министерството за транспорт и вр-
ски бр.34-736/12 од 26 август 2009 година упатен до 
град Скопје-Сектор за сообраќај; укажувањето на Ми-
нистерството за транспорт и врски бр.34-736/14 од 1 
септември 2009 година упатено до градоначалникот на 
општина Центар; укажувањето на истото министерство 
бр.34-736/15 од 1 септември 2009 година до градот 
Скопје-Сектор за сообраќај; дописот на Министерство-
то за транспорт и врски бр.34-643 од 3 септември 2009 
година до Секторот за уредување на просторот, како и 
од увидот во решението бр.08-543/10 од 7 октомври 
2009 година на градоначалникот на општината Центар 
за поништување на решението за локациски услови из-
дадено на ВАЈТ ЕД ЦОЛ ДОО-Скопје се утврди дека 
надлежните органи на градежната парцела 17.11 утвр-
диле неправилности, како и тоа дека постојниот пасаж 
не е идентичен со предвидениот пасаж по Деталниот 
план. Заради наведеното, како и поради констатацијата 
дека: „рампата, со која се стигнува до подземниот пар-
кинг е надвор од градежната парцела, во туѓа сопстве-
ност“ градоначалникот на Општината го поништил ре-
шението за локациските услови.  

5. Според член 8 став 1, алинеите 3 и 10 од Уставот 
како темелни вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија се утврдени владеењето на право-
то и уредувањето и хуманизацијата на просторот и за-
штитата и унапредувањето на животната средина и на 
природата. 
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Подносителот на иницијативата бара Судот да на-
прави оцена на согласноста на оспорениот акт по однос 
на согласноста со членовите 19, 21, 22, 23, 24 и 25 од За-
конот за просторното и урбани-стичко планирање 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2008) 
што е означување според пречистениот текст на Законот, 
односно соодветните одредби (членови 19 до 21) од Зако-
нот за просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на Република Македонија“ број 51/2005, 137/2007 
и 151/2007-исправка). 

Притоа, неспорно е дека Одлуката за донесување на 
Детален урбанистички план за "Буњаковец 1" урбани 
модули М1, М6, М7, М12, М13, М14, М16, М17, М20, 
М22 и М23-Скопје, бр.07-466/1 од 18 февруари 2005 
година, е донесена според одредбите од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.4/1996, 28/1997, 
18/1999, 53/2001 и 45/2002), кој престанал да важи.  

По однос на Заклучокот со кој се прави исправката, 
кој по својата природа би требало да се надоврзува на 
споменатата одлука и треба да биде нејзин составен 
дел, според оцена на Судот, не можат да бидат приме-
нети одредбите на Законот што престанал да важи, ту-
ку одредбите од Законот што сега е во сила, бидејќи по 
својот карактер Заклучокот е измена на детален план, а 
не исправка на претходно донесениот план. 

Во членовите 19 до 25 од Законот, што сега е во си-
ла, се уредени фазите во кои се носат деталните урба-
нистички планови (нацрт-план и предлог-план), кои се 
изработуваат на ажурирани геодетски подлоги и дејс-
твијата што ги преземаат надлежните ограни во рамки-
те на така определените фази како што се: стручна ре-
визија на планот, забелешки на стручната ревизија, 
претходно мислење од надлежното министерство, со-
општение во јавните гласила за организирање на јавна 
презентација и јавна анкета, организирање на јавна 
презентација и јавна анкета, излагање на планот на јав-
на презентација, извештај за прифатени и неприфатени 
забелешки, согласност на планот од надлежното мини-
стерство, донесување на одлука и нејзино објавување. 

Во иницијативата се наведува дека со Заклучокот 
не се направила исправка на претходно донесениот ур-
банистички план, туку негова измена од кои причини 
општината Центар ги повредила законските одредби за 
одржување на јавна расправа, објавување во две гласи-
ла, како и изработка на извештај од спроведената јавна 
анкета, но ништо од ова не било преземено. Според 
оцена на Судот изнесените наводи се основани. Имено, 
постапувајќи по барањето за исправка на техничка гре-
шка општината Центар можела да направи исправка 
само по однос на сторена техничка грешка во имињата 
или броевите, пишувањето или сметањето, како и дру-
ги очигледни неточности во синтезниот приказ како 
составен дел на Одлуката за ДУП за населба „Буњако-
вец 1, но под изговор на исправка на техничка грешка 
Општината, всушност, без спроведување на законска 

постапка направила измена на планот. Ова произлегува 
од самиот увод на Заклучокот, според кој се врши ко-
рекција на презентацијата на намената на просторот за 
парцелата 17.11, а од образложението на Заклучокот не 
може да се утврди по однос на кои податоци се прави 
исправка на сторената техничка грешка. Исто така, од 
споредбата на доставените скици за постоечката и ко-
регираната презентација произлегува дека површината 
на парцелата е намалена за 57,17 м2, бруто развиената 
површина е зголемена за 197,82 м2, процентот на из-
граденост е зголемен за 8 %, потребниот број на пар-
кинг места е зголемен за 1, паркинг местата-надземно 
во парцела се намалени за 3, односно вкупно двата ви-
дови на паркинг се намалени за 3, од каде произлегува 
дека не е направена исправка на грешка, туку суштин-
ски измени по однос на парцелата 17.11. 

