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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1293. 
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 ОРУЖЈЕТО 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 20 мај 2010 година. 
 

     Бр. 07-2237/1                                 Претседател 
20 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 ОРУЖЈЕТО 
 

Член 1 
Во Законот за оружјето („Службен весник на Ре-

публика Македонија" број 7/2005, 47/2006, 42/2007 и 
86/2008), во членот 3 став 23 точката и запирката на 
крајот од реченицата се бришат и се додаваат зборови-
те: „и за кои има издадено потврда од страна на Нацио-
налната установа Музеј на Македонија - Скопје;".         

 
Член 2 

Во членот 7 став 2 зборовите: „и муниција за оруж-
је со жлебени цевки" се бришат, по зборот „потврда" се 
додаваат зборовите: „за пријавено оружје од Д катего-
рија", а по зборот „потврдата" точката се брише и се 
додаваат зборовите: „за пријавено оружје од Д катего-
рија".   

Ставовите 3 и 4 се менуваат и гласат: 
„Муниција за оружје со жлебени цевки се набавува 

врз основа на одобрение за набавување на муниција 
или врз основа на потврда за пријавено оружје од Д ка-
тегорија издадена за тоа оружје. 

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

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Одобрението за набавување на оружје, одобрение-

то за набавување на делови на оружје и одобрението за 
набавување на муниција важи шест месеци од денот на 
издавањето на одобрението." 

Ставовите 5, 6 и 7 стануваа ставови 6, 7 и 8. 
  

Член 3 
Во членот 8 став 1 во првиот ред по зборот „оруж-

је" запирката и зборовите: „главни делови на оружје 
или муниција (во натамошниот текст: одобрение за на-
бавување оружје)" се бришат. 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

 Стр. 
1313. Деловник за работа на Советот на 

јавните обвинители на Република Ма-
кедонија (пречистен текст)................... 23

 Огласен дел........................................... 1-68
 

 
 
„Одобрение за набавување на делови на оружје и 

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

Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5. 
 

Член 4 
Во членот 13 став 2 се додава нова алинеја 1, која 

гласи: 
„- е активен член на ловечко или стрелачко друш-

тво и има потврда за положен ловечки испит, односно 
потврда дека е активен член на стрелачко друштво,". 

 
Член 5 

Во членот 15  по ставот 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

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

Во ставот 2 кој станува став 3 по зборот „точки" се 
додава бројот „2". 

Ставот 3 станува став 4. 
 

Член 6 
Во членот 21 став 4 по зборовите: „дозволата за 

оружје" се додаваат зборовите: „и дозволата за поседу-
вање на оружјето согласно со Законот за набавување, 
поседување и носење на оружје  („Службен весник на 
СРМ" број 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 и 
„Службен весник на Република Македонија" број 26/93 
и 49/2003)". 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Покрај случаите од ставот 4 на овој член, потврда 

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

 
Член 7 

Во членот 26-а став 1 точката на крајот од речени-
цата се брише и се додаваат зборовите: „и достави по-
тврда издадена од страна на  Националната установа 
Музеј на Македонија - Скопје."  

    
Член 8 

Во членот 27 став 1 точката на крајот од реченицата 
се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „од 
стрелачки и ловечки друштва, правни лица - корисни-
ци на дивеч во ловишта, како и од научни институции, 
државни органи и други правни лица заради вршење на 
работи кои спаѓаат во рамките на нивната редовна деј-
ност, а се однесуваат на заштитата на луѓето, односно 
животните или животната средина". 

Во ставот 2 по зборот „Физичкото" се додаваат збо-
ровите: „или правното".  

 
Член 9 

По членот 27 се додава нов член 27-а, кој гласи: 
 

„Член 27-а 
Националната установа Музеј на Македонија - 

Скопје издава потврда за старинско оружје."  
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Член 10 
Во членот 35 став 1 по зборовите: „само на" се до-

даваат зборовите: „физички, односно правни".      
Во ставот 2 по зборот „физички" се става запирка и 

се додаваат зборовите: "односно правни", а по зборот 
„страни" се додаваат зборовите: „односно податоци за 
правните лица". 

Во ставот 3 по зборот „Физичките" се додаваат збо-
ровите: „односно правните".               

                                   
Член 11 

Во членот 39 став 1 зборовите: „30 дена" се замену-
ваат со зборовите: „шест месеци".   

Ставот 6 се менува и гласи: 
„Ако лицето од ставот 4 на овој член не поднесе ба-

рање за издавање на дозвола за оружје во предвидени-
от рок или барањето за издавање на дозвола за оружје е 
одбиено или лицето не сака да го отуѓи оружјето, то-
гаш ова лице може да поднесе барање за привремено 
онеспособување (деактивирање) на оружјето до тргов-
ските друштва од членот 51-а став 2 на овој закон, за 
што се издава потврдата од членот 51-а став 3 на овој 
закон."     

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи: 
„Ако оставителот нема наследници, со оружјето се 

постапува согласно со членот 45 од овој закон." 
Ставот 7 станува став 8.      
 

Член 12 
Во членот 41 став 1 точка 4 точката на крајот од ре-

ченицата се заменува со сврзникот „и" и се додава нова 
точка 5, која гласи: 

„5) оружјето е украдено, односно исчезнато или 
продадено."  

Член 13 
Членот 45 се менува и гласи: 
„Со оружјето и муницијата одземени во кривична 

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

          
Член 14 

Во членот 47 став 2 точка 1 по зборот „барањето" 
запирката и зборовите: „основачите на трговското 
друштво" се бришат. 

Во алинејата 3 зборовите: „или престојувалиште" се 
бришат.  

Член 15 
Во членот 51-б став 2 броевите: „2 и 3" се заменува-

ат со броевите: „2, 3 и 4", а зборовите: „оспособување 
на огненото" се заменуваат со зборовите: „онеспособе-
но огнено".  

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Оружје што е привремено онеспособено за употре-

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

 
Член 16 

Во членот 77 став 1 зборовите: „потврдата за посе-
дување на оружје" се заменуваат со зборовите: „потвр-
ди за поседување на оружје, потврда за поседување на 
оружје кое е привремено онеспособено за употреба", а 
по зборовите: „трајно онеспособено за употреба" се до-
даваат зборовите: „потврда за огнено оружје што е 
привремено онеспособено за употреба согласно со чле-
нот 39 став 6 од овој закон".              

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

„Во прописот од ставот 1 на овој член, заради ос-
тварување на целите утврдени со овој закон, се предви-
дува обработување на следниве лични податоци: 

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

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

ат пет години." 
 

Член 17 
Во членот 77-а се додава нов став 2, кој гласи: 
„Во прописот од ставот 1 на овој член, заради ос-

тварување на целите утврдени со овој закон, се предви-
дува обработување на следниве лични податоци за во-
зачот кој врши превоз на оружје и муниција: 

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

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

Член 18 
Во членот 86 став 1 по зборовите: „носење на оруж-

је" се става запирка и се додаваат зборовите: „овласту-
вање за носење на оружје", а зборот „три" се заменува 
со зборот „десет". 

Во ставот 2 зборот „Дозволите" се заменува со збо-
рот „Исправите", а зборот „дозволи" се заменува со 
зборот „исправи".  

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:   
„Пробното испукување од ставот 3 на овој член се 

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

Член 19 
Членот 86-а се менува и гласи: 
„За оружјето од Б, Ц и Д категорија што се поседу-

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

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

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

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

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

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

Член 20 
Членот 86-б се менува и гласи: 
„Физички, односно правни лица кои поседуваат 

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

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

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

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

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

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

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

Член 21 
По членот 86-б се додава нов член 86-в,  кој гласи: 
 

„Член 86-в 
За колекционерско оружје што се поседува од фи-

зичко лице без издадена исправа за оружјето предвиде-
на согласно со одредбите од овој закон и Законот за на-
бавување, поседување и носење на оружје  („Службен 
весник на СРМ" број 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 
51/88 и „Службен весник на Република Македонија" 
број 26/93 и 49/2003), надлежниот орган издава дозвола 
за колекционерско оружје, ако физичкото лице ги ис-
полнува условите од членовите 9, 26-а и 33 на овој за-
кон.  

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

  Дозволите од ставот 1 на овој член се издаваат врз 
основа на лично поднесено барање од физичкото ли-
це." 

 
Член 22 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за оружјето.   

 
Член 23 

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да 
важи Законот за доброволно предавање и собирање ог-
нено оружје, муниција и експлозивни материи и за ле-
гализација на оружјето („Службен весник на Републи-
ка Македонија" број 37/2003 и 9/2004).   

 
Член 24 

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 ARMË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për armë („Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonise“ numër 7/2005, 47/2006, 42/2007 dhe 86/20-
08), në nenin 3 paragrafi 23 pikëpresja në fund të fjalise 
shlyhet dhe shtohen fjalët: „dhe për të cilat është leshuar 
vertetim nga ana e Institucionit Nacional Muzeu i Maqedo-
nise - Shkup". 

 
Neni 2 

Në nenin 7 paragrafi 2 fjalët: "dhe municion për armë 
me gypa të vjaskuar" shlyhen, pas fjalës "vërtetimit" shto-
hen fjalët: "për armë të paraqitur të kategorisë D", e pas 
fjales "vërtetimi" pika shlyhet dhe shtohen fjalët: "për armë 
të paraqitur të kategorisë D".   

Paragrafet 3 dhe 4 ndryshohen, si vijojnë: 
„Municioni për armë me tyta të vjaskuara blihet në ba-

ze të lejes për blerjen e municionit ose në bazë të vërtetimit 
për armën e paraqitur të kategorisë D, të lëshuar për atë ar-
me. 

Municioni për armë me tyta të pavjaskuara blihet në 
baze të lejes së lëshuar për atë armë."  

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon: 
"Leja për blerjen e armës, leja për blerjen e pjesëve të 

armes dhe leja për blerjen e municionit, vlen gjashtë muaj 
nga dita e lëshimit të lejes." 

Paragrafet 5, 6 dhe 7 bëhen paragrafë 6, 7 dhe 8.  
Neni 3 

Në nenin 8 paragrafi 1 në rreshtin e parë pas fjalës "ar-
meve" presja dhe fjalët: "pjesëve kryesore të armëve ose 
municionit (në tekstin e mëtejmë: leje për blerjen e arme-
ve)" shlyhen. 

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 
"Leje për blerjen e pjesëve të armëve dhe leje për bler-

jen e municionit, u lëshohet personave fizikë ose juridikë, 
të cilët posedojnë leje të vlefshme për armë ose leje për po-
sedim të armës." 

Paragrafet 2, 3 dhe 4 bëhen paragrafë 3, 4 dhe 5. 
 

Neni 4 
Në nenin 13 paragrafin 2 shtohet aline e re 1, si vijon: 
„ - eshte anëtar aktiv i shoqërisë së gjuetarëve ose qite-

sve dhe ka vërtetim për provimin e dhënë për gjuetar, per-
katesisht vërtetim se është anëtar aktiv i shoqërisë së qite-
sve“. 
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Neni 5 
Në nenin 15 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si 

vijon: 
„Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, njohuria 

teknike për përdorimin e drejtë të armës dhe njohja e rre-
gullave për armë, dëshmohet me lejen për armë, që është e 
anuluar në pajtim me nenin 41 paragrafi 1 pika 5 të këtij 
ligji“.   

Në paragrafin 2 i cili bëhet paragraf 3 pas fjalës "pika" 
shtohet numri "2". 

Paragrafi 3 bëhet paragraf 4. 
 

Neni 6 
Në nenin 21 paragrafi 4 pas fjalëve: „lejen për armë“, 

shtohen fjalët: "dhe lejen për posedimin e armës në pajtim 
me Ligjin për blerje, posedim dhe mbajtje të armëve ("Ga-
zeta Zyrtare e RSM-së" numër 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 
15/83, 51/88 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedo-
nise" numër 26/93 dhe 49/2003)". 

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon: 
„Krahas rasteve nga paragrafi 4 i këtij neni, vërtetim 

për posedimin e armës i lëshohet personit të cilit i është 
leshuar vërtetim për paaftësim të përkohshëm (çaktivizim) 
të armës, në pajtim me nenin 39 paragrafi 6 të këtij ligji." 

 
Neni 7 

Në nenin 26-a paragrafi 1, pika në fund të fjalisë 
shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe dorëzon vërtetim të lëshuar 
nga ana e Institucionit Nacional Muzeu i Maqedonisë-
Shkup."  

 
Neni 8 

Në nenin 27 paragrafi 1, pika në fund të fjalisë zeven-
desohet me presje dhe shtohen fjalët: "nga shoqëritë e gjue-
tareve dhe qitësve, personat juridikë-shfrytëzues të egersi-
rave në vendet për gjueti, si dhe nga institucionet shkenco-
re, organet shtetërore dhe personat tjerë juridikë, për kryer-
jen e punëve të cilat bëjnë pjesë në suaza të veprimtarisë së 
tyre të rregullt, ndërsa kanë të bëjë me mbrojtjen e njerez-
ve, përkatësisht kafshëve ose mjedisit jetësor". 

Në paragrafin 2 pas fjalës "fizik" shtohen fjalët: "ose 
juridik".  

 
Neni 9 

Pas nenit 27 shtohet nen i ri 27-a, si vijon: 
 

Neni 27-a 
Institucioni Nacional Muzeu i Maqedonisë - Shkup, 

leshon vërtetim për armë të vjetër."  
 

Neni 10 
Në nenin 35 paragrafi 1 pas fjalëve: "vetëm personave" 

shtohen fjalët: "fizikë, përkatësisht juridikë".  
Në paragrafin 2 pas fjalës "fizikë" shtohet presje dhe 

fjalet: "përkatësisht juridikë", ndërsa pas fjalës "palëve" 
shtohen fjalët: "përkatësisht të dhëna për personat juridi-
ke". 

Në paragrafin 3 pas fjalës: "fizikë" shtohen fjalët: "per-
katesisht juridikë".               

                                   
Neni 11 

Në nenin 39 paragrafi 1 fjalët: "30 ditë" zëvendësohen 
me fjalët: "gjashtë muaj".   

Paragrafi 6 ndryshohet si vijon: 
„Nese personi nga paragrafi 4 i këtij neni, nuk parash-

tron kërkesë për lëshimin e lejes për armë në afatin e caktu-
ar,ose kërkesa për lëshimin e lejes për armë është refuzuar, 
ose personi nuk dëshiron ta tjetërsojë armën, atëherë ky 
person mund të parashtrojë kërkesë për paaftësim të per-
kohshem (çaktivizim) të armës, në shoqëritë tregtare nga 
neni 51-a paragrafi 2 të këtij ligji, për çfarë lëshohet verte-
timi nga neni 51-a paragrafi 3 të këtij ligji." Pas paragrafit 
6 shtohet paragraf i ri 7, si vijon: 

"Nese trashëgimlënësi nuk ka trashëgues, me armën ve-
prohet në pajtim me nenin 45 të këtij ligji." 

Paragrafi 7 bëhet paragraf 8. 
 

Neni 12 
Në nenin 41 paragrafi 1 pika 4, pika në fund të fjalisë 

zevendesohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet pikë e re 5, si 
vijon: 

„5) arma është vjedhur, përkatësisht  zhdukur ose shi-
tur." 

