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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1755. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА 

 
Се прогласува Законот за електронска трговија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 26 октомври 2007 година. 
 

         Бр. 07-4542/1                             Претседател 
26 октомври 2007 година       на Република Македонија,                       
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
 Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА 
 

I.  ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Предмет на уредување 

 
Со овој закон се уредуваат услугите на информа-

тичко општество поврзани со електронската трговија, 
одговорностите на давателите на услуги на информа-
тичко општество, комерцијалната комуникација и пра-
вилата во врска со склучувањето на договорите во еле-
ктронски облик.  

 
Член 2 

Примена на Законот 
 
Одредбите од овој закон не се применуваат на: 
- оданочувањето, 
- заштита на личните податоци, 
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- нотарската дејност или слични професии што 
вклучуваат директна и посебна врска меѓу корисникот 
и соодветен надлежен орган на државната управа, 

- застапувањето корисник и бранење на неговите 
интереси во судот и 

- игрите на среќа со парични вложувања, вклучувај-
ќи ги и лотариите и трансакциите за обложувања во 
согласност со одредбите од прописите кои ја уредуваат 
оваа област. 

 
Член 3 

Дефиниции 
 
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
1. Услуги на информатичко општество се услуги 

што се обезбедуваат за надомест на далечина, преку 
електронски средства и на лично барање на примателот 
на услугата. „На далечина“ означува дека услугата се 
обезбедува без истовремено присуство на две страни. 
“Преку електронски средства“ значи дека услугата се 
испраќа од почетната/изворната точка и се добива на 
крајната дестинација преку електронска опрема за про-
цесирање (вклучително и дигитална компресија) и чу-
вање на податоци и се испраќа, пренесува и добива во 
целост преку кабел, радиобранови, оптички средства 
или други електромагнетни средства. „ На лично бара-
ње на примателот на услугата“ значи дека услугите се 
обезбедуваат преку пренос на податоци на лично бара-
ње. Услугите на информатичкото општество содржат 
особено продажба на призводи и услуги, услуги за при-
стап до информаци или огласи преку Интернет и при-
стап до услугите на јавна комуникациска мрежа, пре-
нос на податоци или чување на податоците на примате-
лот во јавната комуникациска мрежа; 

2. „Давател на услуги“ е секое физичко или правно 
лице кое дава услуги на информатичко општество пре-
ку основање на трговско друштво на неопределено вре-
ме во Република Македонија, при што присуството и 
употребата на технички средства и на технологии по-
требни за давање на услугата на информатичкото оп-
штество, самите по себе не претставуваат основање на 
давателот на услугата; 
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3. „Примател на услугите“ е секое физичко или 
правно лице кое од професионални или од други при-
чини користи услуги на информатичкото општество, со 
цел да побара информација или истата да ја направи 
достапна; 

4. „Потрошувач“ е секое физичко лице кое користи 
услуги на информатичко општество за цели надвор од 
неговaтa трговскa дејност или професија; 

5. „Регулирани професии“ се оние професии, однос-
но професионални дејности за кои условите за вршење 
се утврдени со закон; 

6. „Електронски потпис“ е низа на податоци во еле-
ктронски облик кои се содржани или се логично повр-
зани со други податоци во електронски облик и е наме-
нет за утврдување на автентичност на податоците и за 
утврдување на идентитетот на потписникот; 

7. „Комерцијална комуникација“ е форма на кому-
никација креирана со цел директно или индиректно да 
промовира прозводи, услуги или углед на трговското 
друштво или на лице кое врши трговска или занаетчи-
ска дејност.  

Следново, само по себе, не претставува комерцијал-
на комуникација: 

- соопштување на информации што овозможуваат 
директен пристап до дејноста на физичкото или прав-
ното лице, особено во врска со името,  адресата и адре-
сата на електронската пошта и 

- комуникации во врска со производи, услуги или 
угледот на физичкото или правното лице остварени на 
друг а не електронски начин, особено кога е тоа без 
финансиски надоместок и 

8. „Договори во електронски облик“ се договори 
кои правните или физичките лица, во целост или де-
лумно, ги склучуваат, праќаат, примаат, раскинуваат, 
откажуваат, пристапуваат кон нив и ги прикажуваат по 
електронски пат, користејќи електронски, оптички или 
слични средства, вклучувајќи, но не ограничувајќи се 
на пренесување преку интернет. 