Тргнувајќи од наведеното, според Судот, неоснова-
но е тврдењето на Советот на општината Центар, даде-
но во одговорот бр.07-2607/4 од 4 декември 2009 годи-
на, дека со оспорениот Заклучок не е извршена проме-
на во поставеноста на пристапно-колската патека/па-
саж, туку само се направило поставување на две стрел-
ки на спорната патека, со цел да се означи дека е во 
прашање влез-излез кон парцелата 17.11. Тука треба да 
се има предвид и околноста што при давањето на одго-
вор на наводите од иницијативата Општината испу-
штила од предвид дека градоначалникот на општината, 
во решението бр.08-543/10 од 7 октомври 2009 година 
(два месеци претходно) за поништување на решението 
за локациски услови издадено на ВАЈТ ЕД ЦОЛ ДОО-
Скопје утврдил дека постојниот пасаж е дислоциран за 
разлика од предвидениот Детален план, како и тоа дека 
рампата, со која се стигнува до подземниот паркинг е 
надвор од градежната парцела, и се наоѓа во туѓа сопс-
твеност. 

Покрај сето наведено треба да се има предвид дека 
Општината ја увидела сторената „грешка“ и направила 
„исправка“ на 9 февруари 2009 година, односно по 
истекот на 4 години по донесување и примената на 
конкретниот Детален план (18 февруари 2005 година).  

Врз основа на анализата на прибавените докази 
произлегува дека општината Центар со Заклучокот не 
направила исправка на сторена техничка грешка во 
синтезниот план како составен дел на Одлуката за Де-
талниот урбанистички план Буњаковец 1, туку всуш-
ност направила суштинска измена, на Урбанистичкиот 
план, која морала да биде донесена по постапка пропи-
шана со Законот за донесување на урбанистичките пла-
нови, со запазување на сите предвидени фази и презе-
мање на сите предвидени дејствија. 

Тргнувајќи од изнесеното, Судот оцени дека испра-
вката на Одлуката за донесување на Деталниот план, 
направена со споменатиот заклучок не е во согласност 
со членовите 19 до 25 од Законот за просторното и ур-
банистичко планирање, што сега е во сила, како и со 
членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, бидејќи спротив-
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но е на начелото на владеењето на правото, под изго-
вор на исправка на сторена техничка грешка да се вр-
ши суштинска промена на претходно уредени и воспо-
ставени односи помеѓу субјектите во правото, односно 
да се врши изменување на соодветен пропис. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот, д-р Трендафил Ивановски и судиите: 
д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, 
Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р 
Зоран Сулејманов. 

 
      У.бр.203/2009                           Претседател  
21 април 2010 година      на Уставниот суд на Република  
         Скопје                                    Македонија,  

           д-р Трендафил Ивановски,с.р. 
__________ 

1241. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 
28 април 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ:  
- член 20 од Законот за платите на судиите („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 110/2007, 
103/2008, 161/2008 и 153/2009) и  

- Правилникот за постапката и критериумите за сле-
дење и оценување на работата на судиите („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 31/2008).  

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијативи поднесени од адвокатот Дељо Кадиев 
од Скопје и Стамен Филипов од Скопје, со Решение У. 
бр. 237/2009 од 24 февруари 2010 година, поведе по-
стапка за оценување на уставноста на одредбите од 
актите означени во точката 1 на оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за нивната согласност 
со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 20 од 
Законот за платите на судиите, судскиот совет во рок од 
60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, 
ќе донесе акт со кој ќе ја утврди постапката и критериу-
мите за следење и оцена на работата на судиите. 

Судот, исто така, утврди дека Правилникот за по-
стапката и критериумите за следење и оценување на 
работата на судиите има 27 члена, поделени во седум 
глави: I Општи одредби (член 1-4), II Критериуми за 

оценка на работењето на судијата (член 5-9), III Мето-
ди на следење и оценување (член 10-14), IV Постапка 
на оценување (член 15-23), V Повторно оценување 
(член 24-25), VI Донесување, изменување и дополнува-
ње на правилникот (член 26) и VII Завршни одредби 
(член 27). 

5. Согласно член 8 став 1 алинеите 3 и 4 од Уста-
вот, владеењето на правото и поделбата на државната 
власт на законодавна, извршна и судска, се темелни 
вредности на уставниот поредок на Република Македо-
нија. 