 
Neni 13 

Neni 45 ndryshohet si vijon: 
„Me armët dhe municionin e konfiskuar në procedurë 

penale ose për kundërvajtje, veprohet në pajtim me ligjin e 
vecante.“   

          
Neni 14 

Në nenin 47 paragrafi 2 pika 1, pas fjalës "kërkesës" 
presja dhe fjalët: "themeluesit e shoqërisë tregtare" 
shlyhen. 

Në alinenë 3 fjalët: "ose vendqëndrim" shlyhen. 
 

Neni 15 
Në nenin 51-b paragrafi 2 numrat: "2 dhe 3" zevende-

sohen me numrat: "2, 3 dhe 4", ndërsa fjalët: "paaftësimin 
e armës së zjarrit" zëvendësohen me fjalët: "armë zjarri të 
paaftesuar".  

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon: 
„Arma që përkohësisht është e paaftësuar për përdorim 

mundet të aftësohet për përdorim, përkatësitë riaktivizohet 
nga ana e shoqërisë tregtare nga neni 51-a paragrafi 2 të 
ketij ligji, me kërkesë të personit fizik, në bazë të lejes së 
leshuar për blerjen e armës. " 

 
Neni 16 

Në nenin 77 paragrafi 1 fjalët: "vërtetimin për posedi-
min e armës", zëvendësohen me fjalët: "vërtetime për pose-
dimin e armës, vërtetim për posedimin e armës që  perko-
hesisht është e paaftësuar për përdorim", ndërsa pas fjale-
ve: "e paaftësuar përgjithmonë për përdorim" shtohen fja-
let: "vërtetim për armë zjarri që përkohësisht është paafte-
suar për përdorim, në pajtim me nenin 39 paragrafi 6 të ke-
tij ligji".              

Pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të rinj 2 dhe 3, si 
vijojne: 

„Në rregullën nga paragrafi 1 i këtij neni, për realizi-
min e qëllimeve të përcaktuara me këtë ligji, parashihet 
perpunimi i të dhënave personale në vijim: 

1) emri personal; 
2) datelindja dhe vendlindja; 
3) shtetesia; 
4) numri i dokumentit të udhëtimit; 
5) vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi dhe adresa e 

baneses dhe  
6) numri unik amë i qytetarit. 
Të dhënat personale nga paragrafi 2 i këtij neni, ruhen 

pese vite." 
 

Neni 17 
Në nenin 77-a shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 
„Në rregullën nga paragrafi 1 i këtij neni, për realizi-

min e qëllimeve të përcaktuara me këtë ligji, parashihet 
perpunimi i të dhënave personale në vijim, për shoferin i 
cili e kryen transportin e armëve dhe municionit: 

1) emri personal; 
2) vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi dhe adresa e 

baneses;  
3) numri i dokumentit të udhëtimit; 
4) shtetesia dhe  
5) leja ADR e shoferit." 
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Neni 18 
Në nenin 86 paragrafi 1 pas fjalëve: "mbajtje të armës" 

vendoset presje dhe shtohen fjalët: "autorizimi për mbajt-
jen e armës", ndërsa fjala "tri" ndryshohet me fjalën "dhje-
te". 

Në paragrafin 2 fjala "Lejet" zëvendësohet me fjalën 
"Dokumentet", ndërsa fjala "lejeve" me fjalën "dokumente-
ve".  

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:   
„Gjuajtja provuese nga paragrafi 3 i këtij neni, kryhet 

gjate zëvendësimit të dokumenteve nga paragrafi 1 i këtij 
neni, ose gjatë parashtrimit të kërkesës për vazhdimin e 
vlefshmerise së lejes për armë, përkatësisht lejes për pose-
dimin e armës, në pajtim me vullnetin e personit fizik per-
katesisht juridik."        

 
Neni 19 

Neni 86-a ndryshohet si vijon: 
„Për armën nga  kategoria B, C dhe D, që posedohet 

nga personi fizik ose juridik, pa dokument të lëshuar për 
arme, i paraparë në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe 
Ligjit për blerje, posedim dhe mbajtje të armëve ("Gazeta 
Zyrtare e RSM-së" numër 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 
15/83, 51/88 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedo-
nise" numër 26/93 dhe 49/2003), organi kompetente lëshon 
leje për armë, leje për posedimin e armës dhe vërtetim, ne-
se personi fizik i plotëson kushtet nga neni 9 paragrafi 1 pi-
kat 1, 2, 3, 4, 6 dhe 7 dhe paragrafi 2 të këtij ligji, perkate-
sisht personi juridik i plotëson kushtet nga neni 16 paragra-
fi 1 pika 1 dhe paragrafi 2 të këtij ligji. 

Arma nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk guxon të ketë 
prejardhje nga kryerja e veprës penale, përkatësisht të jetë 
dedikuar ose përdorur për kryerjen e veprës penale, të mos 
jete në pronësi të personit tjetër fizik ose juridik dhe shen-
jat e armës të mos jenë dëmtuar ose shkatërruar. 

  Lejet nga paragrafi 1 i këtij neni, lëshohen në baze 
të kërkesës personale të personit fizik ose juridik, që mund 
të parashtrohet më së voni në afat prej një viti nga hyrja në 
fuqi e këtij ligji. 

Nese personi fizik nuk i plotëson kushtet nga neni 9 pa-
ragrafi 1 pikat 1, 2, 3, 4, 6 dhe 7 dhe paragrafi 2 të këtij lig-
ji, përkatësisht personi juridik nuk i plotëson kushtet nga 
neni 16 paragrafi 1 pika 1 dhe paragrafi 2 të këtij ligji, ate-
here organi kompetente e thirr personin fizik, përkatësisht 
personin përgjegjës te personi juridik, që vullnetarisht ta 
dorezoje armën nga paragrafi 1 i këtij neni, në stacionin më 
të afërt policor te vendbanimi i tyre, përkatësisht vendi i se-
lise së personit juridik. 

Gjate dorëzimit vullnetar të armës nga paragrafi 4 i ke-
tij neni, nuk do të bëhet identifikimi dhe evidentimi i per-
sonave të cilët vullnetarisht e kanë dorëzuar armën.  

Kunder personave të cilët vullnetarisht kanë dorëzuar 
arme nga paragrafi 4 i këtij neni, nuk do të ngritët procedu-
re penale ose për kundërvajtje. 

Arma nga kategoria B dhe C, e cila posedohet nga per-
soni fizik ose juridik me dokumentin për armë të paraparë 
në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe Ligjit për blerje, 
posedim dhe mbajtje të armëve ("Gazeta Zyrtare e RSM-
së" numër 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 dhe 
"Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 26/93 
dhe 49/2003), mundet vullnetarisht të dorëzohet në stacio-
nin më të afërt policor te vendbanimi i tyre, përkatësisht 
vendi i selisë së personit juridik, nëse personi fizik ose per-
soni përgjegjës te personi juridik për shkaqe të arsyeshme 
personale, ka për qëllim që vullnetarisht ta dorëzojë ar-
men." 

Neni 20 
Neni 86-b ndryshohet si vijon: 

„Personat fizikë, përkatësisht juridikë që posedojnë ar-
me nga  kategoria A, pa dokument për armë në pajtim me 
dispozitat e këtij ligji dhe Ligjit për blerje, posedim dhe 
mbajtje të armëve ("Gazeta Zyrtare e RSM-së" numër 
25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 dhe "Gazeta Zyr-
tare e Republikës së Maqedonisë" numër 26/93 dhe 
49/2003), thirren që vullnetarisht ta dorëzojnë armën.  

Thirrja nga paragrafi 1 i këtij neni, kryhet nga ana e or-
ganit kompetent me thirrje publike. 

Personat fizikë, përkatësisht personat përgjegjës te per-
sonat juridikë nga paragrafi 1 i këtij neni, personalisht pa-
raqiten se posedojnë armë të cilën kanë për qëllim që vull-
netarisht ta dorëzojnë në stacionin më të afërt policor të 
vendbanimit të tyre, përkatësisht të selisë së personit juri-
dik.   

Paraqitja e armëve nga paragrafi 1 i këtij neni, kryhet 
çdo të shtune prej ora 8,00 deri në orën 16,00 në afat prej 
një viti nga hyrja në fuqi e këtij ligji. 

Pas paraqitjes së armëve kryhet dorëzimi vullnetar i ar-
meve nga paragrafi 1 i këtij neni, në mënyrë që personat 
zyrtare të autorizuar të njësisë organizative të organit kom-
petent, e kryejnë marrjen e armës së paraqitur nga vendi ku 
jane ruajtur këto armë.  

Gjate dorëzimit vullnetar të armëve nga paragrafi 1 i 
ketij neni, nuk do të bëhet identifikimi dhe evidentimi i 
personave të cilët vullnetarisht e kanë dorëzuar armën.  

Kunder personave të cilët vullnetarisht e kanë dorëzuar 
armen nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk ka të udhëhiqet pro-
cedure penale ose për kundërvajtje."    

 
Neni 21 

Pas nenit 86-b shtohet nen i ri 86-v, si vijon: 
 

"Neni 86-v 
Për armë koleksioni, që posedohet nga personi fizik pa 

dokument të lëshuar për armë të paraparë në pajtim me dis-
pozitat e këtij ligji dhe Ligjit për  blerje, posedim dhe 
mbajtjen e armëve ("Gazeta Zyrtare e RSM-së" numër 
25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 dhe "Gazeta Zyr-
tare e Republikës së Maqedonisë" numër 26/93 dhe 
49/2003), organi kompetent lëshon leje për armë koleksio-
ni, nëse personi fizik i plotëson kushtet nga nenet 9, 26-a 
dhe 33 të këtij ligji.  

Arma nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk guxon të ketë 
prejardhje nga kryerja e veprës penale, përkatësisht të jetë 
dedikuar ose përdorur për kryerjen e veprës penale, të mos 
jete në pronësi të personit tjetër fizik ose personit juridik 
dhe shenjat e armës të mos jenë dëmtuar ose shkatërruar. 

Lejet nga paragrafi 1 i këtij neni, lëshohen në bazë të 
kerkeses së parashtruar personale nga personi fizik." 

 
Neni 22 

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit 
të Republikës së Maqedonisë, që të përcaktojë tekst të spa-
struar të Ligjit për armë.   

 
Neni 23 

Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji për 
dorezimin vullnetar dhe grumbullimin e armëve të zjarrit, 
municionit dhe materieve shpërthyese dhe për legalizimin e 
armeve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nu-
mer 37/2003 dhe 9/2004).   

 
Neni 24 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
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1294. 
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 ЗАКОНOT ЗА 

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за денационализација, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 20 мај 2010 година. 

 
     Бр. 07-2256/1                                 Претседател 
20 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 ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за денационализација („Службен весник 
на Република Македонија“ брoj 20/98, 31/2000, 42/2003, 
44/2007, 14/2009 и 20/2009), во членот 49 се додава нов 
став 5, кој гласи: 

„Органот за денационализација, односно судот по 
истекот на рокот од ставот 3 на овој член, за уваженото 
барање ќе определи надоместок, а ќе врати имот само 
доколку не настапиле правни или фактички пречки до 
денот на мериторното одлучување.”  

Член 2 
Членот 57 се брише. 
 

Член 3 
Членот 58 се менува и гласи: 
“Против решението на органот за денационализаци-

ја може да се поведе управен спор.” 
 

Член 4 
Членот 64 се менува и гласи: 
“Во период од пет години од денот на влегувањето 

во сила на овој закон заклучно со 7 мај 2003 година, не 
е дозволено располагање со имотот што е предмет на 
денационализација, како и искористување на таков 
имот со кој се создаваат обврски за барателот. 

По истекот на периодот од ставот 1 на овој член, 
без оглед кога е поднесено барање за денационализаци-
ја, располагањето со имотот што е предмет на денацио-
нализација како и искористување на таков имот со кој 
се создаваат обврски за барателот, е дозволено. 

Склучените правни дела и дадените еднострани из-
јави на волја во периодот од ставот 1 на овој член, а со 
кои се располагало со имот предмет на денационализа-
ција или се искористил таков имот со кој се создале об-
врски за барателот се ништовни, само доколку подне-
сеното барање за денационализација до истекот на пер-
иодот од ставот 1 на овој член било прибележано во 
јавната книга за запишување на правата на недвижно-
стите врз основа на акт на органот кој ја води постап-
ката за денационализација.“ 

Член 5 
Одредбите од членовите 1 и 4 на овој закон не се 

применуваат по предметите по кои барател за денацио-
нализација се верски храмови, манастири и вакафи, ка-
ко и по предметите по кои предмет за денационализа-
ција е земјоделско земјиште. 

 
Член 6 

Започнатите постапки за денационализација до де-
нот на влегувањето во сила на овој закон за кои не се 
донесени првостепени решенија, ќе продолжат според 
одредбите на овој закон. 

По предметите по кои постапува надлежната Вто-
ростепена комисија на Владата на Република Македо-
нија или за кои се води управен спор се применуваат 
одредбите на Законот за денационализација („Службен 
весник на Република Македонија“ број 20/98, 31/2000, 
42/2003, 44/2007, 14/2009 и 20/2009). 

По предметите од ставот 2 на овој член кои ќе би-
дат вратени на повторно постапување пред органот за 
денационализација, се применуваат одредбите на овој 
закон. 

 
Член 7 

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 DENACIONALIZIM  
Neni 1 

Në Ligjin për denacionalizim ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 20/98, 31/2000, 42/2003, 
44/2007, 14/2009 dhe 20/2009), në nenin 49 shtohet paragrafi 
i ri 5, si vijon: 

“Organi për denacionalizim, respektivisht gjykata pas 
skadimit të afatit nga paragrafi 3 i këtij neni, për kërkesën e 
miratuar do të përcaktojë kompensim, ndërsa do ta kthejë 
pronën, vetëm nëse nuk janë krijuar pengesa juridike ose 
faktike deri në ditën e vendimmarrjes meritore.”  

Neni 2 
Neni 57 shlyhet. 
 

Neni 3 
Neni 58 ndryshohet si vijon: 
“Kundër aktvendimit të organit për denacionalizim, 

mund të ngritët kontest administrativ.” 
 

Neni 4 
Neni 64 ndryshohet si vijon: 
“Në periudhën prej pesë vitesh nga dita e hyrjes në fuqi 

të këtij ligji përfundimisht me 7 maj 2003, nuk lejohet 
disponimi me pronën që është lëndë e denacionalizimit, si 
dhe shfrytëzimi i pronës së atillë me të cilin krijohen 
obligime për kërkuesin. 

Pas përfundimit të periudhës nga paragrafi 1 i këtij 
neni, pa marrë parasysh kur është parashtruar kërkesa për 
denacionalizim, lejohet disponimi me pronën që është 
lëndë e denacionalizimit si dhe shfrytëzimi i pronës së 
atillë me të cilën krijohen obligime për kërkuesin. 

Veprat e lidhura juridike dhe deklaratat e dhëna të 
njëanshme të vullnetit në periudhën nga paragrafi 1 i këtij 
neni, e me të cilat është disponuar me pronën lëndë e 
denacionalizimit ose është shfrytëzuar prona e atillë me të 
cilin janë krijuar obligime për kërkuesin janë të 
pavlefshme, vetëm nëse kërkesa e parashtruar për 
denacionalizim deri në skadimin e periudhës nga paragrafi 1 i 
këtij neni, ka qenë e regjistruar në librin publik për regjistrimin 
e të drejtave të patundshmërive, në bazë të aktit të organit i cili 
e udhëheq procedurën për denacionalizim."  