 
Член 4 

Давање услуги на информатичко општество 
 
(1) Давањето на услуги на информатичко општес-

тво е слободно. 
(2) Давателот на услуги на информатичко општес-

тво  во Република Македонија е должен да постапува и 
да дава услуги во согласност со законите и другите 
прописи на Република Македонија. 

 
Член 5 

Исклучоци од примена 
 
(1) Одредбата од членот 4 став (2) на овој закон не 

се применува на даватели на услуги на информатичко 
општество со седиште во земја членка на Европската 
унија, дури и во случаи кога услугата е насочена кон 
граѓаните на Република Македонија. 

(2) Одредбите од членот 4 став (1) на овој закон  и 
од ставот (1) на овој член не се применуваат во следни-
те подрачја:  

- авторско право и правата од индустриска сопстве-
ност, 

- емисија на електронски пари, 
- активности на осигурителните друштва, 
- слобода на страните да го изберат правото на др-

жавата кое ќе се применува за нивниот  договор, 
- одговорности кои произлегуваат од потрошувач-

ките договори и во врска со нив,  
- валидност на договорите со кои се создаваат или 

пренесуваат права  на недвижен имот и 
- дозволивост на небарана комерцијална комуника-

ција преку електронска пошта. 

Член 6 
Принцип што исклучува претходно овластување 

 
За давање на услуги на информатичко општество 

не е потребна посебна дозвола, одобрение или кон-
цесија. 

 
II. ИНФОРМИРАЊЕ И КОМЕРЦИЈАЛНА  

КОМУНИКАЦИЈА 
 

Член 7 
Информации што треба да се обезбедат 

 
(1) Давателот на услуги на информатичко општес-

тво на примателот на услуги и  надлежните органи на 
државната управа во Република Македонија е должен 
да ги направи лесно, директно и постојано достапни 
најмалку следниве информации: 

- име, односно фирма на давателот на услугата, 
- седиште на правното лице, давател на услугата 

или адреса доколку е физичко лице, 
- податоци за давателот на услугата врз основа на 

кои примателот на услугата може на директен и ефика-
сен начин да стапи во контакт со него, вклучително 
електронската адреса, 

- решение  со кое давателот на услуги на информа-
тичко општество е запишан во Централниот регистар 
на Република Македонија, 

- податоци од надлежниот орган, доколку давателот 
на услугата подлежи на обврска за издавање на лицен-
ци или друг вид на одобренија и  

- даночен број ако давателот на услуга е обврзник 
на ДДВ. 

(2) Покрај информациите од ставот (1) на овој член 
давателот на услуги на информатичко општество кој 
врши регулирана професија е должен да ги направи до-
стапни и следниве информации: 

- податоци за институцијата кај која е регистриран 
давателот на услугата, 

- професионалниот назив и земјата во која е стекнат 
тој назив   и 

- упатување на професионалните правила во земјата 
во која ја врши дејноста и начинот на пристап до нив. 

(3) Ако давателот на услуги на информатичко оп-
штество ги наведува цените на производите и услугите, 
тие треба да бидат наведени јасно и недвосмислено, 
особено треба да се наведе дали во нив се вклучени 
трошоците на испорака, даноците и манипулативните 
трошоци кои имаат влијание на наведената цена. 

 
Член 8 

Комерцијална комуникација 
 
Давателот на услуги е должен да обезбеди дека по-

датоците од комерцијалната комуникација која е дел од 
услугите на информатичкото општество или ја сочину-
ваат истата се во согласност најмалку со следниве ус-
лови: 

- комерцијалната комуникација да може јасно да се 
идентификува како таква во моментот кога корисникот 
ќе ја прими, 

- јасно да може да се идентификува физичкото или 
правното лице во чие име се прави комерцијалната ко-
муникација   и 

- секоја промотивна понуда од комерцијалната ко-
муникација (вклучувајќи попусти и подароци), може 
јасно да се идентификува како таква и условите кои 
треба да бидат исполнети за давање на понуда од ко-
мерцијалната комуникација да бидат лесно достапни и 
јасно и недвосмислено претставени. 
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Член 9 
Небарана комерцијална комуникација 

 
Користењето на електронската пошта со цел за до-

ставување на небарана комерцијална комуникација е 
дозволено само со претходно прифаќање од страна на 
корисникот кон кој  тој вид на комуникација е упатена, 
во согласност со Законот за електронски комуникации. 
 