Според член 51 став 1 од Уставот, во Република 
Македонија законите мора да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 

Согласно член 99 став 1 од Уставот, судијата се из-
бира без ограничување на траењето на мандатот. 

Според Амандман XXVI точка 1 став 2 на Уставот, 
судијата се разрешува: 

- поради потешка дисциплинска повреда што го 
прави недостоен за вршење на судиската функција про-
пишана со закон и 

- поради нестручно и несовесно вршење на суди-
ската функција под услови утврдени со закон. 

Според Амандман XXVIII точка 1 став 1 на Уста-
вот, Судскиот совет на Република Македонија е само-
стоен и независен орган на судството. Советот ја обез-
бедува и ја гарантира самостојноста и независноста на 
судската власт. 

Согласно Амандман XXIX точка 1 став 1 на Уста-
вот, Судскиот совет на Република Македонија: 

- ги избира и разрешува судиите и судиите порот-
ници; 

- утврдува престанок на судиската функција; 
- ги избира и разрешува претседателите на судови-

те; 
- ја следи и оценува работата на судиите; 
- одлучува за дисциплинската одговорност на суди-

ите; 
- одлучува за одземање на имунитетот на судиите; 
- предлага двајца судии на Уставниот суд на Репуб-

лика Македонија од редот на судиите и 
- врши други работи утврдени со закон. 
Со Законот за судовите („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.58/2006 и 35/2008), се утврду-
ваат условите за избор на судии (член 45 и член 46).  

Според член 74 став 1 од овој закон, судијата се 
разрешува од судиската функција: 

- поради потешка дисциплинска повреда што го 
прави недостоен за вршење на судиската функција про-
пишана со закон и 

- поради нестручно и несовесно вршење на суди-
ската функција под услови утврдени со закон. 
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Со член 75 од овој закон, се пропишува дека под 
нестручно и несовесно вршење на судиската функција 
се подразбира незадоволителна стручност или несовес-
ност на судијата што влијае на квалитетот и ажурноста 
во работењето, и тоа: 

- доколку две години по ред Судскиот совет на Ре-
публика Македонија оцени дека судијата покажува не-
задоволителни резултати, особено преку ненавремено 
донесување на судските одлуки, неефикасно и неажур-
но водење на судската постапка, број на потврдени, 
преиначени и укинати судски одлуки, 

- несовесно, ненавремено или немарно вршење на 
судската функција во водењето на судската постапка 
по одделни предмети, 

- пристрасно водење на судската постапка особено 
во однос на еднаквиот третман на странките, 

- постапување со предметите спротивно на начело-
то за судење во разумен рок, односно одолжување на 
судската постапка без постоење на законски основ, 

- неовластено издавање на класифицирани инфор-
мации, 

- јавно изнесување на информации и податоци за 
судски предмети за кои не е правосилно одлучено, 

- намерно повредување на правилата за правично 
судење, 

- злоупотребување на положбата или пречекорува-
ње на службените овластувања, 

- повреда на прописите или на друг начин нарушу-
вање на независноста на судиите при судење и 

- грубо повредување на правилата на Судискиот ко-
декс со кој се нарушува угледот на судиската функци-
ја. 

Потешката дисциплинска повреда, која може да би-
де основ за разрешување на судијата, се утврдува со 
член 76 од Законот. Така, се пропишува дека под поте-
шка дисциплинска повреда за која се поведува постап-
ка за дисциплинска одговорност на судија за разрешу-
вање, се смета: 

1) потешка повреда на јавниот ред и мир со која се 
нарушува неговиот углед и угледот на судот; 

2) потешка повреда на правата на странките и на 
другите учесници во постапката со што се нарушува 
угледот на судот и судиската функција и 

3) повреда на начелото на недискриминација по кој 
било основ. 

Според член 2 од Законот за судскиот совет 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
60/2006), Судскиот совет на Република Македонија е 
самостоен и независен орган на судството. Советот ја 
обезбедува и гарантира самостојноста и независноста 
на судската власт, преку остварување на своите функ-
ции согласно со Уставот и законите.  

Според член 31 на овој закон, Советот е надлежен: 
- да ги избира и разрешува судиите; 

- да ги избира и разрешува претседателите на судо-
вите; 

- да утврдува престанок на судиската функција; 
- да избира и разрешува судии поротници; 
- да ја следи и оценува работата на судиите; 
- да одлучува за дисциплинска одговорност на су-

диите; 
- да утврдува престанок на судиска функција пора-

ди трајна неспособност за работа на судија; 
- да одлучува за одземање на имунитет на судија; 
- да одлучува по барање за одобрување на притвор 

на судија; 
- да предлага двајца судии на Уставниот суд на Ре-

публика Македонија од редот на судиите; 
- да одлучува за времено отстранување на судија од 