Стр. 8 - Бр. 72 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 мај 2010 
 

Neni 5 
Dispozitat e neneve 1 dhe 4 të këtij ligji, nuk zbatohen 

për lëndët për të cilat kërkues për denacionalizim janë 
tempujt fetarë, manastiret dhe vakëfet, si dhe për lëndët për 
të cilat lëndë e denacionalizimit është toka bujqësore.  

Neni 6 
Procedurat e filluara për denacionalizim deri në ditën e 

hyrjes në fuqi të këtij ligji, për të cilat nuk janë miratuar 
aktvendime të shkallës së parë, do të vazhdojnë sipas 
dispozitave të këtij ligji.  

Për lëndët për të cilat procedon Komisioni kompetent i 
shkallës së dytë i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, ose 
për të cilat udhëhiqet kontest administrativ, zbatohen 
dispozitat e Ligjit për denacionalizim ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 20/98, 31/2000, 42/2003, 
44/2007, 14/2009 dhe 20/2009). 

Për lëndët nga paragrafi 2 i këtij neni të cilat do të 
kthehen në procedim të sërishëm para organit për 
denacionalizim, zbatohen dispozitat e këtij ligji.   

Neni 7 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  
__________ 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1295. 

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 ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО МАЛЕЗИЈА 
 

I 
Г-дин Петар Јовановски, се поставува на должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Малезија, со седиште во Њу Делхи. 

 
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 51                             Претседател 

25 мај 2010 година                 на Република Македонија, 
        Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 
1296. 

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 ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО ФЕДЕРАЛНА ДЕМОКРАТСКА  
РЕПУБЛИКА НЕПАЛ  

I 
Г-дин Петар Јовановски, се поставува на должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Федерална Демократска Република Не-
пал, со седиште во Њу Делхи. 

 
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 52                                Претседател 

25 мај 2010 година                 на Република Македонија, 
   Скопје                                 д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1297. 

Врз основа на член 18 од Законот за основање на 
Агенција за енергетика на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 18.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 
РАБОТАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  2009  ГОДИНА  

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Извештајот 

за работата на Агенцијата за енергетика на Република 
Македонија за 2009 година, донесен од Управниот од-
бор на  Агенцијата    под бр.02-158/7 и 02-222/18. 

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

 
Бр.51-2243/1           Заменик на претседателот 

18 мај 2010 година       на Владата на Република   
 Скопје                   Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р.  

__________ 
1298. 

Врз основа на член 15 став 3 од Законот за Фондот 
за осигурување на депозити („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.63/00, 29/03, 43/02, 49/03 и 
81/08), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 18.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
ЗА 2010 ГОДИНА И  ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 
2009 ГОДИНА  НА ФОНДОТ  ЗА  ОСИГУРУВАЊЕ  

НА ДЕПОЗИТИ СКОПЈЕ 
 

1. Со оваа одлука се потврдува Финансискиот план 
за 2010 година, бр.УО.ОД.02-66/1-10 и Годишната сме-
тка за 2009 година, бр. УО.ОД.02-77/1-10, на Фондот за 
осигурување на депозити Скопје, усвоени од Управни-
от одбор на Фондот за осигурување на депозити Скоп-
је, на седниците, одржани на 12.02.2010 година и 
25.02.2010 година. 

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

  
Бр.51-2384/1                 Заменик на претседателот 

18 мај 2010 година              на Владата на Република 
    Скопје                                   Македонија, 
                               м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1299. 
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 18.05, 2010  година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОР-
МИРАЊЕ НА УПРАВЕН ОДБОР НА ПРОЕКТОТ  

 САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ 
 

Член 1 
Во Одлуката за формирање на Управен одбор на 

Проектот – Самовработување со кредитирање („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.29/08), во 
член 1 став 1 во точката 4, зборовите: „Наташа Стојма-
новска“ се заменуваат со зборовите: „Зоран Крајоски“. 

Во став 2 во точката 1, зборовите „Никола Ташев“ 
се заменуваат со зборовите: „Виолета Димитриева“. 

Во точката 4, зборовите “Јордан Трајковски“ се за-
менуваат со зборовите: „Перица Врбоски“.  

 
Член 2 

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

 
Бр.51-2441/1               Заменик на претседателот 

18 мај 2010 година                на Владата на Република   
  Скопје                 Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р.  
__________ 

1300. 
Врз основа  на член  54 став 2 и член 54-а 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 
седницата одржана на 18.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА ТЕТОВСКИОТ КРАЈ  

ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерството за култура, му престанува користењето на 
движната ствар со следните карактеристики: 

Вид: патничко возило 
Марка: Сузуки Витара 
Број на шасија: JSAETA01C00113614 
Сила во KW: 60 
Зафатнина на мотор: 1590 см3 
Година на производство: 1990. 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-
нова Музеј на тетовскиот крај Тетово. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дире-
кторот на Националната установа Музеј на тетовскиот 
крај Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од член 1 на оваа одлука, која се дава 
на трајно користење. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 51-2596/1                     Заменик на претседателот 

18 мај 2010 година                   на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                               Абдилаќим Адеми, с.р. 

__________ 
1301. 

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 18.05.2010 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА 
ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХ-
НОЛОШКО-ИНДУСТРИСКАТА  РАЗВОЈНА ЗОНА  
СКОПЈЕ И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 
определување на периодот на закуп на градежното зем-
јиште во Технолошко-индустриската развојна зона 
Скопје и за висината на закупнината („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 53/09). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 51-2737/1                  Заменик на претседателот 

18 мај 2010 година                  на Владата на Република 
     Скопје                                    Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 
1302. 

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) и член 8 став 5 од Законот за тех-
нолошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08 и 
139/09), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 18.05.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛО-
ШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА 
СКОПЈЕ 1 И ЗА ВИСИНАТА НА  ЗАКУПНИНАТА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се определува периодот на закуп на 
градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за за-
купопримачот Друштво за производство на хидраулич-
на опрема и услуги ВИТЕК МАКЕДОНИЈА ДОО - 
Илинден, со седиште во Илинден. 

 
Член 2 

Градежното земјиште сопственост на Република 
Македонија, кое се дава во долготраен закуп претста-
вува дел од КП 602/3 со површина од 25.526 м2 и дел 
од КП 25/17 со површина од 7 м2, односно со вкупна 
површина од 25.533 м2, според Имотните листови за 
КО Бунарџик и КО Миладиновци, и Геодетскиот Ела-
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борат за посебни намени за нумерички податоци 
бр.1113/1906 од 25.03.2009 година, потврден од Аген-
ција за катастар на недвижности - Центар за катастар 
на недвижности Скопје, сопственост на Република Ма-
кедонија, и претставува градежно земјиште, според из-
вод од Урбанистичкиот план бр. 58, локалитет/населе-
но место Илинден, Општина Илинден, издаден од Ре-
публика Македонија Општина Илинден под бр. 10-
420/2 од 04.03.2009 година, врз основа на Урбанистич-
ки проект за ТИРЗ Скопје 1 со технички бр. Ф1607 од 
2008 година, одобрен по извршена ревизија, од Коми-
сијата при Министерство за транспорт и врски под 
бр.16-8774/3 од 01.09.2008 година. 
 

Член 3 
Периодот за кој земјиштето од член 2 од оваа одлу-

ка, се дава во долготраен закуп, изнесува 50 (педесет) 
години, сметано од денот на склучување на Договорот 
за долготраен закуп на градежно земјиште, со можност 
за продолжување за уште 45 (четириесет и пет) години. 

 
Член 4 

Висината на закупнината за градежното земјиште 
од член 2 на оваа одлука изнесува:  

Во првите пет (5) години, закупнината за градежно-
то земјиште изнесува 0,1 евро годишно за метар ква-
дратен во денарска противвредност според средниот 
курс од Народна банка на Република Македонија на де-
нот на исплата, односно 2.553,3 евра за една (1) година, 
одредено како фиксен износ.  

По истекот на првите пет (5) години, сметано од де-
нот на склучување на Договорот за долготраен закуп 
на градежно земјиште, закупнината за земјиштето на-
ведено во член 2 на оваа одлука, ќе се одредува за се-
која година посебно, со можност за зголемување на 
истата, засметувајќи ја официјалната инфлациска стап-
ка во Република Македонија за претходната година, но 
не повеќе од 15% на годишно ниво, која ќе изнесува 
максимална стапка на промена. 

Во моментот на склучувањето на Договорот за дол-
готраен закуп на градежно земјиште, закупопримачот 
доставува доказ за уплатен износ на сметката на Буџе-
тот на Република Македонија во висина од 7.659,9 евра 
во денарска противвредност според средниот курс од 
Народна банка на Република Македонија на датумот на 
уплата, кој износ претставува закупнина за првите три 
(3) години, за што претходно ја известува Дирекцијата 
за технолошки индустриски развојни зони. 

По истекот на првите три (3) години, закупнината 
за долготраен закуп на градежното земјиште опишано 
во член 2 од оваа одлука се плаќа за секоја година од-
напред најдоцна на истиот датум на кој е склучен До-
говорот за долготраен закуп на градежно земјиште, на 
сметката на Буџетот на Република Македонија за што 
претходно ја известува Дирекцијата за технолошки ин-
дустриски развојни зони.  

 
Член 5 

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

 
 Бр. 51-2737/3                  Заменик на претседателот 

18 мај 2010 година                  на Владата на Република 
     Скопје                                    Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1303. 
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), член 12 став 4 и член 23 став 2, 3 
и 4 од Законот за технолошки индустриски развојни зо-
ни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
14/07, 103/08, 130/08 и 139/09), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18.05.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО  
ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА “ТЕТОВО“ 

 
Член 1 

Се основа Технолошко индустриска развојна зона 
“Тетово“. 
 

Член 2 
Основач на зоната од член 1 на оваа одлука е Вла-

дата на Република Македонија. 
 

Член 3 
Називот на Технолошко индустриската развојна зо-

на е: Технолошко индустриска развојна зона “Тетово“. 
Скратениот назив на зоната гласи: ТИРЗ “Тетово“. 

 
Член 4 

За Технолошко индустриската развојна зона “Тето-
во“ е изготвен Урбанистички проект согласно член 50 
став 3 од Законот за просторно и урбанистичко плани-
рање („Службен весник на Република Македонија”  бр. 
51/05, 137/07, 151/07, и 91/09), а градбите се од втора 
категорија согласно член 57 став 1 точка 2 од Законот 
за градење („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 130/09). 

Технолошко индустриската развојна зона “Тетово“ 
се основа на земјиште, сопственост на Република Ма-
кедонија, со вкупна површина од 96 74 75 м2, која 
претставува: 

- КП 4, 5/2, 6, 7, 8, 133 и 140, со површина од вкуп-
но 96 26 28 м2, опишани во имотен лист број 1196, 

- КП 24, со површина од 4847 м2, опишана во имо-
тен лист број 1198, 

и Геодетскиот елаборат за посебни намени со нуме-
рички податоци за реализација на Технолошко инду-
стриска развојна зона „Тетово“ издаден од Агенцијата 
за катастар на недвижности со бр.09-7312/4 од 
18.05.2010 година и Геодетскиот елаборат за експро-
пријација, одобрен од Државен завод за геодетски ра-
боти, Одделение за премер и катастар Тетово со бр. 
1209-517/1 од 13.08.2007 година. 

 
Член 5 

Технолошко индустриската развојна зона „Тетово“ 
се основа за вршење на дејностите согласно член 35 од 
Законот за технолошки индустриски развојни зони. 

 
Член 6 

Технолошко индустриската развојна зона “Тетово“ 
се основа на определено време од 99 години. 
 

Член 7 
Работите во врска со основањето, управувањето и 

развојот на зоната во име на Владата на Република Ма-
кедонија ги врши Дирекцијата за технолошки инду-
стриски развојни зони. 
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Член 8 
Заради вршење на работите во врска со управува-

њето и развојот на зоната, согласно Законот за техно-
лошки индустриски развојни зони со земјиштето опи-
шано во член 4 од оваа одлука управува Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони. 

Земјиштето од став 1 од овој член Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони може да го да-
ва под закуп согласно Законот за технолошки инду-
стриски развојни зони. 

 
Член 9 

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

 
Бр. 51-2747/1                   Заменик на претседателот 

18 мај 2010 година                  на Владата на Република 
     Скопје                                    Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 
1304. 

Врз основа  на член  54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 18.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-
стерство за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари – 326 (триста дваесет и шест) кревети. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на Министерството 
за образование и наука. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со мини-
стерот за образование и наука, со кој ќе се уредат пра-
вата и обврските на движните ствари од член 1 на оваа 
одлука, кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-2754/1                     Заменик на претседателот 

18 мај 2010 година                   на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                               Абдилаќим Адеми, с.р. 

1305. 
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 4.05.2010 година, издаде 

 
Л  И  Ц  Е Н Ц  А 

ЗА  ПОСТОЈАНО  ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца  за постојано приредување на посебна 

игра на среќа во автомат клуб се издава на Друштво за 
трговија и услуги “Фламинго“ ДОO Скопје, за време од 
6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клуб што се наоѓа 
на ул. “Народен фронт “ бр.21, на КП бр.80, зграда 1, 
влез 1 кат ПР, КО Центар 2, Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 24 
автомати за игри на среќа и  3 автомати за игри на сре-
ќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе 
играчи. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по средниот курс на Народна банка на Репуб-
лика Македонија да уплати на денот на доделувањето 
на Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа 
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата   

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се   
стекнува по уплатата на  првиот дел од надоместокот 
за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на 
Република Македонија". 

 
    Бр. 51-2276/1                      Заменик на претседателот 
4 мај 2010 година                     на Владата на Република   

  Скопје           Македонија,  
                                      Абдилаќим Адеми, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1306. 
Врз основа на член 107 став 11 од Законот за жи-

вотната средина („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10), 
министерот за животна средина и просторно планира-
ње, донесе   

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СУПСТАНЦИИТЕ ЗА КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ 
ПРОПИШУВААТ ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ НА 
ЕМИСИЈА ВО А-ИНТЕГРИРАНАТА ЕКОЛОШКА 

ДОЗВОЛА* 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат супстанциите за 

кои задолжително се пропишуваат гранични вредности 
на емисија во А-интегрираната еколошка дозвола. 

 
Член 2 

Супстанциите од член 1 од овој правилник се даде-
ни во Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 07-2738/5  

14 април 2010 година         Министер,  
   Скопје             д-р Неџати Јакупи, с.р. 
  

Прилог 
 
Супстанции  за кои задолжително се пропишуваат 

гранични вредности на емисија во А-интегрираната 
еколошка дозвола. 

 
Воздух 
1. Сулфур диоксид и други сулфурни соединенија;  
2. Азотни оксиди и други азотни соединенија; 
3. Јаглерод моноксид; 
4. Испарливи органски соединенија;  
5. Метали и нивни соединенија;  
6. Прашина вклучувајќи  фини честички;  
7. Азбест  (суспендирани честички, влакна); 
8. Хлор и негови соединенија;  
9.  Флуор и негови соединенија;  
10. Арсен и негови соединенија;  
11. Цијаниди; 
12. Супстанции и препарати за кои е докажано дека 

поседуваат канцерогени или мутагени својства или 
својства кои можат да влијаат на репродукцијата преку 
воздух; и 

13. Полихлорирани диоксини и полихлорирани фу-
рани.   