III.  ДОГОВОРИ СКЛУЧЕНИ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ 

 
Член 10 

Форма и важност на договорите во електронски  
облик 

 
(1) Договорите можат да се склучат по електронски 

пат, односно во електронски облик. 
(2) Понудата и прифаќањето на понудата можат да 

се даваат по електронски пат, односно во електронски 
облик. 

(3) На договорот склучен во електронски облик не-
ма да му се оспори полноважноста поради тоа што е 
направен со електронска порака, односно во електрон-
ски облик.  

(4) Кога за полноважноста и склучувањето на дого-
ворот е потребен потпис на лицето, ќе се смета дека тој 
услов е исполнет со електронска порака потпишана со 
електронски потпис во согласност со прописите за еле-
ктронски потпис. 

(5) Одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој 
член не се применуваат на договорите: 

- регулирани со прописите за семејството и за нас-
ледувањето, 

- кои создаваат или пренесуваат права на недвижен 
имот, со исклучок на правата на закуп, 

- за кои според закон има потреба од вклучување на 
судови, нотари или слични професии и 

- за дадена гаранција и за дополнително обезбедување, 
од страна на лица кои дејствуваат за цели надвор од нив-
ниот трговски, работен или професионален ангажман.  

 
Член 11 

Супсидијарна примена на прописите 
 
Доколку со овој закон поинаку не е определено, на 

договорноправните односи кои произлегуваат или се 
поврзани со договорите склучени по електронски пат 
или во електронски облик, се применуваат одредбите 
од Законот за облигационите односи.  

 
Член 12 

Информации што треба да се обезбедат  
за склучување на договор 

 
(1) Давателот на услугата на информатичкото оп-

штество е должен на примателот на услугата пред 
склучување на договор, на јасен, разбирлив и недвос-
мислен начин да му ги обезбеди следниве информации: 

- различните технички постапки што треба да се 
следат за да се склучи договорот, 

- содржината на договорот, 
- општите услови на работење ако се составен дел 

на договорот, 
- дали склучениот договор давателот на услугите ќе 

го архивира и дали истиот ќе биде достапен, 
- техничките средства за препознавање и поправање 

на погрешно внесени податоци пред да се направи на-
рачката и 

- понудените јазици за склучување на договор. 
(2) Давателот на услугата треба да ги наведе сите 

релевантни кодекси на добра пракса на кои е потпис-
ник и информациите за тоа како тие кодекси можат да 
се користат по електронски пат. 

(3) Одредбите содржани во договорите во електрон-
ски облик што ги склучуваат давателите на услуги на 
информатичкото општество мораат да бидат ставени 
од страна на давателите на располагање на корисници-
те на услуги на начин кој овозможува складирање и ре-
продуцирање на истите. 

(4) Договорните страни кои не се потрошувачи во 
меѓусебно договорените односи можат да договорат 
отстапување од одредбите од ставот (1) на овој член.  

(5) Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член  не 
се однесуваат на договорите склучени преку електрон-
ска пошта или на неа соодветна форма на лична кому-
никација.  

 
Член 13 

Нарачка и потврда за прием на нарачката 
 
(1) Примателот на услугата кога прави нарачка по 

електронски пат е должен да побара од давателот на 
услугата да му достави потврда за прием на нарачката 
на примателот со посебна електронска порака без одла-
гање и по електронски пат. 

(2) Давателот на услуги му става на располагање на 
примателот на услугите соодветни, ефикасни и достап-
ни технички средства со кои му овозможува да ги пре-
познае и да ги поправи погрешно внесените податоци 
пред да ја направи нарачката, освен во случај кога 
страните што не се потрошувачи поинаку не се догово-
рат. 

(3) Нарачката и потврдата за прием се сметаат за 
примени кога истите им се достапни на страните до 
кои се адресирани. 

(4) Одредбите од ставовите (1) и (2)  на овој член не 
се однесуваат на договори склучени исклучиво преку 
размена на електронска пошта или на неа соодветна 
форма на лична комуникација. 

 
Член 14 

Склучување на договор 
 
(1) Договорот во електронски облик се смета за 

склучен во оној момент кога понудувачот ќе ја прими 
електронската порака која содржи изјава на примате-
лот дека ја  прифаќа содржината на договорот. 

(2) Понудата и  прифаќањето на понудата се смета-
ат за примени кога истите им се достапни на страните 
до кои се адресирани.  