вршење на судиска функција; 
- да го утврдува бројот на потребните судиски ме-

ста по судови; 
- да ги разгледува и оценува тримесечните и годиш-

ните извештаи за работа на судовите; 
- да се грижи за угледот на судиите и довербата на 

граѓаните кон судството; 
- да постапува по претставки и поплаки на граѓани-

те и правните лица за работата на судиите и судовите; 
- да поднесува извештај за работата; 
- да донесе деловник и други општи акти со кои ги 

уредува работите од својата надлежност и 
- да врши и други работи утврдени со закон. 
Условите за избор на судија на повисок суд се утвр-

дени со член 41 од овој закон. Така, во став 2 на овој 
член се пропишува дека Советот за судија на апелацио-
нен суд, Управниот суд на Македонија и Врховниот 
суд на Република Македонија ќе избере лице кое има 
највисоки стручни и професионални квалитети, кое 
ужива углед во вршењето на судиската функција, а врз 
основа на следниве критериуми: 

1) стручно знаење во струката, при што се земаат 
предвид специјалистичките, постдипломските студии и 
учеството во континуираната едукација; 

2) односот кон работата, при што се зема предвид 
постигнатиот однос меѓу преземениот и очекуваниот 
обем и ажурност во извршувањето на работата на суди-
јата; 

3) способност за разрешување на правните праша-
ња, при што се зема предвид достигнатиот степен на 
правилноста и законитоста на судското одлучување и 
утврдување, пред се, во постапките со правните средс-
тва; 

4) чувањето на угледот на судијата и судот, што се 
утврдува од начинот на водењето на постапката, кому-
никацијата со странките и другите органи, чувањето на 
независноста, непристрасноста, доверливоста, значај-
носта и однесувањето кон работата и надвор од неа; 

5) способност за усно и писмено изразување, што се 
огледа преку изготвените одлуки и судското стручно 
дејствување; 
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6) преземањето дополнителна работа во вршење на 
судиската функција со учество во решавање на заоста-
нати предмети; 

7) преземање дополнителна работа при вршење на 
судиската функција преку менторство, едукација и 
слично; 

8) односот со соработникот и судската администра-
ција и 

9) способноста за вршење на задачи од раководен 
карактер. 

Со Законот за платите на судиите се уредува систе-
мот на плати, надоместоци на плата, други надоместо-
ци и примања на судиите (член 1). 

Според член 2 став 1 на овој закон, судијата има 
право на плата соодветна на значењето и угледот на 
судската функција што ја врши, тежината на работата и 
неговата одговорност. Според став 2 на овој член, пла-
тата на судиите утврдена според одредбите на овој за-
кон, не може да биде намалена со закон или одлука на 
државен орган. Согласно став 3 на истиот член, платата 
на судијата може да се намали само при утврдена дис-
циплинска одговорност согласно со закон.  

Според член 4 на истиот закон, висината на платата 
на судијата се утврдува во зависност од: 

- видот на судот, 
- специјализираниот судски оддел (видот на пред-

мети по кои постапува), 
- внатрешните должности во судот (претседател на: 

суд, оддел, одделение и совет), 
- судскиот стаж, 
- научно-стручните звања и специјализацијата и 
- постигнатите резултати во вршењето на судиската 

функција. 
Според член 20 од овој закон, Судскиот совет во 

рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон ќе донесе акт со кој ќе ја утврди постапката и 
критериумите за следење и оцена на работата на судиите. 

Од анализата на наведените уставни и законски 
одредби, неспорно произлегува дека Судскиот совет на 
Република Македонија е самостоен и независен орган 
на судството кој ја обезбедува и гарантира самостојно-
ста и независноста на судската власт. Понатаму, Уста-
вот ги утврдил, а Законот за Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија ги доразработил надлежностите на 
Судскиот совет, од каде неспорно произлегува дека 
овој орган има надлежност да ја следи и оценува рабо-
тата на судиите. 

Тргнувајќи од утврдената правна и фактичка со-
стојба, се поставува прашањето дали следењето и оце-
нувањето на работата на судиите, Судскиот совет треба 
и може да ја врши врз основа на критериуми и постап-
ка кој самиот ги пропишал со подзаконски акт или пак 
законот е тој кој треба да ја даде рамката, односно кри-
териумите по кои треба да се следи и оценува работата 
на судиите, а Судскиот Совет само да го спроведува за-
конот. Притоа, според Судот, за одговор на ова праша-
ње од суштинско значење е, која е целта на следењето 

и оценувањето на работата на судиите, дали таа се ис-
црпува со влијанието на оценувањето врз платите на 
судиите, имајќи предвид дека законскиот основ за до-
несување на ваков подзаконски акт е член 20 од Зако-
нот за платите на судиите или пак влијанието на оцену-
вањето на судиите се протега пошироко. 