 
Вода 
1. Органохалогени соединенија и супстанции кои 

можат да создадат вакви соединенија во водната среди-
на; 

2. Органофосфорни соединенија;  
3. Органокалајни соединенија;  
4. Супстанции и препарати за кои е докажано дека 

поседуваат канцерогени или мутагени својства или 
својства кои можат да влијаат на репродукцијата преку 
вода;  
                            
* Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на Европ-
скиот парламент и Советот од 15 Јануари 2008 година за интегрирано 
спречување и контрола на загадувањето (32008L0001) 
 

5. Перзистентни  јаглеводороди и перзистентни и 
биоакумулирачки органски токсични супстанции; 

6. Цијаниди;  
7. Метали и нивни соединенија;  
8. Арсен и негови соединенија; 
9.  Биоциди и производи за заштита на растенија; 
10. Суспендирани материи;  
11. Супстанции кои допринесуваат за еутрофикаци-

ја (особено, нитрати и фосфати) ;  
12. Супстанции кои имаат неповолно влијание врз 

билансот на кислородот (а може да се мерат со параме-
три како што се БПК,ХПК итн.) ;  

13. Супстанции што се од значење за квалитетот на 
водите и тоа:   

- Алахлор (2-хлоро-N- (2,6-диетилфенил)- N- ( ме-
токсиметил) ацетамид) - Alachlor;  

- Антрацен  (Anthracene);  
- Атразин  (1-хлоро-3 – етиламино-5-изопропилами-

но-2,4,6-триазин) (Atrazine);   
- Бензен  (Benzene); 
- Бромиран дифенилетер (4) (Brominated diphenylether 

(4)); 
- Пентабромодифенилетер  
(Pentabromodiphenylether); 
- Кадмиум и негови соединенија  (Cadmium and its 

compounds); 
- Хлороалкани C10-13 (4) (Chloroalkanes, C10-13 (4)) ; 
- Хлорфенвинфос  (Chlorfenvinphos); 
-  Хлорпирифос ( хлорпирифос-етил) (Chlorpyrifos 

(Chlorpyrifos-ethyl)) ; 
- 1,2 дихлороетан  (1,2-dichloroethane); 
- Дихлорометан  (Dichloromethane); 
- Ди (2-етилхексил)фталат (Di(2-ethylhexyl) phthala-

te (DEHP))) ; 
- Диурон  (Diuron); 
- Ендосулфан  (Endosulfan); 
- Флуорантен (6)  (Fluoranthene (6)) ; 
- Хексахлоробензен  (Hexachlorobenzene); 
- Хексахлоробутадиен  (Hexachlorobutadiene); 
- Хексахлороциклохексан  (Hexachlorocyclohexane); 
- Изопротурон  (Isoproturon); 
- Олово и негови соединенија (Lead and its compounds); 
- Жива и нејзини соединенија (Mercury and its compounds); 
- Нафтален  (Naphthalene); 
- Никел и негови соединенија (Nickel and its compounds); 
- Нонилфенол  (Nonylphenol); 
- 4 – нонилфенол ( (4-nonylphenol)) ; 
- Октилфенол  (Octylphenol); 
- 4- (1,1’3,3’ – тетраметилбутил) фенол ((4-(1,1′,3,3′-

tetramethylbutyl phenol) ); 
- Пентахлоробензен  (Pentachlorobenzene); 
- Пентахлорофенол  (Pentachlorophenol); 
- Полиароматични јаглеводороди (Polyaromatic hy-

drocarbons); 
- Бензо(а)пирен  (Benzo(a)pyrene) ; 
- Бензо(b)флуорантен  (Benzo(b)fluoranthene) ; 
- Бензо(g,h,i) перилен (Benzo(g,h,i)perylene) ; 
- Бензо(k) флуорантен  (Benzo(k)fluoranthene) ; 
- Индено(1,2,3- cd)пирен (Indeno(1,2,3-cd)pyrene) ; 
- Симазин  (Simazine); 
- Трибутилкалајни соединенија  (Tributyltin compounds); 
- Трибутилкалај - катјон  (Tributyltin-cation) ; 
- Трихлоробензени  (Trichlorobenzenes); 
- Трихлорометан (хлороформ) (Trichloromethane 

(chloroform)) ; и 
- Трифлуралин  (Trifluralin). 
 
Стакленички гасови 
1. Јаглерод диоксид;  
2. Метан; 
3. Азотни оксиди; 
4. Флуоројаглеводороди;  
5. Перфлуоројаглероди; и 
6. Сулфур хексафлуорид. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1307. 
Врз основа на член 14 точка а) и член 85 став (1), од 

Законот за електронските комуникации („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 13/2005, 14/2007, 
55/2007 и 98/2008), Комисијата како орган на Агенција-
та за електронски комуникации на состанокот одржан 
на ден 19.05.2010, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ПРЕНОСЛИВОСТ НА БРОЕВИ 

  
Член 1 

Во Правилникот за преносливост на броеви 
("Службен весник на Република Македонија" број  
135/2006, 57/2007, 145/2007, 87/2008, 17/2009 и 
115/2009) по членот 9 се додава нов член 9-а кој гласи: 

 
“Член 9-а 

 
Пренесување на број со истовремено 

изнајмување на големо на претплатнички линии 
(1) Операторот кој обезбедува јавни говорни телефон-

ски услуги и преку изнајмување на големо на претплат-
нички линии, а заради овозможување на услугата пренос-
ливост на број може во ЦБП да се идентификува како нов 
оператор со нов оператор код од сегментот 4х каде х мо-
же да биде број од 0 до 9, што го доделува Агенцијата по 
претходно доставено барање од операторот. 

(2) Операторот  треба да ги извести останатите опе-
ратори за начинот на  рутирање на сообраќај  во рок од 
10 дена од денот на доделувањето на бројот (оператор 
код) од став (1) на овој член. “ 

 
Член 2 

Пробната работа за пренесување на број со истовре-
мено изнајмување на големо на претплатничка линија 
на начин утврден во член 9-а од Правилникот за пре-
носливост на броеви изнесува 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на неговото објавување во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

По влегувањето во сила овој правилник ќе биде об-
јавен на веб страната на Агенцијата. 

 
Бр. 11-14/3          Агенција за електронски комуникации 

19 мај 2010 година           Претседател на комисија,  
        Скопје                        Гордана Ивановиќ, с.р. 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1308. 
Врз основа на член 57 од Законот за Јавното обви-

нителство („Службен весник на РМ“ бр. 150/2007 годи-
на), и чл.9 ст.1 т.13 од Законот за Советот на Јавните 
обвинители на Република Македонија („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 150/2007 година) Советот на Јавните 
обвинители на Република Македонија на седницата 
одржана на 23.12.2008  година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА  ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕ-
ЛИ И  ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ  НА  ЈАВНИТЕ 

ОБВИНИТЕЛИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се уредува издавањето, формата 

и содржината на образецот и постапка за одземањето 
на легитимацијата на јавните обвинители и членовите 
на советот на јавните обвинители.  

Член 2 
За издадените и одземените легитимации се води 

евиденција.  
Легитимацијата се издава на избран јавен обвини-

тел за време на вршењето на јавно обвинителската  
функција.  

На членовите на Советот на јавните обвинители на 
Република Македонија (во понатамошниот текст Сове-
тот) легитимацијата се издава за време на траењето на 
нивниот мандат.  

 
Член 3 

Со службената легитимација јавниот обвинител и 
членовите на советот ги користат посебните права во 
вршењето на функцијата од чл. 58 од Законот за Јавно-
то обвинителство. 

Со службената легитимација јавниот обвинител и 
членовите на советот се легитимираат пред сите над-
лежни органи кога ја обавуваат својата функција. 

 
Член 4 

Јавниот обвинител и членот на советот кој ја изгу-
бил легитимацијата или на друг начин останал без неа, 
веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена писмено го изве-
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стува Советот на Јавните обвинители на Република 
Македонија, во кое ги изнесува причините поради кои 
останал без службената легитимација и со тоа се отво-
ра постапка за издавање на нова легитимација, а за ста-
рата легитимација во евиденцијата се става забелешка.  

 
Член 5 

Јавниот обвинител и членот на советот кој преста-
нал со вршењето на функција веднаш ја предава леги-
тимацијата, преку претпоставениот Јавен обвинител 
или Председателот на советот,  во Советот на Јавните 
обвинители на Република Македонија кој понатаму ја 
поништува и става забелешка за тоа.  

Во случај на непредавање, а престанал основот по 
кој е издадена, по службена должност Советот на 
Јавните обвинители на Република Македонија во рок 
од 30 дена по престанокот на основот по кој е издадена 
ја поништува легитимацијата и за тоа го известува над-
лежниот Јавен обвинител.  

Јавниот обвинител и членот на советот кој ги ис-
полнил условите за пензионирање ја задржува легити-
мација, која предходно е поништена од страна на Сове-
тот на страна 2 со печат „Поништено“. 

 
Член 6 

Јавно обвинителската службена легитимација е со 
големина од 7, 5 x 11, 5cм.  

  
Кориците на Јавно обвинителската легитимација од 

надворешната страна се од кожа, во темно сина  боја за 
Јавните обвинители, а во темно бордо боја за членови-
те на Советот на Јавните обвинители. 

На предната страна во горниот дел се наоѓа  
грбот на Република Македонија а под него пишува : 
„РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ – 
Совет на Јавните обвинители на Република Македо-

нија,  
Внатрешната страна на кориците е во бела боја.  
Првата внатрешна страна ги содржи зборовите :  
“Република Македонија“ 
„Совет на Јавните обвинители на Република Маке-

донија“ 
место за фотографија во боја со големина 2, 5 x 3 

cм, простор каде што се запишува името и презимето 
на јавниот обвинител, функцијата и назив на Јавното 
обвинителство, регистарски број на легитимацијата.  

Во горниот лев агол е грбот на Република Македо-
нија, а во горниот десен агол е заштитниот знак  мечот 
на правдата со вага. (Образец бр 1).  

На јавно обвинителската легитимација се втиснува 
печатот од Советот на Јавните обвинители на Републи-
ка Македонија и потписот на претседателот на Советот 
или овластено лице.  

Втората внатрешна страна на јавно обвинителската 
легитимација ги содржи следните податоци: матичниот 
број на Јавниот обвинител, живеалиште, адреса и дата 
на издавањето.   

Над третата внатрешна страна на службената леги-
тимација се наоѓа следниот текст: 

„Совет на Јавни обвинители на Република Македонија“. 
 

Член 7 
Обрасците број 1 и 2 се составен дел на овој Пра-

вилник.  
 

II. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 8 
Службените легитимации издадени на јавните обвини-

тели пред влегувањето во сила на овој Правилник ќе се за-
менат во рок од 1 (една) година, а издадените да се вратат 
преку надлежните Јавни обвинители до Советот на Јавните 
обвинители на Република Македонија.  

 
Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник 
престануваат да важат одредбите од Правилникот за 
образецот и постапката за издавање и одземање на 
службените легитимации на јавните обвинители и 
службените лица во јавните обвинителства и на служ-
бените лица во Министарството за правда – сектор за 
правосудство, (“Службен весник на РМ“ бр. 34/96, 
50/96), а кои се однесуваат за службените легитимации 
на јавните обвинители.  

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

       
Совет на јавните обвинители 
   на Република Македонија 

                Претседател 
                                                 Елена Гошева, с.р. 
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1309. 

Врз основа на член 21 став 4 од Законот  за Јавното 
обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/2007), 
Советот на Јавните обвинители на Република Македони-
ја на седницата одржана на  25.09.2008 година, донесе  

 
П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА 
НАДЗОР НАД  РАБОТАТА И  ПОСТАПУВАЊЕТО 

НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува начинот на вршење-

то на надзорот над работата и постапувањето по кон-
кретни предмети на пониските јавни обвинителства (во 
понатамошниот текст надзорот). 

 
Член 2 

Повисокото јавно обвинителство врши надзор над 
работата на пониските јавни обвинителства. 

Јавното обвинителство на Република Македонија 
врши надзор на работата на Основното јавно обвини-
телство за гонење на организиран  криминал и коруп-
ција. 

 
Член 3 

Вишите јавни обвинителства во Скопје, Битола, 
Штип и Гостивар вршат надзор над работата на основ-
ните јавни обвинителства за подрачјето за кое според 
законот се надлежни да постапуваат. 



27 мај 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 72 - Стр. 17 

Член 4 
Надзорот на повисокото јавно обвинителство над 

работата на пониските јавни обвинителства и надзорот 
на Јавното обвинителство на Република Македонија 
над работата на Основното јавно обвинителство за го-
нење на организиран криминал и корупција ќе се врши 
согласно годишниот  распоред за работа, кој го донесу-
ва јавниот обвинител на јавното обвинителство кое 
што го врши надзорот. 

 
Член 5 

Надзорот ќе се врши најмалку два пати во годината, 
вообичаено кон крајот на првото полугодие и крајот на 
тековната година, а по потреба и повеќе пати, по оцен-
ка на повисокото јавно обвинителство. 

 
Член 6 

Целта на вршењето на надзорот е утврдување на:  
– ажурност и уредност во приемот, заведувањето, 

распределбата и постапувањето по предметите и други 
писмена; 

– почитување на законските рокови за изготвување 
на одлуките; 

– квалитетот на одлуките; 
– професионално и активно учество на јавниот об-

винител во сите фази на постапката. 
 

Член 7 
Надзорот ќе се извршува со вршење на увид во ад-

министративното и предметното работење на обвини-
телството во кое што се врши надзорот. 

 
Член 8 

Надзорот го извршуваат работни групи определени 
од страна на јавниот обвинител на јавното обвинителс-
тво кое што го врши надзорот. 

Во овие работни групи секогаш учествува јавниот 
обвинител определен како координатор за јавното об-
винителство во кое што се врши надзорот определен со 
годишниот распоред за работа на јавното обвинителс-
тво кое што го врши надзорот, и јавен обвинител од 
Јавното обвинителство на Република Македонија. 

 
Член 9 

На денот на надзорот, јавниот обвинител на јавното 
обвинителство во кое што се врши надзорот е должен 
да биде присутен, да обезбеди присуство на јавните об-
винители од тоа обвинителство, како и да обезбеди 
други услови за нормално и непречено извршување на 
надзорот. 

 
Член 10 

 
По извршениот надзор јавното обвинителство кое 

што го врши надзорот е должно да изготви писмен из-
вештај со сите констатации од надзорот. Составен дел 
на овој извештај се и констатациите од извршениот 
надзор од страна на јавниот обвинител во Јавното об-
винителство на Република Македонија. 

Еден примерок од извештајот се доставува до јав-
ното обвинителство во кое е извршен надзорот и до 
Јавниот обвинител  на Република Македонија. 

 
Член 11 

Јавното обвинителство во кое што е извршен надзо-
рот доколку има конкретни забелешки на изготвениот 
писмен извештај може за тоа писмено да го извести  
Јавниот обвинител на Република Македонија. 

 
Член 12 

Повисоките јавни обвинителства, како и Јавното 
обвинителство на Република Македонијасекогаш може 
да бара јавниот обвинител на пониското јавно обвини-

телство, како и од Основниот јавен обвинител за гоне-
ње на организиран криминал и корупција, да достават 
конкретни податоци по конкретни предмети како во 
поглед на ажурноста во постапувањето, видот на одлу-
ките и слично. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила со денот на негово-
то донесување, а  ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.  