Видно од одредбите од Законот за платите на суди-
ите, платите на судиите се уредени со тој закон, при 
што стои изречна одредба дека платата на судиите 
утврдена со овој закон не може да биде намалена со за-
кон или одлука на државен орган. Единствена можност 
за намалување на платата на судиите е ако истите би-
дат дисциплински казнети со мерка - намалување на 
платата, при што одлуката ја донесува Судскиот совет, 
а дисциплинската постапка и дисциплинските мерки се 
утврдени во Законот за судовите.  

Според одредбата во член 4 став 1 алинеја 6 од За-
конот за платите на судиите, висината на платата на су-
дијата се утврдува во зависност од постигнатите резул-
тати во вршењето на судиската функција. Оваа одредба 
беше доразработена со член 8 од истиот закон. Според 
став 1 на овој член, судовите кои според заклучокот за 
ажурност и квалитет на Врховниот суд на Република 
Македонија со кој е утврдено дека е совладан приливот 
на новите предмети примени во текот на годината и за 
1/3, односно 1/2 го намалиле заостатокот на нерешени 
предмети од претходните години, последната месечна-
та плата на судиите еднократно им се зголемува, како 
надоместок за 70%, односно 100% по добиениот изве-
штај. Според став 2 на истиот член, на судија за кој 
Судскиот совет ќе утврди непостигање на очекуваните 
резултати во работата повеќе од осум месеца еднопо-
друго без оправдани причини и по оцена на неговата 
работа, не може да му се зголеми платата согласно со 
ставот (1) на овој член и за тој судија ќе поведе постап-
ка за утврдување на дисциплинска одговорност соглас-
но со закон. Според став 3 на истиот член, исполнува-
њето на условите од ставовите (1) и (2) на овој член ги 
утврдува Судскиот совет. 

Откако е избришан член 8 од Законот за платите на 
судиите (Закон за изменување и дополнување на Зако-
нот за платите на судиите – „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 153/2009), во Законот за платите 
на судиите нема одредби кои уредуваат или упатуваат 
како постигнатите резултати во вршењето на судиската 
функција влијаат на висината на платата на судијата. 
Со тоа, одредбата во член 4 алинеја 6 од Законот, спо-
ред која постигнатите резултати во вршењето на суди-
ската функција влијаат на висината на платата на суди-
ите, станува неприменлива. Оттука, според Судот, до-
несувањето на акт од страна на Судскиот совет за утвр-
дување на постапка и особено, за утврдување на крите-
риуми за следење и оцена на работата на судиите, што 
како надлежност на Судскиот совет е утврдено во пре-
одните и завршните одредби на Законот за платите 
(член 20), не може да се прифати како уставно и закон-
ски засновано решение според кое со подзаконски акт 
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се врши доразработка на постојните законски одредби 
за начинот на пресметување и определување на виси-
ната на платите на судиите. 

Од одредбите на Законот за судовите и Законот за 
судскиот совет, произлегува дека оценувањето на суди-
ите влијае на професионалниот развој на судиите, и тоа 
особено на условите за нивно разрешување. Така, во 
член 75 став 1 алинеја 1 од Законот за судовите , се 
утврдува дека под нестручно и несовесно вршење на 
судиската функција, како основ за разрешување на су-
дија, се подразбира незадоволителна стручност или не-
совесност на судијата што влијае на квалитетот и ажур-
носта во работењето, доколку две години по ред Суд-
скиот совет на Република Македонија оцени дека суди-
јата покажува незадоволителни резултати, особено 
преку ненавремено донесување на судските одлуки, не-
ефикасно и неажурно водење на судската постапка, 
број на потврдени, преиначени и укинати судски одлу-
ки. Постапката за утврдување на нестручно и несовес-
но вршење на судиската функција е утврдена со член 
58 од Законот за судскиот совет. Според тоа, произле-
гува дека законодавецот утврдил критериуми за тоа ка-
ко Судскиот совет треба да ги оценува резултатите на 
судијата во постапката на оцена на неговата стручност 
и совесност, кои имаат влијание во постапката за раз-
решување на судијата. Тргнувајќи од претходната кон-
статација дека подзаконскиот акт донесен врз основа 
на членот 20 од Законот за платите нема влијание врз 
висината на платите, произлегува дека со истиот се 
утврдуваат постапка и критериуми за следење и оцена 
на работата на судиите кои единствено можат да имаат 
ефект во постапката за разрешување на судиите. 