 
Совет на јавните обвинители 

            на Република Македонија 
                      Претседател, 

                                                 Елена Гошева, с.р. 
__________ 

1310. 
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија, врз основа на чл.72 ст.4 од Законот  за Јавното 
Обвинителство и чл.36 ст.2 од Деловникот за работа на 
Советот на јавните обвинители на Република Македо-
нија, на четвртата седница одржана на 12.09.2008 годи-
на, донесе: 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ  
НА ОДГОВОРНОСТ НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ 
 

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се уредува постапката за утвр-

дување на дисциплинската повреда и нестручно и несо-
весно вршење на функцијата Јавен обвинител.  

Член 2 
Постапката за утврдување на дисциплинска повре-

да и на нестручно и несовесно вршење на функцијата 
на Јавниот обвинител ја спроведува Комисија во состав 
од пет члена, формирана од Јавниот обвинител  на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 3 

Постапката се поведува кога постои основано сом-
невање дека Јавниот обвинител сторил дисциплинска 
повреда утврдена со чл.69 и чл.70 од Законот за Јавно 
обвинителство и поради нестручно и несовесно врше-
ње на функцијата Јавен обвинител, утврдено со чл.71 
од Законот за Јавно обвинителство.  

Член 4 
Предлог за поведување постапка за утврдување на од-

говорност на Јавниот обвинител од член 1 се поднесува во 
рок од 30 дена од денот на дознавањето, но не подолго од 
2 години од денот кога повредата е сторена. 

 
Член 5 

Постапката се спроведува законито, ажурно и до-
верливо на начин со кој не се нарушува честа и досто-
инството на јавниот обвинител. 

 
Член 6 

Постапката за утврдување на дисциплинска повреда 
и на нестручно и несовесно вршење на функцијата на 
јавниот обвинител ја спроведува Комисија од 5 члена. 

Комисијата ја формира Јавниот обвинител на Ре-
публика Македонија од редот на избраните јавни обви-
нители со мандат од четири години во рок од 30 дена 
од денот на влегување во сила на овој Правилник. 

Стручно административните работи на Комисијата 
ги извршува секретар на Комисијата кој го именува 
Јавниот обвинител на Република Македонија од редот 
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на раководните и стручните државни службеници во 
Јавното обвинителство на Република Македонија, во 
рок пропишан со став 2 од овој член. 

Комисијата на првата конститутивна Седница која 
ќе се одржи најдоцна во рокот пропишан  во став 2 од 
овој член избира претседател, од редот на своите чле-
нови, со мандат од две години, без право на повторен 
избор, со мнозинство гласови од вкупниот број члено-
ви, со јавно гласање. 

Комисијата своите одлуки ги донесува со мнозинс-
тво гласови од вкупниот број членови, со јавно гласа-
ње. 

На советувањето и гласањето присуствува Секретар 
на Комисијата и за тоа води записник. 

 
Член 7 

На барање за изземање од постапување во постап-
ката за утврдување дисциплинска одговорност и на не-
стручно и несовесно вршење на функцијата на јавниот 
обвинител, поднесено од Претседателот, членовите на 
Комисијата од Јавниот обвинител спрема кој се води 
постапката, одлучува Јавниот обвинител на Република 
Македонија.  

Во случај на спреченост на претседателот или на 
член на Комисијата за постапување во одредена по-
стапка, Јавниот обвинител на Република Македонија 
делегира друг член. 

 
Член 8 

Предлог за поведување на постапка за дисциплин-
ска одговорност поднесуваат: 

- Јавниот обвинител на Република Македонија за 
сите јавни обвинители; 

- Виш јавен обвинител на Република Македонија за 
јавните обвинители во Вишото јавно обвинителство, за 
Основен јавен обвинител и јавни обвинители во тие об-
винителство, од своето подрачје; 

- Основен јавен обвинител од Основното јавно об-
винителство за гонење на организиран криминал и ко-
рупција за јавните обвинители во тоа обвинителство; 

- Основен јавен обвинител, за основни јавни обви-
нители во Обвинителството со кое раководи. 

 
Член 9 

Комисијата е должна во рок од 15 дена од приемот 
на предлогот да постапи по истиот. 

Пред поведување на постапката Комисијата по при-
емот на предметот, без одлагање ќе побара од Јавниот 
обвинител против кого е поднесен предлогот за пове-
дување на постапката писмено да се изјасни за наводи-
те во предлогот во рок од 5 дена по известувањето. 

 
Член 10 

Ако Комисијата оцени дека не постои основано 
сомнение за сторена дисциплинска повреда и на не-
стручно и несовесно вршење на функцијата на јавниот 
обвинител, ќе донесе заклучок со кој ќе констатира де-
ка нема да се поведе постапка. 

Комисијата примерок од заклучокот доставува до 
подносителот на предлогот и до јавниот обвинител 
против кого е поднесен предлогот за поведување на по-
стапката. 

Против заклучокот на Комисијата подносителот на 
предлогот има право на приговор, во рок од 8 дена од 
денот на приемот на заклучокот до Советот на јавните 
обвинители. 

Советот на јавните обвинители е должен во рок од 
30 дена да донесе решение по поднесениот приговор, 
со кое ќе го потврди или преиначи заклучокот. 

Кога заклучокот е преиначен, со своја одлука Сове-
тот ќе ја задолжи Дисциплинската комисија да донесе 
решение за поведување на дисциплинска постапка. 

Член 11 
Ако Комисијата оцени дека предлогот е основан, ќе 

донесе решение за поведување на дисциплинска по-
стапка. 

Решението од став 1 на овој член содржи: причини 
поради кои се поведува постапка и дејствијата што Ко-
мисијата ќе ги спроведе за дициплинската одговорност 
и нестручното и неосвесно вршење на функцијата јавен 
обвинител. 

Примерок од решенијата се доставува до Јавниот 
обвинител против кого е поведена постапката и на под-
носителот на предлогот. 

 
Член 12 

Комисијата по поднесениот приговор води расправа. 
На расправата се покануваат да присуствуваат под-

носителот на предлогот и Јавниот обвинител против 
кој се води дисциплинска постапка, за да се произнесат 
по фактите и околностите кои што се релевантни за од-
лучувањето. 

Комисијата ќе одржи расправа и доколку поканети-
те лица не се присутни, а уредно се повикани. 

Ќе се смета дека лицата од став 2 се уредно покане-
ти, доколку Комисијата достави известување - покана 
до обвинителството во кое ја вршат функцијата и пре-
порачано на адресата на живеење, независно од тоа да-
ли лично ја примиле поканата. 

Комисијата ги прибира потребните списи, врши 
увид во списи и спроведува други дејствија заради 
утврдување на факти и околности во врска со дисцип-
линската повреда и на нестручно и несовесно вршење 
на функцијата Јавен обвинител и им дава можност на 
присутните лица на расправата од став 2 на овој член, 
доколку се присутни да се произнесат по сите околно-
сти и факти. 

 
Член 13 

По изведувањето на сите докази, Комисијата со 
мнозинство на гласови од вкупниот број на членови, 
кога ќе утврди дека не е сторена дисциплинска повреда 
или нема нестручно и несовесно вршење на функцијата 
јавен обвинител, ќе донесе решение за запирање на по-
стапката. 

Решението за запирање на постапката се доставува 
до Јавниот обвинител против кој се води постапката и 
на подносителот на предлогот. 

 
Член 14 

Ако Комисијата со мнозинство на гласови од вкуп-
ниот број  на членови утврди дека е сторена дисцип-
линска повреда и нестручно и несовесно вршење на 
функцијата на јавниот обвинител, ќе донесе решение. 

Со решението Комисијата ќе изрече и една од про-
пишаните санкции од чл.73 од Законот за Јавното об-
винителство, со образложение за сите релевантни фа-
кти на кои е засновано решението.  

Член 15 
При изрекувањето на дисциплинските мерки од 

член 14 од овој правилник, Комисијата секогаш ќе ги 
има во вид следниве околности: бројот и тежината на 
сторените повреди и нивните последици, степенот на 
одговорност, околностите под кои е сторена повредата, 
дотогашната работа и однесувањето на јавниот обвини-
тел, како и сите други околности кои можат да влијаат 
на видот на одлуката, вклучително и кооперативноста 
што ја покажал јавниот обвинител во текот на дисцип-
линската постапка.  

Член 16 
На решението на Комисијата, лицето против кое се 

води постапка и подносителот на предлогот, во рок од 
8 дена имаат право на жалба до Советот на јавните об-
винители. 
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Член 17 
Одлуката по жалба, Советот ја донесува со јавно 

гласање со мозинство гласови од вкупниот број на чле-
нови. 

Доколку се работи за изречена дисциплинска мерка 
разрешување од функцијата јавен обвинител, Советот 
одлуката ја донесува со двотретинско мнозинство гла-
сови од вкупниот број членови на Советот. 

Доколку е изречена мерка разрешување од функци-
јата јавен обвинител, Советот донесува посебно реше-
ние со кое се констатира престанокот на функцијата. 

Одлучувајќи по жалба Советот може да ја укине, 
преиначи, измени  или потврди одлуката на Комисија-
та. 

 
Член 18 

 Против одлуката на Советот со која е изречена 
мерка разрешување од функцијата, разрешениот јавен 
обвинител има право да поведе управен спор пред над-
лежниот суд. 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 

 
Член 19 

Изменувањето и дополнувањето на овој член се вр-
ши во постапка и на начин што важат за неговото доне-
сување. 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 20 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за дисциплинска од-
говорност и утврдување на нестручно вршење на рабо-
тата и покажување на незадоволителни резултати на 
јавните обвинители и на замениците јавни обвинители. 

 
Член 21 

Овој Правилник влегува во сила со денот на него-
вото објавување во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
                                           Совет на јавните обвинители 

                                      на Република Македонија  
                                      Претседател, 

                                       Елена Гошева, с.р 
__________ 

1311. 
Врз основа на чл. 53, чл.54 и 56 од Законот за Сове-

тот на јавните обвинители на Република Македонија 
(„Службен виесник на Република Македонија“ бр. 
150/07) Советот на јавните обвинители на Република 
Макеоднија на седицата одржана на 04 .09.2008 година 
го донесе  

 
П  Р  А  В  И  Л  Н И  К  

ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА 
ВО СТРУЧНА СЛУЖБА ВО  СОВЕТОТ НА ЈАВНИ-
ТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. 

Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува вкупниот број, распо-

ред и опис на работните места, потребите за вршење на 
работите од надлежност на Стручната служба на Сове-
тот на јавните обвинители на Република Македонија, 
како и посебните услови за вршење на работите. 

Член 2 
Работните места се утврдуваат врз основа на видот, 

сродноста и поврзаноста на работните должности.  
Звањата се одделните работни места во Стручната 

служба на Советот  на јавните обинители на Република 
Македонија се определуваат врз основа на обемот, те-
жината и сложеноста на работние должности, во сог-
ласност со Законот за државни службеници. 

 
Член 3 

Работните места утврдени со овој правилник се ос-
нова за вработување и  за распоредување на државни 
службениции на други работници во Советот на јавни-
те обвинители. 

 
Член 4 

Работниците што вршат работни задачи на работни-
те места Секретар, Возач- доставувач и Хегиеничар не-
маат статут на државни службеници и за нив важат 
опиштите прописи за работни односи. 

 
Член 5 

Во Стручната служба на Советот на јавните обив-
нители  предвидени се следните работни места: 
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II. ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА 
 

Член 6 
 

Секретар 
Главни работни должности: 
Секретарот ги извршува следните работи и задачи: 
- Раководи со Стручната служба во Советот на јав-

ните обвинители. 
- му помага на претседателот на Советот на јавните 

обвинители во вршење на работата, 
- помага на претседателот на Советот на јавните об-

винители во подготвувањето и организирањето на сед-
ниците, 

- присуствува на седниците на советот и води за-
писник, 

- организира вршење административни работи во 
Советот, 

- ги следи прописите  за статусот на државните 
службеници и за секоја промена го известува претседа-
телот на Советот,  

- дава упатства за работа на државните службеници 
и вработените во Советот кој не се со статус државни 
службеници 

- ги следи и се грижи за спроведување на одлуките, 
заклучоците и упатствата кои ги донесува Советот, 

-прима странки по овластување на претседателот на 
Советот и го известува за нивните барања, 

- го води ажурирањето на евидентните листови за 
оценка на работата на јавните обвинители, 

-врши и други работи и задачи по налог на Претсе-
дателот на Советот и за својата работа одговара пред 
него. 

Посебни услови: 
Секретар на Советот на јавните обвинители може 

да биде лице кое е дипломиран правник , што ги испол-
нува општите услови определени со законот за заснов-
ње на на работeн однос вo државен орган, со положен 
правосуден испит и кое има  најмалку четири години 
работен стаж по полагање на правосуден испит. 

 
Член 7 

 
СОВЕТНИК ЗА ПРАВНИ РАБОТИ 

 
Главни работни должности: 
Советникот за правни работи самостојно извршува 

најсложени стручни работи и задачи и тоа: 
-констинуирано ги следи законите и другите пропи-

си во врска со уредувањето на прашања од областа во 
која што работи  

-врши стручна обработка на прашања кои се озна-
чени на примената на законските одредби 

-изготвува анализи и информации и други материја-
ли за следење на практиката по предмети по кои поста-
пува Советот на јавните обвинители 

-учествува на советувања, семинари и други видови 
стручно усовршување 

-врши и други работи и задачи кои ќе му ги довери 
претседателот, членовите на Советот на јавните обви-
нители и секретатот. 

Посебни услови: 
- степен на образование: VII/1- правен факултет, 

положен правосуден испит 
- работно искуство во струката: 3 години на правни 

работи по положен правосуден испит.  
 
ВИШ СОРАБОТНИК ЗА ПРАВНИ РАБОТИ 

 
Член 8 

Главни работни должности: 
Вишиот соработник за правни работи извршува 

сложени стручни работи и задачи и тоа: 

-проучува предмети истите ги реферира на Претсе-
дателот или членовите на советот на јавните обвините-
ли 

-констинуирано ги следи законите и другите пропи-
си во врска со уредувањето на прашања од областа во 
која што работи  

-учествува во изготвување на анализи, информации 
и извештаи 

-врши прибирање и обработка на податоци потреб-
ни за нивно изготвување 

-ја следи примената на меѓународните договори кои 
РМ ги ратификувала 

-учествува на советувања, семинари и други видови 
стручно усовршување како и ги следи прописите, јав-
нообвинителската и судската пракса 

-врши и други работи кои ќе му бидат доверени од 
страна на Претседателот и членовите на Советот на 
јавните обвинители. 

Посебни услови: 
- степен на образование: VII/1- правен факултет, 

положен правосуден испит 
- работно искуство во струката: 2 години на правни 

работи по положен правосуден испит.  
 

СОВЕТНИК  
за материјално финансиско работење  

Член 9 
Главни работни должности: 
Советникот за материјално финансиско работење 

ги извршува следните работи и задачи: 
-ги следи прописите од областа на материјалното и 

финансиското работење и за секоја промена го известу-
ва Претседателот на Советот на јавните обвинители 

-врши работи од финансиска природа во Советот на 
јавните обвинители 

-сочинува предлог финансиски план за обезбедува-
ње на средства од Буџетот 

-сочинува предлог финансиски план за користење 
на средствата 

-врши сметководствени и благајнички работи за по-
требите на Советот 

-посетува стручни семинари заради постојано еду-
цирање и стручен напредок 

-врши и други работи и задачи кои ќе му ги довери 
Претседателот или членовите на Советот на јавните об-
винители и секретарот. 

Посебни услови: 
- степен на образование: VII/1- економски факултет 
- работно искуство во струката: 2 години.      

САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ - ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОВЕТОТ  

Член 10 
Главни работни должности 
Самостојниот референт - Техничкиот секретар на 

Претседателот на советот ги извршува следните работ-
ни здачи: 

- ги води тековните работи на Претседателот на со-
ветот; 

- се грижи за неговите задолженија пред државните 
органи, нивните работни тела како и кај други органи, 
организации и заедници; 

- врши подгвтителни работи во врска со  организи-
рање на состаноци кај Претседателот на советот и на 
седниците на   Советот; 

- го води деловниот протокол - Уписник "A", 
"ДОВ" и "СОД", ја обезбедува документацијата по тие 
уписници, ја предава на Претседателот на советот, за-
вршените предмети ги архивира; 

- отчукува на комјутер доверливи документи; 
- ги упатува  лицата што бараат прием кај Претседа-

телот на советот; 
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- прима пораки и врши телефонски разговори за по-
требите на Претседателот на советот; 

- ја прима, средува и испраќа поштата на Претседа-
телот на советот и изготвените информативни, анали-
тички материјал, извештаи и билтени на адресарите; 

- води евиденција за дневен печат, списанија и дру-
ги печатени побликации кои се дадени на привремено 
користење на вработените и врши и други работи и за-
дачи по налог на Претседателот на советот. 

Посебни услови: 
- степен на образование: VI или IV 
- други работни способности: познавање на англи-

ски јазик 
- работно искуство во струката: 1 година. 
 

САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ-УПИСНИЧАР 
 

Член 11 
Главни работни должности: 
Самостојниот рефенрент-уписничар ги извршува 

следните работи и задачи: 
-води соодветни уписници, регистри и други по-

мошни книги 
-оформува предмети по папки 
-заведува предмети во интерни доставни книги, ги 

предава предметите на членовите на Советот, задолжу-
ва и раздолжува со истите, ги опслужува членовите на 
Советот. 

-ги разведува предметите и ги средува на соодветно 
место 

-става соодветни архивски знаци за чување на архи-
вата. 

-архивира и експедира предмети, вади податоци за 
месечни, шестомесечни и годишни извештаи  

-врши и други работи и задачи по налог на Претсе-
дателот и членовите на Советот на јавните обвинители, 
и секретарот. 

Посебни услови: 
- степен на образование: IV степен 
- работно искуство во струката: 3 години.  
  

РЕФЕРЕНТ-ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР 
 

Член 12 
Главни работни должности: 
Референт-технички секретар ги извршува следните 

работи и задачи: 
-собира и средува документи и податоци 
-врши административни работи за тековните проб-

леми на Советот на јавни обвинители 
-ги опслужува членовите на советот за отчукува 

текстови на компјутер по сите предмети кои се во ра-
боти на Советот, годишни извештаи, повремени билте-
ни, анализи, осврти и информации, правење на препис 
и попис на списи, врши и други дактилографско-тех-
нички работи. 

-прима и пренесува пораки во врска со вршењето на 
работата на Советот. 

-уредно го одржува компјутерот и принтерот и дру-
ги средств за работа со кој е задолжен 

-врши и други работи и задачи кои ќе му ги довери 
Претседателот и членовите на Советот, и секретарот. 

Посебни услови: 
- степен на образование: IV 
- работно искуство во струката: 3 години.   
Вработени кои вршат административно-технич-

ки и помошни работи 
 

ВОЗАЧ-ДОСТАВУВАЧ 
 

Член 13 
Возачот-доставувач ги извршува следните работи и 

задачи: 
- управува со службеното патничко возило по налог 

на Претседателот на Советот 

-се грижи за елементарно одржување на патничкото 
возило во исправна состојба како и за хигиената на 
истото 

- врши ситни поправки на возилото, менува масло, 
врши дотур на гориво. 

- носи и превзема пошта и предава на пошта и од 
други правосудни органи, списи, вредносни пратки и 
друго 

- работи на умножување на материјали 
- секој месец дава извештај за поминат пат со пат-

ничкото возило, потрошеното гориво и масло и мате-
ријалите што ги потрошил за ситни поправки на вози-
лото. 

- ги врши сите курирски работи кои произлегуваат 
од видот и карактерот на работа во Советот 

- врши и други работи и задачи по налог на Претсе-
дателот на Советот, членовите на Советот и секрета-
рот. 

Возач- доставувач во Советот на јавните обвнители 
може да биде лице кое е има завршено средно образо-
вание и кое има  најмалку три години работно искуство 
во струката. 

 
ХИГИЕНИЧАР 

 
Член 14 

Хигиеничарот ги извршува следните работи и зада-
чи: 

-ги чисти одредените простории по распоред и се 
грижи за хигиената 

-го чисти и одржува мебелот и инвентарот, теписи-
те и другите средства кои стојат на располагање за 
олеснување на работата и при евентуален дефект ги из-
вестува вработените 

-ја одржува хигиената пред зградата 
-по потреба врши определени курирски работи. 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
Член 15 

Правилникот влегува во сила од денот на неговото 
донесување, по добиена писмена согласност од Аген-
цијата за државни службеници, а ќе се објави во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Совет на јавнитe обвинители  

               на Република Македонија 
                                                     Претседател, 
                                                Елена Гошева, с.р. 

__________ 
1312. 

Согласно чл.53 т.3 од Законот  за Советот на Јавни-
те обвинители на Република Македонија, го донесувам 
следниот  

 
А К Т 

ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОВЕТОТ 
НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ  

Член 1 
Со овој правилник  се  уредува  внатрешната орга-

низација и начинот на работењето на Советот на Јавни-
те обвинители во Република Македонија (во поната-
мошниот текс Советот), водењето на уписниците, по-
стапувањето со списите, како и други прашања во вр-
ска со работењето на Советот.  

Член  2 
Со внатрешното работење се обезбедува законито и 

ефикасно работење на  Советот како самостоен орган 
кој ја обезбедува и гарантира самостојноста на Јавните 
обвинители и извршувањето на нивната функција. 
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Член 3 
Претседателот на Советот и членовите ја обезбеду-

ваат примената на Правилникот. 
Претседателот и членовите на Советот, државните 

службеници и другите вработени во Советот на јавните 
обвинители, во рамките на својот делокруг,  непосред-
но го применува Правилникот. 

 
Член 4 

Заради остварување на принципот на транспарент-
ност на Советот на јавните обвинители , преку печатот 
и другите средства за јавно информирање ја известува 
јавноста за прашања од своја надлежност. 

Информациите за јавноста ги дава Претседателот 
на Советот или од  него овластен член на Советот.  

ПОСТАПУВАЊЕ СО ПИСМЕНА  УПАТЕНИ 
ДО СОВЕТОТ  

Член 5 
За работите  и задачите од својата надлежност Со-

ветот на Јавните обвинители прима пријави за избор на 
Јавни обвинители, поднесоци,барања, преставки и дру-
ги поднесоци од граѓани.  

Член 6 
Писмената се примаат во текот на работното време.  
Овластениот државен службеник или друг вработен 

за прием на писмена, кој од оправдани причини ќе ја 
прекине работата,  ќе обезбеди соодветна замена. 

Вон работното  време,  како  и во деновите кога Со-
ветот не работи, се примаат само телеграми,  факсови,  
електронска  пошта и други писмена од итна природа. 

 
Член 7 

Овластениот државен службеник или друг вработен 
задолжен за прием на писмената непосредно од стран-
ките неможе да го одбие приемот на писмената,  упате-
ни  до Советот. 

Ако  списот содржи формални недостатоци, држав-
ниот службеник или друг вработен ќе укаже на тоа и ќе 
побара недостатоците да бидат отстранети. 

Ако странката и покрај укажувањето бара писмено-
то да биде примено, државниот службеник или друг 
вработен ќе го прими и укажувањето  ќе го забележи 
на писменото.  

Член 8 
Државниот службеник или друг вработен опреде-

лен за прием , го потврдува приемот на поднесокот со 
ставање на приемен штембил на копиите од писменото. 

 
Член 9 

Приемот на писмената од државни органи и други 
правни лица,  се потврдуват со ставање на читлив да-
тум и потпис во  доставна книга,  на  доставница,  на 
повратница или на копиите од писменото ако тоа е 
приложено.    

 
Член 10 

Приемот на писмената,  упатени до Советот на Јав-
ните обвинители преку пошта и превземањето на по-
штата од поштенските прегради и електронската по-
шта,  го врши овластен службеник или друг вработен. 

Ако пратката со означена вредност или препорача-
на пратка  е оштетена, овластениот државен  

Ако  пратката со означена вредност или препорача-
ната пратка е оштетена.  овластениот државен службе-
ник или друг  вработен  ќе  го одбие приемот и ќе  бара 
од поштата нејзината состојба и содржина да се утврди 
комисиски , а потоа пратката заедно со запсиникот  ќе  
ја прими.  

Член 11 
Обичната пошта примена во затворен плик ја отва-

ра Претседателот на Советот. 
Поштата означена лично до член на Советот  ја 

отвара тој. 

Член 12 
По приемот на целокупната пошта со своја резолу-

ција ја распоредува Претседателот на Советот и ја вра-
ќа  до овластениот државен службеник  за прием на по-
шта. 

 
ОФОРМУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ И 

ПОСТАПУВАЊЕ 
 

Член 13 
За работите од својата надлежност и за превземени-

те дејствија за кој што е надлежен Советот на јавните 
обвинители се оформуваат предмети. 

 
Член 14 

Овластен државен службеник или друг вработен  ги 
распоредува предметите според утврдениот распоред 
на работа на членовите на Советот на Јавните обвини-
тели. 

Примените и рапоредените поднесоци се заведува-
ат во соодветни  уписници по датум на приемот. 

Ако поради бројноста на примените поднесоци или 
од други оправдани причини неможат да бидат заведе-
ни истиот ден кога се примени ќе се заведат најдоцна 
наредниот  работен ден. 

 
Член 15 

Поднесоците  заведени во уписниците добиваат со-
одветната обвивка на која на горниот  лев агол од нас-
ловна страна се внесува,, Совет на Јавните обвинители 
на Република Македонија" и бројот на предметот, на 
средината податоците за предметот,  а на долниот дел 
од левиот агол, кога е донесена одлуката. 

 
Член 16 

Предавањето  на предмети и списи од писарницата 
на Советот на јавни обвинители до Претседателот или 
членовите на Советот се врши преку внатрешна до-
ставна книга.   

                                                     
Член 17 

По донесување на одлука по предметот, Претседа-
телот или членот на Советот што постапувал по пред-
метот,  истиот го враќа во писарницата ,  каде  во кни-
гата со која му е доставен предметот се заведува дату-
мот на враќање. 

 
Член 18 

По  враќањето на предметот во писарницата ,  исти-
от се разведува во соодветниот уписник.   

Доставувањето на одлуката се врши со  доставна  
книга или преку пошта.  

Член 19 
Државните службеници или другите вработени во 

писарницата се грижат работата со предметите да се 
врши правилно,  уредно  и навремено. 

Известувања од писарницата може да даде држав-
ниот службеник, само по претходно одобрение на Пре-
тседателот на Советот. 

 
Член 20 

Предметите, службените материјали, печатите, 
штемблите   и останатиот канцелариски прибор се чу-
ваат заклучени. 

Работните простории по завршување на  работното  
време се заклучуваат.                       

АРХИВИРАЊЕ ПРЕДМЕТИ 
 

Член 21 
Архивирањето на предметите се врши врз основа на 

писмена наредба на Претседателот или членовите на 
советот. 
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Предметите кои се чуваат во Архива мора да бидат 
заштитени од влага и пожар и обезбедени од  оштету-
вање и уништување. 

 
Член 22 

Пред  да се архивираат се проверува дали сите спи-
си во предметот хронолошки се наредени и дали пред-
метот е завршен. 

 
Член 23 

Завршените предмети се средуваат според видот на 
предметот и според редните броеви ознаката на списи-
те од одделните уписници  и во посебни фасцикли. 

На обвивката на фасциклата, на предната страна се 
става скратена ознака, годината на предметот и негови-
от број. 

Предметите ставени во архива ќе се издаваат на 
друг орган, само по  писмено одобрение од Претседа-
телот на Советот. 

 
ВОДЕЊЕ УПИСНИЦИ 

 
Член 24 

Уписници  се водат во писарницата на Советот на 
јавни обвинители. 

Уписниците се водат одделно според видот на пре-
дметите.    

Уписниците се водат така што во секое време да  
може од нив да се утврди каде и во која фаза се наоѓа 
определениот предмет. 

Уписниците по завршеното работно време се чува-
ат заклучени. 

Доколку е воведена информатичка технологија 
уписниците се водат по електронски пат.   

Член 25 
Уписниците се сосотојат од потребен број листови 

на пропишани обрасци сврзани во книга со тврди кори-
ци.На корицата се става ознака и година на која  упис-
никот се однесува . 

Заведувањето во уписниците се врши хронолошки.  
Секој предмет во уписникот до завршувањето се 

води под ист број. 
Член 26 

Одделени уписи неможат да се бришат ниту на друг  
начин да се поништуваат. Ако некој предмет  е по-
грешно заведен  ќе се  прецрта   со црвен молив, со ко-
са линија од горе десен  спрема долен лев агол, а во ру-
бриката  на забелешки се става ознака ,,погрешно заве-
дено".  

Член 27 
Уписниците се заклучуваат на секоја календарска 

година. 
Заклучувањето се врши така што по последниот за-

пишан реден број се става констатација која содржи:  
ден, месец и година на заклучување, реден број  на пос-
ледно запишување со потис од Претседателот на Сове-
тот. 

 
ВИДОВИ УПИСНИЦИ И СЛУЖБЕНИ КНИГИ 
 

Член 28 
Во Советот на Јавните обвинители  се водат упис-

ници: 
-Уписник ,,А" , во кој се заведуват сите админи-

стративни  акти донесени и примени во Советот; 
-Уписник ,,ДОВ" , во кој се заведуваат доверливите 

предмети или писма упатени од или до Советот; 
-Уписник ,,РО ",во кој се заведуваат сите преставки 

поднесени до Советот; 
-Уписник ,,СОИ", во кој се заведуваат сите избори 

на Јавните обвинители, 

-Уписник ,,СОР" ,во кој се заведуваат сите разре-
шувања и престанок на функцијата Јавен обвинител : 

-Уписник ,,СОД",во кој се заведуваат сите  дисцип-
лински постапки поради нестручно и несовесно врше-
ње на јавнообвинителската функција,  

-Уписник ,,СОЖ", во кој се заведуваат сите жалби 
против првостепени дисциплински постапки и одлуки, и 

-Уписник,,СПЛ",  во кој се заведуваат персоналните 
листи на Јавните обвинители. 

 
Член 28-a 

За издадени службени легитимации на членовите 
на Советот на јавните обвинители во Република Маке-
донија се води Книга  за евиденција-СЛ.Ев. 

 
ЧУВАЊЕ НА ДРЖАВНА  И СЛУЖБЕНА ТАЈНА 

 
Член 29 

Претседателот и членовите на Советот на Јавните 
обвинители, државните службеници и другите вработе-
ни се должни  да ја чуваат државната и службената тај-
на без оглед како ја дознале од работата на Советот. 

Под  државна тајна се подразбира се она како др-
жавна и службена тајна е определена со закон и друг 
пропис, а особено: 

-Податоците за работа и одлуки по конкретни пред-
мети  кој биле во работа во Советот на јавните обвини-
тели од сите уписници; 

Податоци, одлука и мислења од Седницата на Сове-
тот на Јавни обвинители. 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ  ОДРЕДБИ  

Член 30 
Доколку со овој Правилник  не се регулирани одре-

дени прашања  ќе се применуваат одредбите од Зако-
нот за Советот на Јавните обвинители. 