Со оглед на наведеното, се поставува прашањето 
која била целта и оправданоста на законодавецот да го 
овласти Судскиот совет да донесе подзаконски акт со 
кој ќе утврди критериуми за следење и оцена на рабо-
тата на судиите, односно дали тоа значи дека Судскиот 
совет има основ да пропише други критериуми за оце-
на на стручноста и совесноста на судијата, различни од 
утврдените со член 75 од Законот за судовите, кој сог-
ласно Амандманот XXV на Уставот, меѓу другото, е 
донесен со двотретинско мнозинство гласови од вкуп-
ниот број пратеници и дали тоа всушност не значи про-
ширување на критериумите утврдени со Законот за су-
довите, но сега во друга постапка, односно со подза-
конски акт за чие донесување основ претставува закон 
донесен со обично мнозинство гласови од вкупниот 
број пратеници. Притоа, според Судот, ирелевантно е 
на кој начин е донесен законот, затоа што основно и 
суштинско прашање е дека критериумите за разрешу-
вање на судиите треба да се утврдат со закон, а не со 
подзаконски акт. 

Доколку станува збор за други критериуми, кои не-
маат влијание во постапката која се води за разрешува-
ње на судијата, се поставува прашањето која би била 
целта на ваквите критериуми, при што останува кон-

статацијата дека критериумите се утврдуваат со закон, 
а со подзаконски акт се врши нивна доразработка, што 
е принцип во согласност со начелото на владеењето на 
правото и поделбата на власта на законодавна, извршна 
и судска, како темелни вредности на уставниот поре-
док на Република Македонија. 

Покрај наведеното, Судот имаше предвид дека, со 
овластувањето на Судскиот совет да пропише критери-
уми за следење и оцена на работата на судиите, законо-
давецот немал истоветен пристап при разработувањето 
на уставните надлежности на Судскиот совет, затоа 
што во сите други случаи на надлежност на овој орган 
(избор и разрешување на судии, утврдување престанок 
на судиската функција, избор и разрешување на пре-
тседателите на судовите, дисциплинска одговорност на 
судиите, одземање на имунитет на судија), законодаве-
цот ги пропишал критериумите, условите и постапката 
според кои овој орган постапува, а само во случајот на 
оценувањето на работата на судиите, за тоа, го овла-
стил Судскиот совет, и тоа во преодните и завршни 
одредби на Законот за платите на судиите. 

Според Судот, вака неконзистентниот пристап на 
законодавецот при регулирањето на едно важно праша-
ње поврзано со професионалната кариера на судиите, 
не би можело да се оправда со уставната положба на 
Судскиот совет и неговата самостојност и независност 
и тоа може да го доведе во прашање принципот на вла-
деењето на правото и поделбата на државната власт на 
законодавна, извршна и судска, како темелни вредно-
сти на уставниот поредок на Република Македонија. 
Судскиот совет има уставна обврска да ја гарантира не-
зависноста на судската власт, а тоа според Судот, може 
да го врши со стручно, одговорно и непристрасно 
спроведување на уставните и законските одредби со 
кои се уредува судството во Република Македонија и 
посебно неговите надлежности, а не и со преземање на 
законодавна функција, како што произлегува во случа-
јот со утврдувањето на критериумите за следење и оце-
на на работата на судиите. 

Тргнувајќи од наведеното, Судот оцени дека член 
20 од Законот за платите на судиите не е во согласност 
со член 8 став 1 алинеите 3 и 4, член 51 и Амандман 
XXIX на Уставот. 

6. Според Судот, неуставноста на членот 20 од За-
конот за платите на судиите, кој е правен основ за до-
несување на Правилникот за постапката и критериуми-
те за следење и оценување на работата на судиите, пов-
лекува неуставност и на оспорениот правилник во це-
лина. Притоа, за ваквиот став нема влијание фактот 
што во правниот основ за донесување на Правилникот 
е наведен и член 31 став 1 алинеја 5 од Законот за суд-
скиот совет, според кој Судскиот совет ја следи и оце-
нува работата на судиите. Ова затоа што фактот дека 
станува збор за неспорна уставна надлежност на Суд-
скиот совет, сам по себе не претставува основ за доне-
сување подзаконски акт со кој би се уредила ваквата 
надлежност на Судскиот совет. 
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Тргнувајќи од наведеното, Судот оцени дека Пра-
вилникот за постапката и критериумите за следење и 
оценување на работата на судиите не е во согласност 
со член 8 став 1 алинеите 3 и 4, член 51 и Амандман 
XXIX на Уставот. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови, во состав од претседателот на Судот, д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
     У.бр.237/2009                           Претседател  
28 април 2010 година    на Уставниот суд на Република 
         Скопје                                  Македонија, 

                                 д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
__________ 

1242. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 
21 април 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 107 став 1 точка 4 од Зако-

нот за ветеринарно здравство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.113/2007). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство по неј-
зиното објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата на Стамен Филипов од Скопје со Ре-
шение У.бр.233/2007 од 24 февруари 2010 година, по-
веде постапка за оценување на уставноста на членот од 
Законот означен во точката 1 од оваа одлука.  