 
Член 31 

Правилникот влегува во правна сила од денот на 
неговото донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на Република Македонија“                         

                                  Совет на јавните обвинители на  
                                          Република Македонија 
                                                   Претседател, 
                                              Елена Гошева, с.р. 

__________ 
1313. 

Врз основа на член 12 од Законот за Советот на јав-
ните обвинители на Република Македонија, Советот на 
Јавните обвинители на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 22.08.2008 година, донесе 

 
Д   Е   Л   О   В   Н   И   К 

ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИ-
НИТЕЛИ НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

(пречистен текст)  
I 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ  

Член 1 
Со овој Деловник се уредуваат прашањата на по-

стапката и начинот на работа на Советот на јавните об-
винители на Република Македонија (во понатамошни-
от текст: Советот) како и други прашања од надлежно-
ста на Советот. 

 
Член 2 

Седиштето на Советот е во Скопје. 
На зградата во која се наоѓа Советот се истакнува 

натпис „Совет на јавните обвинители на Република 
Македонија – Скопје“. 
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Член 3 
Советот има свој печат, штембил и приемен штем-

бил. 
Печатот има облик на круг со пречник од 32 мм, и 

со пречник од 25мм  кои го содржат грбот на Републи-
ка Македонија, а околу него е напишано: Република 
Македонија - Совет на јавните обвинители на Републи-
ка Македонија – Скопје. 

Штембилот има правоаголен облик со димензии 
50х30 мм на кој се наоѓа грбот на Република Македо-
нија и натпис: Република Македонија – „Совет на јав-
ните обвинители на Република Македонија, број, ме-
сто, датум и година – Скопје“. 

Печатот и штембилот се ставаат на одлуките, реше-
нијата и другите акти што ги донесува Советот. 

Приемниот штембил има правоаголен  облик со ди-
мензии 65.30 мм, над кој се наоѓа натпис „ Република 
Македонија – Совет на јавните обвинители на Републи-
ка Македонија - Скопје“, а во средината во определе-
ните графи се наоѓаат зборовите „ примено“, „органи-
зациона единица“ и „број“. 

Приемниот штембил се става на сите поднесоци 
што се доставуваат до  Советот.  

 
Член 4 

Со печатот, штембилот и приемниот штембил раку-
ва работник кој е вработен во Советот  и назначен од 
секретарот на Советот и е одговорен за нивната упо-
треба. 

 
II 

НАЧИН НА РАБОТА НА СОВЕТОТ 
 

Член 5 
За прашањата од својата надлежност утврдени со 

уставот и законот, Советот одлучува на седница. 
 

Член 6 
Седницата со одлука ја свикува и со неа раководи 

Претседателот на Советот. 
На седницата на Советот покрај членовите присус-

твува и секретарот на Советот. По одлука на Советот, 
на седницата можат да присуствуваат и други лица.  

Советот  одржува седница најмалку два пати во ме-
сецот,  секоја прва и трета среда во месецот, а по по-
треба и повеќе пати. 

Претседателот е должен да свика седница и по 
предлог на најмалку 4 членови на Советот. Барањето за 
закажување на седница ги содржи прашањата по кои се 
бара да се расправа на седницата. 

Одлуката за свикување на седница со предлогот на 
дневниот ред и со материјалите до членовите на Сове-
тот по правило се доставуваат по пошта или по еле-
ктронски пат (е-маил) најмалку 3- дена пред одржува-
ње на седницата.  

По исклучок седница може да биде закажана и одр-
жана и во пократок рок од утврдениот со став 5 на овој 
член.  

 
Член 7 

За работата на седницата на Советот се води запис-
ник. Записникот го води секретарот на Советот. Во 
случај на отсутност или спреченост на секретарот, за-
писникот го води лице што ќе го определи Советот.  

Записникот содржи: време, датум и место на одр-
жување на седницата, присутни членови на Советот, 
дневен ред, изјаснување на членовите по дневниот ред, 
учесници во расправата и нивните дискусии, донесени 
одлуки, решенија и заклучоци.  

Донесените одлуки, решенија и заклучоци се изго-
твуваат во писмена форма најдоцна до 3- дена по завр-
шувањето на Седницата.  

Примерок од записникот се доставува до членовите 
на Советот, кои можат да дадат забелешки за записни-
кот на седница на Советот на која се разгледува истиот.  

Советот го разгледува и усвојува записникот на 
седницата која следи по онаа за која истиот се однесу-
ва. 

Усвоениот записник го потпишуваат претседателот 
на советот и секретарот. 

 
Член 8 

Седницата на советот може да се одржи ако е при-
сутно мнозинството од вкупниот број на членови. 

Советот одлучува со мнозинство на гласови од 
вкупниот број на членови. 

Членовите на Советот  редоследно гласаат според 
азбучниот ред на нивните презимиња. 

Седниците на Советот се од јавен карактер, освен 
кога Советот ќе донесе одлука дека седницата ќе биде 
од затворен карактер. 

 
Член 9 

На Седниците на Советот членовите на Советот се-
дат по следниот редослед: 

Претседателот на Советот седи на централното ме-
сто на масата, од десната страна седи неговиот заме-
ник, а потоа Јавниот обвинител на Република Македо-
нија, а од левата Министерот за правда. Од десната 
страна до Јавниот Обвинител на Република Македонија 
седат членовите на Советот избрани од редот на јавни-
те обвинители и тоа по рангот на обвинителството од 
кое се избрани. Ако повеќе обвинители се од обвини-
телство кое е од ист ранг, предност има повозрасниот 
член на Советот. Од левата страна до Министерот за 
Правда седат по редослед по кој се избрани членовите 
на Советот што ги избрало Собранието на Република 
Македонија. 

 
Член 10 

Претседател на Советот 
Советот на седница избира претседател од редовите 

на членовите на Советот, од редот на избраните јавни 
обвинители, со мнозинство гласови од вкупниот број 
на членови со тајно гласање. 

Кандидат за претседател на Советот може да пред-
ложи секој член на Советот. 

Постапката ја спроведува тричлена комисија која ја 
избираат членовите на Советот од своите редови. 

Ако ниту еден кандидат не го добие потребното 
мнозинство, постапката за избор се повторува. 

Ако има повеќе од два кандидати и доколку ниту 
еден не го добие потребното мнозинство на гласови, се 
спроведува и втор круг на гласање. Во вториот круг на 
гласање одат двајцата кандидати со најмногу добиени 
гласови во првиот круг на гласање. 

Ако никој од кандидатите ниту во вториот круг на 
гласање не го добие потребното мнозинство, постапка-
та за избор се повторува. 

Мандатот на претседателот на Советот трае 2 годи-
ни, без право на повторен избор.  

На предлог на претседателот на Советот на истата 
седница на која се избира претседател, Советот избира 
и заменик на претседателот на Советот, кој ќе го заме-
нува во негово отсуство.  Заменикот на претседателот 
на Советот се избира со јавно гласање, со мнозинство 
на гласови од вкупниот број на членови на Советот. 
Мандатот на заменикот трае 2 години, без право на по-
вторен избор.  

За претседател и заменик на Советот не можат да 
бидат избрани јавниот обвинител на Република Маке-
донија и министерот за правда. 

 
Член 11 

Претседателот на Советот е надлежен да: 
- го претставува Советот ;  
- претседава со седниците и учествува во работата и 

одлучувањето на Советот; 
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- ги потпишува одлуките, решенијата и другите 
акти на Советот; 

- се грижи за спроведување на деловникот на Советот; 
- изготвува предлог за распоред на работа на членовите 

на Советот и го доставува на усвојување на седница; 
- непосредно ја известува јавноста за прашањата од 

надлежност на Советот или определува лице од редот 
на стручната служба  за таа цел;  

- врши други работи определени со закон и со овој 
деловник. 

Во случај на отсуство или спреченост на претседа-
телот за вршење на работите од негова надлежност, не-
го го заменува заменикот.  

 
Член12 

Членот на Советот е надлежен да:  
- учествува во работата и во одлучувањето по пра-

шањата што се на дневен ред на седницата на советот; 
- врши увид во работата на јавните обвинители и 

превзема други дејствија кога за тоа ќе биде назначен 
од Советот, и за тоа до него поднесува извештај;  

- дава иницијативи, предлози и мислења за праша-
ња од делокругот на работата на Советот; и 

- врши други работи определени со овој деловник и 
други акти на советот.  

                                                          
Член 13 

Советот е надлежен да: 
- дава мислење на Владата на Република Македони-

ја по предлогот за именување и разрешување на Јавни-
от обвинител на Република Македонија, 

- ги избира и разрешува јавните обвинители, 
- утврдува престанок на функцијата јавен обвинител и 

одлучува во втор степен во постапка за утврдување на дис-
циплинската одговорност на јавните обвинители, 

- одлучува за утврдување на нестручно и несовесно 
вршење на функцијата јавен обвинител, 

- ја следи работата на јавните обвинители врз осно-
ва на оцената за нивната работа согласно со Законот за 
јавното обвинителство, 

- одлучува за привремено оддалечување од функци-
јата јавен обвинител, 

- постапува по претставки и поплаки на граѓани и 
правни лица за работата на јавните обвинители, 

- го определува бројот на јавните обвинители во 
јавните обвинителства со одлука, 

- до крајот на февруари во тековната година, со од-
лука го утврдува бројот на слободните места за јавни 
обвинители во основните јавни обвинителства за на-
редните две години и одлуката ја доставува до Акаде-
мијата за обука на судии и обвинители, 

- ги разгледува и оценува годишните извештаи на 
јавните обвинителства, 

- донесува Деловник за работа, 
- донесува решение за мирување на функцијата ја-

вен обвинител, 
- издава и да одзема службени легитимации на јав-

ните обвинители, 
- води персонален лист за јавните обвинители, 
- поднесува извештај за својата работа, 
- дава мислења по закони од областа на делокругот 

на работата на Советот, 
- дава мислења по програмите на Академијата за 

обука на судии и јавни обвинители, 
- објави оглас и спроведува постапка за избор на ја-

вен обвинител за времено упатување во друго јавно об-
винителство и 

- врши и други работи утврдени со закон. 
 

Член 14 
За поголема ефективност во извршувањето на свои-

те надлежности, по предлог на претседателот на Сове-
тот, на седница на Советот се назначуваат по двајца 

членови на Советот како координатори во секое од че-
тирите подрачја на Вишите јавни обвинителства, кои 
ќе ја координираат работата на истите. За координато-
ри може да бидат назначени членови на Советот само 
од редот на избраните јавни обвинители кои не се чле-
нови на Советот по функција согласно законот. 

Овој распоред  може да се менува согласно потре-
бите на Советот. 

 
Член 15 

Координаторите му поднесуваат извештај на Сове-
тот за извештаите за работа, за кандидатите за избор и 
разрешување, постапување по претставки и поплаки и 
за сите прашања кој се на дневен ред а, се однесуваат 
на соодветните Виши и подрачните основни јавни об-
винителства чија работа се задолжени да ја следат. 

 
Член 16 

Со одлука на Советот, Советот може да формира 
една или повеќе работни групи кои ќе работат на опре-
делени работни задачи. 

Со одлуката за формирање на работна група се 
утврдуваат нејзините членови, работната задача на која 
ќе работи и роковите за реализирање на задачата од-
носно мандатот на работната група. 

 
III 
 

ПОСТАПКА ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 17 
Советот на јавни обвинители на Република Македо-

нија, на барање на Владата на Република Македонија, 
во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето, до 
Владата на Република Македонија доставува образло-
жено позитивно или негативно мислење во писмена 
форма за сите пријавени кандидати на огласот што ги 
исполнуваат условите согласно со закон. 

По доставениот список на пријавени кандидати по 
азбучен ред, Советот отвора јавна расправа за секој 
кандидат поединечно. 

Потоа со јавно гласање, за секој кандидат поеди-
нечно, Советот се изјаснува  какво мислење ќе даде. 

Позитивно мислење ќе биде дадено за кандидатот 
за кој мнозинство од вкупниот број на членови на Со-
ветот се  изјасниле за тоа. 

 
Член 18 

По предлогот на Владата на Република Македонија 
за разрешување на јавниот обвинител на Република 
Македонија, во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на 
доставување на предлогот, Советот доставува до Вла-
дата образложено позитивно или негативно мислење  
во писмена форма. 

По предлогот на Владата се отвора расправа. 
На расправата  не учествуваат јавниот обвинител на 

Република Македонија и министерот за правда.  
Предлогот за разрешување ќе се смета дека е при-

фатен, доколку за него со јавно гласање, се изјасниле 
мнозинството од вкупниот број на членови на Советот. 

 
Член 19 

Ако на јавниот обвинител на Република Македони-
ја му престанала функцијата или е разрешен, Советот 
со одлука ќе определи јавен обвинител од редот на јав-
ните обвинители во Јавното обвинителство на Репуб-
лика Македонија, кој ќе ја врши функцијата до имену-
вање на јавен обвинител на Република Македонија. 

Оваа одлука се донесува со јавно гласање, доколку 
за неа гласаат мнозинство од вкупниот број на членови 
на Советот.  
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Член 20 
Советот до крајот на месец февруари во тековната 

година, со одлука го утврдува бројот на слободните ме-
ста за јавни обвинители во основните јавни обвини-
телства за наредните две години и одлуката ја доставу-
ва до Академијата за обука на судии и обвинители.   

Член 21 
Советот со одлука го определува бројот на јавните 

обвинители во јавните обвинителства, врз основа на 
обемот и надлежноста на рабoта во истите.  

IV 
ПОСТАПКА  ЗА  ИЗБОР И  РАЗРЕШУВАЊЕ НА 

ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ, ВРЕМЕНО УПАТУВАЊЕ 
И РАСПОРЕДУВАЊЕ  

Член 22 
Советот донесува одлука за објавување на оглас за 

избор на јавен обвинител, веднаш по испразнувањето 
или по утврдена потреба за  место за јавен обвинител 
во согласност со одредбите од законот.                                                                   

1) ИЗБОР НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ    
Член 23 

Советот избира јавен обвинител во основно јавно 
обвинителство рангиран според постигнатиот успех на 
листата на кандидати доставен од Академијата за обука 
на судии и јавни обвинители кои се јавиле на огласот. 

До првото стекнување на својство на кандидати за 
јавни обвинители согласно со Законот за Академијата 
за обука на судии и јавни обвинители, јавните обвини-
тели во основните јавни обвинителства ќе се избираат 
согласно со условите од членот 34 ставови (1) и (2) од 
Законот за јавното обвинителство ("Службен весник на 
Република Македонија" број 38/2004). 

Во период од три години по денот на првото стек-
нување на својство на кандидати за јавни обвинители, 
согласно Законот за Академијата за обука на судии и 
јавни обвинители, Советот 50 проценти од непополне-
тите обвинителски места во основните обвинителства  
ќе ги пополни со лица кои ги исполнуваат условите за 
заменик јавен обвинител во основно јавно обвинителс-
тво, согласно член 34 ставови 1 и 2 од Законот за јавно-
то обвинителство („Службен Весник на РМ“ бр. 38/04) 
и кои не ја посетувале почетната обука во Академијата.  

 
Член 24 

Советот избира јавен обвинител во Јавното обвинителс-
тво на Република Македонија, во вишите обвинителства и во 
Основното јавно обвинителство за гонење на организиран 
криминал и корупција, од пријавените кандидати на огласот 
што ги исполнуваат условите и критериумите предвидени со 
Законот за јавното обвинителство. 

Советот, за јавен обвинител во овие обвинителства, 
ќе избере лице со потврдени резултати во работата, кое 
има стручни и професионални квалитети и кое ужива 
углед во вршење на функцијата, кое ги исполнува след-
ните критериуми: 

1. Стручно знаење, при што се земат предвид спе-
цијалистичките, постдипломските студии и учеството 
во континуирана едукација; 

2. Односот кон работата или ажурност при извршу-
вање на работата како јавен обвинител; 

3. Способност за стручно разрешување на правните 
прашања; 

4. Преземање дополнителни работи при вршење на 
функцијата на јавен обвинител преку учество во изго-
твување на прописи, менторство, едукација и слично; 

5. Уживањето и чувањето на угледот на јавниот об-
вините и Јавното обвинителство, што се утврдува со 
начинот на комуникација со странките и другите орга-
ни, самостојноста, непристрасноста и доверливоста во 
извршувањето на функцијата на јавен обвинител и над-
вор од неа; 

6. Професионалниот однос  кон стручната служба 
на јавното обвинителство. 

Член 25 
При изборот на Виш јавен обвинител, основен јавен 

обвинител за гонење на организиран криминал и ко-
рупција и основен јавен обвините на основното обви-
нителство, покрај критериумите од претходниот член, 
кандидатот треба да поседува и способност за вршење 
на задачи од раководен карактер. 

Доколку кандидатот претходно вршел раководни 
функции, посебно ќе се ценат способностите и оценка-
та за неговата работа од страна на непосредно повисо-
киот јавен обвинител. 

Пред пристапување  на изборот на јавен обвинител 
Советот врши интервју со пријавените кандидати. 

Интервју ќе се врши со кандидатите кои ја достави-
ле  целокупната документација со која се потврдуваат 
со закон пропишаните услови предвидени од член 44 
од Законот  за јавното обвинителство. 

Доставената документација треба да биде доставена 
во оригинал или заверена фотокопија на нотар. 

Уверението за државјанство и лекарското уверение 
да не се постари од шест (6)  

Месеци од денот на нивното издавање. 
 

Член 26 
За избор на јавен обвинител, Советот расправа и од-

лучува на Седница на која присуствуваат најмалку две 
третини од членовите на Советот.  

За јавен обвинител е избран кандидатот кој добил мно-
зинство гласови од вкупниот број членови на Советот. 

 
Член 27 

Одлуката за избор на јавен обвинител Советот ја 
донесува со јавно гласање.  

Од вкупниот број на пријавените кандидати за из-
бор на јавен обвинител, кандидатите кој на седница на 
советот добиле поддршка на 1/3 на вкупниот број на 
членови на советот , влегуваат во потесна листа за из-
бор на јавен обвинител. 

Ако по првото гласање никој од пријавените канди-
дати не го добие потребното мнозинство ( од 1/3 од 
гласовите на вкупниот број на членовите на Советот), 
гласањето се повторува. 

Ако по повтореното гласање никој од кандидатите 
не го добие потребното мнозинство (од 1/3 од гласови-
те од вкупниот број на членовите на Советот), огласот 
за избор на јавен обвинител се повторува. 

 
Член 28 

Ако пријавените кандидати за избор на јавен обви-
нител не се од редовите на јавни обвинители, Советот 
прибавува мислење од правното лице, односно од дру-
гите институции каде кандидатот работел, за неговиот 
стручен и професионален развој во областа на правото.  

Член 29 
Советот избира виш јавен обвинител на вишо јавно 

обвинителство, основен јавен обвинител за гонење на 
организиран криминал и корупција на основното јавно 
обвинителство за гонење на организиран криминал и 
корупција и основен јавен обвинител на основно јавно 
обвинителство од пријавените кандидати, од редот на 
избраните јавни обвинители во Република Македонија 
кои ги исполнуваат условите и критериумите предви-
дени во Законот за јавното обвинителство. 

За виш јавен обвинител, основен јавен обвинител за 
гонење на организиран криминал и корупција или ос-
новен јавен обвинител е избран кандидатот кој добил 
мнозинство гласови од вкупниот број членови на Сове-
тот. 

Член 30 
Советот избира виш јавен обвинител на вишо јавно 

обвинителство, основен јавен обвинител за гонење на 
организиран криминал и корупција и основен јавен об-
винител на основно јавно обвинителство, за време од 
четири години, од редот на избраните јавни обвините-
ли со право на повторен избор. 
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Советот ги избира  јавните обвинители во Основно-
то јавно обвинителство за гонење на организиран кри-
минал и корупција од редот на избраните јавни обви-
нители за време од четири години со право на повторен 
избор.  

Член 31 
Ако јавниот обвинител на Република Македонија, 

Вишиот јавен обвинител или Основниот јавен обвини-
тел, не бидат повторно избрани, Советот ќе донесе ре-
шение со кое што истите продолжуваат да ја вршат 
функцијата јавни обвинители во истото јавно обвини-
телство. 

Ако Основниот јавен обвинител за гонење на орга-
низиран криминал и корупција  не биде повторно из-
бран, Советот ќе донесе решение со кое истиот продол-
жува да ја врши функцијата јавен обвинител во јавното 
обвинителство од кое бил избран. 

 
Член 32 

Пред стапувањето на должност јавните обвинители 
дават свечена изјава, чиј текст е определен со член 33 
став 2 од Законот за јавното обвинителство. 

 
Член 33 

Кога Советот избира Основен јавен обвинител или 
Јавен обвинител во тоа обвинителство основано за по-
драчјето на два или повеќе суда во кој барем еден е со 
седиште на подрачјето на единиците на локалната са-
моуправа во кој  освен македонскиот јази друг службен 
јазик е јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од гра-
ѓаните кои живеат на подрачјето на тие единици на ло-
кална самоуправа и виш јавен обвинител или обвини-
тели во тоа обвинителство, чие што седиште се наоѓа 
на подрачјето на единицата на локална самоуправа ка-
де што 20 % од граѓаните зборуваат службен јазик раз-
личен од македонскиот , се смета дека  е избран канди-
дат избран од вкупниот број на членови, при  што е по-
требно мнозинство гласови од присутните членови кои 
припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Ре-
публика Македонија.   

Член 34 
Доколку по спроведената постапка за јавен обвини-

тел, Советот утврди дека ниту еден од пријавените кан-
дидати не ги исполнува условите за избор, ќе донесе 
одлука за повторно огласување на изборот.  

 
2) РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ  

Член 35 
Јавен обвинител се разрешува од функција:  
а) Поради потешка дисциплинска повреда  што го 

прави недостоен за вршење на функцијата јавен обви-
нител пропишана со член 69 од Законот за јавното об-
винителство; или  

б) Поради нестручно и несовесно вршење на функ-
цијата јавен обвинител, поради причини пропишани со 
член 71 од Законот за јавното обвинителство. 

 
Член 36 

Постапката за утврдување на потешка дисциплин-
ска повреда и на нестручно и несовесно вршење на 
функцијата на јавниот обвинител ја спроведува Коми-
сија формирана од јавниот обвинител на Република 
Македонија. 

Во оваа постапка Советот одлучува по жалба про-
тив одлуката на Комисијата од став1 на овој член. 

Одлуката по жалба, Советот ја донесува со јавно 
гласање,  со мнозинство гласови од вкупниот број чле-
нови на Советот.  

Одлучувајќи по жалба Советот може да ја укине, 
измени или потврди одлуката на Комисијата.Кога ја 
потврдува одлуката на Комисијата од ставот (1) на овој 
член со која е изречена мерка разрешување од функци-
јата јавен обвинител, Советот донесува посебно реше-
ние со кое се констатира престанок на функцијата. 

Член 37 
Против оваа одлука на Советот, разрешениот  јав-

ниот обвинител има право да поведе управен спор пред 
надлежниот суд.  

Советот донесува Правилник за уредување на по-
стапката за утврдување на одговорност на јавниот об-
винител. 

 
3) ВРЕМЕНО УПАТУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВА-

ЊЕ ВО ДРУГО ОБВИНИТЕЛСТВО  
 

Член 38 
Доколку врз основа на определени околности дојде 

до загрозување или оневозможување на извршувањето 
на функцијата јавен обвинител, а особено поради во-
нредно зголемен обем на работа или заради намалува-
ње на заостанати предмети, на предлог на јавниот об-
винител на Република Македонија, Советот ќе објави 
оглас и ќе спроведе постапка за избор на јавен обвини-
тел за времено упатување на јавен обвинител од едно 
во друго обвинителство, за период кој не може да биде 
подолг од 6 (шест) месеци. 

По завршувањето на објавениот оглас, Советот со 
мнозинство од вкупниот број на членови ќе донесе од-
лука за времено упатување на јавен обвинител на рабо-
та од едно во друго обвинителство. 

Ако ниту еден јавен обвинител не се јави на огла-
сот, на предлог на Јавниот обвинител на Република 
Македонија, Советот со мнозинство од вкупниот број 
на членови, може времено да упати јавен обвинител во 
друго јавно обвинителство,  само по претходна негова 
согласност. 

На предлог од јавниот обвинител на Република Ма-
кедонија, a со одлука на Советот рокот на упатување 
од став 3 може да биде продолжен, за дополнителни 6 
(шест) месеци. 

 
Член 39 

Во случај на укинување или реорганизирање на јав-
но обвинителство, Советот на јавни обвинители на Ре-
публика Македонија ќе го распореди јавниот обвини-
тел од тоа јавно обвинителство во друго јавно обвини-
телство од ист или понизок степен. 

 
V 

МИРУВАЊЕ И ПРЕСТАНУВАЊЕ НА  
ЈАВНООБВИНИТЕЛСКАТА ФУНКЦИЈА 

 
1. МИРУВАЊЕ 
 

Член 40 
Советот на јавни обвинители , донесува решение  за  

мирување на функцијата на јавен обвинител  именуван 
или избран за член на Советот на јавни обвинители,  на 
јавен  обвинител или за судија именуван или избран во 
меѓународна правосудна институција, судија на Устав-
ниот суд на Република Македонија или директор на 
Академијата за обука на судии и јавни обвинители на 
Република Македонија. 

Функцијата јавен обвинител мирува за време на вр-
шење на должноста за која е именуван или избран. 

 
2. ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА  
 

Член 41 
На јавен обвинител функцијата му престанува под 

условите пропишани со член 66 од Законот за јавното 
обвинителство.  

 
Член 42 

За утврдување на престанок на функцијата, Советот 
расправа и одлучува на седница на која присуствуваат 
мнозинството на членови од вкупниот број на членови 
на советот, а одлуката се донесува со мнозинство на 
гласови од вкупниот број на членови, со јавно гласање.  
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VI 
ВРЕМЕНО ОДДАЛЕЧУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈА 

 
Член 43 

Доколку јавниот обвинител е оддалечен од вршење 
на функцијата, согласно член 60 од Законот за јавното 
обвинителство, со одлука на јавниот обвинител на Ре-
публика Македонија , тој има право на жалба до Сове-
тот против оваа одлука во рок од 3 (три ) дена од прие-
мот на одлуката. 

Советот одлучува по жалбата, во рок од 24 часа, со 
мнозинство на гласови од вкупниот број на членови. 

Одлучувајќи по жалба Советот може одлуката за 
оддалечување да ја укине,измени или потврди.  

 
 

VII 
ПОСТАПКА ПО ПРЕСТАВКИ И ПОПЛАКИ 

 
Член 44 

Советот постапува по претставки и поплаки на гра-
ѓани и правни лица за работата на јавните обвинители. 

Доколку по направените проверки на наводите во 
преставката, членот на Советот оцени дека истите се 
основани, за тоа ќе го извести Советот, кој преставката 
ја разгледува на седница. 

По наводите на преставката,  на седница на Советот 
се води расправа. 

Доколку со мнозинство на гласови од вкупниот 
број на членови Советот оцени дека има основи на 
сомневање дека е сторена дисциплинска повреда или 
јавниот обвинител нестручно и несовесно ја вршел 
функцијата, преставката заедно со сите списи и конста-
тации ќе ја достави на понатамошно надлежно поста-
пување на Јавниот обвинител на Република Македони-
ја. 

Доколку по направените проверки на наводите на 
преставката, членот на Советот констатира дека истите 
се неосновани, според негова оценка  за тоа ќе го изве-
сти подносителот на преставката. 

Претставките и поплаките од став 1 на овој член 
треба да бидат уредно поднесени во архивата на Сове-
тот. 

 
VIII 

ОЦЕНА НА РАБОТАТА НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ 
 

Член 45 
Советот на јавни обвинители на Република Македо-

нија донесува Правилник за утврдување на начинот за 
оцена на работата на јавните обвинители. 

Оцената од ставот (1) на овој член ја врши непо-
средно повисокиот јавен обвинител за секој јавен обви-
нител поединечно, во период од секои две години. 
Оцена на работата на основниот јавен обвинител за го-
нење на организиран криминал и корупција ја врши 
јавниот обвинител на Република Македонија. 

Оцената од ставот (1) се доставува до Советот на 
јавните обвинители на Република Македонија. 

 
IX 

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА 
 

Член 47 
Советот им издава и одзема службена легитимација 

на јавните обвинители.  
Советот со посебен акт ги пропишува формата и со-

држината на образецот на легитимацијата, начинот на 
нејзиното издавање и одземање. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА 

 
Член 48 

За својата работа Советот поднесува годишен изве-
штај до Собранието на Република Македонија. 

Извештајот ги содржи податоците, пропишани со 
член 13 став 2 од Законот за Советот на јавните обви-
нители. 

Советот на седница го усвојува извештајот со мно-
зинство гласови од вкупниот број на членови на седни-
цата.  

По усвојувањето на извештајот примерок од истиот 
се доставува до Собранието на Република Македонија, 
Владата на Република Македонија  и Јавното обвини-
телство на Република Македонија. 

 
XI 

СТРУЧНА СЛУЖБА 
 

Член 49 
Советот има стручна служба. 
Со стручната служба раководи секретар. 
Кандидатот за секретар покрај општите услови за 

работен однос треба да има најмалку 4- години работен 
стаж по положен правосуден испит.  

Советот донесува акти за внатрешна организација и 
систематизација на работните места. 

При вработување на стручната служба на Советот 
се обезбедуваат соодветна и правична застапеност на 
граѓаните кои припаѓаат на заедниците кои не се мно-
зинство во Република Македонија.  

 
Член 50 

Секретарот на Советот му помага на претседателот 
на Советот во работата и особено се грижи за уредно и 
навремено извршување на работите од страна на др-
жавните службеници и другите вработени во државна-
та служба.  

 
XII 

ДОНЕСУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ДЕЛОВНИКОТ 

 
Член 51 

Деловникот за работа, Советот го донесува со мно-
зинство гласови од вкупниот број на членови. 

Дополнувањето и изменувањето на деловникот се 
врши на начин и постапка што важат за негово донесу-
вање. 

Деловникот за работа и неговите измени и дополну-
вања се објавуваат во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
XIII 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 52 
Овој деловник влегува во сила со денот на неговото 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
                                      Совет на Јавните обвинители 
                                    на Република Македонија 
                                    Претседател, 
                            Елена Гошева, с.р.   
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