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порениот член со Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 107 
став 1 точка 4 од Законот за ветеринарно здравство, член 
на Прекршочна комисија може да се разреши ако е осу-
ден со правосилна судска пресуда за кривично дело.  

5. Според член 8 став 1 алинеи 1 и 3 од Уставот, ос-
новните слободи и права на човекот и граѓанинот приз-
нати во меѓународното право и утврдени со Уставот и 
владеењето на правото се темелни вредности на устав-
ниот поредок на Република Македонија. 

Според член 9 став 1 од Уставот, граѓаните на Ре-
публика Македонија се еднакви во слободите и правата 
независно од полот, расата, бојата на кожата, нацио-
налното и социјалното потекло, политичкото и верско-
то уверување, имотната и општествената положба. 
Според ставот 2 од овој член, граѓаните пред Уставот и 
законите се еднакви. 

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето 
за казниво дело ќе се смета за невино се додека негова-
та вина не биде утврдена со правосилна судска одлука, 
а според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да 
биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било 
утврдено со закон или со друг пропис како казниво де-
ло и за кое не била предвидена казна. 

Со Амандманот XX од Уставот, за прекршоци 
определени со закон, санкција може да изрече орган на 
државната управа или организација и друг орган што 
врши јавни овластувања. 

Според член 51 став 1 од Уставот, во Република 
Македонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 

Со Законот за ветеринарно здравство се уредуваат 
организацијата и одговорноста во вршењето на ветери-
нарната дејност, начелата и постапките за имплемента-
ција на активностите поврзани со заштита на животни-
те и луѓето од болести кои се пренесуваат преку жи-
вотни, производи, нуспроизводи од животинско потек-
ло и предмети, активности против заразните болести 
кај животните, вклучувајќи ги и зоолозите, работата на 
Ветеринарната комора и други прашања, од значење на 
ветеринарната дејност (член 1 став 1). 

Оспорената одредба од член 107 став 1 точка 4 од 
Законот е поместена во прекршочните одредби со кои 
се утврдени прекршоците и прекршочните органи. 
Надлежен орган за изрекување на прекршочните санк-
ции е Прекршочниот орган. Имено, прекршочната по-
стапка пред прекршочниот орган ја води Комисијата за 
одлучување на прекршокот (Прекршочна комисија), 
формирана од страна на министерот. 

Против решенијата на Прекршочната комисија, со 
кои се изрекува прекршочна санкција може да се под-
несе тужба за поведување на управен спор пред над-
лежниот суд. 

Основите за разрешување на член на Прекршочната 
комисија се утврдени во ставот 1 на членот 107 од За-
конот, во кој е содржана и оспорената точка 4, според 
која член на Прекршочната комисија може да се разре-
ши ако е осуден со правосилна судска пресуда за кри-
вично дело. 

Од содржината на оспорената одредба произлегува 
дека осудата со правосилна судска пресуда за кривич-
но дело, претставува основа за разрешување на член на 
Прекршочната комисија. Од тоа како е формулирана 
одредбата, произлегува дека оспорената одредба се од-
несува за осуда на кривично дело воопшто, без оглед 
на неговиот вид, природа или тежина и независно од 
видот и висината на санкцијата. Според Судот, со тоа 
се ограничува по сила на закон правото на член на Пре-
кршочната комисија да ја врши оваа должност и во 
случај кога кривичното дело за кое лицето е осудено не 
е во никаква врска со вршењето на оваа дејност. Ваква-
та преопшта формулација на оспорената одредба не е 
доволно прецизна и јасна и како таква не обезбедува 
правна сигурност на граѓаните, што е еден од елемен-
тите на уставниот принцип на владеењето на правото. 
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Со оглед на тоа што во оспорената одредба од Зако-
нот не се наведени ниту видот на кривичните дела, ни-
ту пак изречените санкции кои во конкретен случај би 
претставувале основ за престанување на мандатот на 
член на Прекршочната комисија, произлегува дека осу-
дата за кое било кривично дело, на која било кривична 
санкција е основ за престанок на должноста член на 
Прекршочната комисија. Поради непрецизноста на 
одредбата, би можело да настане ситуација осудата за 
кривично дело кое нема никаква врска со должноста 
член на Прекршочната комисија, да биде основ за пре-
станок на неговиот мандат. 

Тргнувајќи од наведената уставно-судска анализа и 
од формулацијата на наведената законска одредба која 
е недоволно прецизна и јасна и како таква не обезбеду-
ва правна сигурност на граѓаните, како еден од елемен-
тите на принципот на владеењето на правото гаранти-
ран со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, поради што 
Судот оцени дека истата не е во согласност со овој 
член од Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите 
д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, 
Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р 
Зоран Сулејманов. 

 
У.бр.233/2009                          Претседател,  

21 април 2010 година    на Уставниот суд на Република  
      Скопје                                 Македонија,  
                                д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
1243. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Дихово - Општина Битола.   

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Дихово, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-7580/1 
10 мај 2010 година                              Директор, 

 Скопје                                Љупчо Георгиевски, с.р. 

1244. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Порој - Оп-
штина Тетово. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Порој, востановен според Законот за премер 
и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” 
бр.34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-7581/1   
10 мај 2010 година                          Директор, 
         Скопје                              Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1245. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Стрелци - 
Општина Осломеј. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-от 
ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Стрелци, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр. 34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-7582/1   
10 мај 2010 година                       Директор, 
         Скопје                              Љупчо Георгиевски, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1246. 
Врз основа на член  64 став 1 точка 14 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 
129/06), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТ-
ВЕНАТА ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА УС-
ЛУГИ ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНАТА БАНКА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. Во Одлуката за единствената тарифа на надоме-

стоци за услуги што ги врши Народната банка на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/05, 22/05, 16/06, 128/06, 138/06, 
25/07, 54/07, 91/07, 134/07, 157/09 и 13/10), се вршат 
следниве измени:  

1. Во глава I. „Девизни работи“, ставот 1 се менува 
и гласи: „Народната банка врши работи на девизни 
дознаки во странство, работи со документи примени на 
инкасо, работи со девизни гаранции, работи со девизни 
акредитиви, работи со девизи и ефективни средства за 
плаќање со државната власт и органите на државната 
управа.“ 

Во ставот 2, зборовите: „од курсна листа на Народ-
на банка“ се заменуваат со зборовите: „коишто Народ-
ната банка ги користи при вршењето платен промет со 
странство за потребите на државните органи “. 

Во ставот 4, зборовите: „од курсна листа на Народ-
на банка“ се заменуваат со зборовите: „коишто Народ-
ната банка ги користи при вршењето платен промет со 
странство за потребите на државните органи“.  

2. Во глава III. „Издавање лиценци, одобренија, сог-
ласности и дозволи“, точка 9 „Работи со банки, ште-
дилници, други трговски друштва и физички лица“, во 
потточката 9. 23 став 2, бројот: „25“ се заменува со 
бројот: „23“ и зборот: „продажните“ се заменува со 
зборот: „средните“. 

3. Во глава V. „Други работи“, точка  21 „Издавање 
податоци на барање на правни и физички лица“, пот-
точката 21.1 се менува и гласи: „Потврда за курсеви за 
странски валути од Курсната листа на Народната банка 
за период до 30 дена, 500 денари“. 

Потточката 21.2 се менува и гласи: „Потврда за 
курсеви за странски валути од Курсната листа на На-
родната банка за период над 30 дена, 1000 денари“. 

Потточката 21.3 се менува и гласи: „Потврда за 
курсеви за странски валути од Курсната листа на На-
родната банка издадена на барање на судови, мини-
стерства и други владини органи и институции, без на-
доместок“. 

Потточките 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10 и 
21.11 се бришат. 

Потточката 21.12 станува потточка 21.4. 
II. Оваа одлука влегува во сила осум дена по обја-

вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
О бр.02-15/VII-1/2010           Гувернер и претседател 
  12 мај 2010 година       на Советот на Народната банка 

    Скопје                      на Република Македонија, 
   м-р Петар Гошев, с.р. 

___________ 
1247. 

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 03/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 
129/06), а во врска со член 26 од Законот за јавните на-
бавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07 и 130/08), 
Советот на Народната банка на Република Македонија 
донесе 

 
О Д Л У КА 

ЗА ИЗМЕНА НА  ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ 
НАБАВКИ ВО 2010 ГОДИНА НА НАРОДНАТА 

БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Годишниот план за јавни набавки во 2010 го-

дина на Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ број 157/09 и 43/10) се вр-
шат следните измени: 

-  Во точката 1, износот: „831.241 илјади денари“ се 
заменува со износот: „626.201 илјади денари“; 

- Во делот I Договори и рамковни спогодби за јавни 
набавки на стоки, износите: „383.816 илјади денари и 
325.267 илјади денари“ се заменуваат со износите 
:„187.176 илјади денари и 158.623 илјади денари“.  

- Во делот II Договори и рамковни спогодби за јав-
ни набавки на услуги, износите: „85.495 илјади денари 
и 72.454 илјади денари“ се заменуваат со износите: 
„77.095 илјади денари  и  65.335 илјади денари“.  

- Во делот IV ВКУПНО (I+II+III), износите: 
„831.241 илјади денари и 704.441 илјади денари“ се за-
менуваат со износите: „626.201 илјади денари и 
530.678 илјади денари“. 

2. Oваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

        
О бр.02-15/VII-2/2010          Гувернер и претседател 
  12 мај 2010 година       на Советот на Народната банка 

    Скопје                       на Република Македонија, 
   м-р Петар Гошев, с.р. 
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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. 

 