 
IV. ОДГОВОРНОСТ НА ПРИМАТЕЛОТ И НА ДАВА-

ТЕЛОТ НА УСЛУГИ НА ИНФОРМАТИЧКО   
ОПШТЕСТВО 

 
Член 15 

Заеднички одредби 
 
(1) Кога се даваат услуги на информатичкото оп-

штество, а се состојат од пренос на информации даде-
ни од примателот на услугите преку комуникациска 
мрежа или од обезбедување пристап до комуникациска 
мрежа, давателот на услугата не одговара за пренесена-
та информација, под услов давателот: 

- да не го иницира преносот,  
- да не го избира примателот на преносот и 
- да не ја избира или да не ја менува информацијата 

содржана во преносот. 
(2) Самиот пренос и обезбедување пристап наведен 

во одредбата од ставот (1) на овој член вклучува авто-
матско, посредничко и преодно складирање на прене-
сената информација доколку ова се врши со единстве-
на цел да се изведе пренос преку комуникациска мрежа 
и под услов информацијата да не е складирана подолго 
отколку што е потребно за пренос на истата. 
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Член 16 
Автоматско, посредничко и привремено  

складирање 
 
Давателот на услугата кога  дава услуги на инфор-

матичкото општество кои се состојат од пренос на ин-
формации дадени од примателот на услугите преку ко-
муникациска мрежа, не одговара за автоматското, по-
средничкото и привременото складирање на таа инфор-
мација изведено со единствена цел за поефикасен ната-
мошен пренос на информацијата до други приматели 
на услугите, на нивно барање, под услов давателот да: 

- не ја менува информацијата,  
- ги исполнува условите за пристап до информаци-

јата,  
- ги почитува правилата што се однесуваат на ажу-

рирањето на информацијата,   
- не ја попречува законската употреба на технологи-

ја која се употребува  со цел да добие податок за упо-
требата на информацијата и 

- дејствува брзо заради отстранување или оневозмо-
жување пристап до информацијата што ја складирал 
откако ќе дознае дека информацијата при нејзиниот пр-
вичен извор на пренос била отстранета од мрежата или 
бил оневозможен пристапот до неа, или дека суд или 
друг надлежен орган го наредил тоа отстранување или 
оневозможување. 

 
Член 17 

Складирање 
 
(1) Давателот на услугата на информатичкото оп-

штество, кој ги складира податоците дадени од страна 
на примателот на услугата, не одговара за содржината 
на податоците складирани на барање на примателот на 
услугите, под услов: 

- давателот да не знае за нелегалната активност или 
податок,  

- да не е свесен за фактите или за околностите под кои 
е забележана нелегалната активност или податок или 

- давателот, веднаш штом дознае, да дејствува брзо 
со цел да го отстрани или да го оневозможи пристапот 
до податоците. 

(2) Одредбата од ставот (1) на овој член не се при-
менува кога примателот на услугите дејствува по овла-
стување на давателот на услугите или давателот и при-
мателот претставуваат поврзани друштва. 

 
Член 18 
Линкови 

 
Давателот на услугата кој преку електронско упату-

вање отвора пристап до други податоци не е одговорен 
за тие информации, ако: 

- нема сознание ниту можел да знае за нелегалните 
активности на примателот на услугата или за содржи-
ната на податоците во тие информации и 

- веднаш штом дознае дека се работи за нелегални 
активности или податоци да ги отстрани или да го оне-
возможи пристапот до истите. 

 
Член 19 

Заштита на правото 
 
И покрај одредбите од членовите 14, 15, 16 и 17 на 

овој закон судовите  и другите надлежни органи и  ин-
ституции во Република Македонија во согласност со 
законите на Република Македонија, по барање на овла-
стените лица, им наложуваат на давателите на услуги 
на информатичкото општество и нивните приматели да 
ја отстранат и спречат повредата на важечките прописи 
и врз основа на нив да преземат и други мерки соглас-
но со закон. 

Член 20 
Обврски на давателот на услуги на информатичко 

општество 
 
(1) Давателот на услугите при давање на услуги на 

информатичко општество не е должен да ги проверува 
податоците кои ги складирал, пренел или ги направил 
достапни, односно да ги испитува околностите кои 
упатуваат на нелегалните активности на примателот на 
услугите. 

(2) Давателот на услуги на информатичко општес-
тво е должен да ги информира надлежните органи на 
државната управа ако утврди дека: 

- постои основано сомнение примателот на услуга-
та при користење на неговите услуги да презема недоз-
волени активности и 

- постои основано сомнение примателот на негови-
те услуги да даде недозволени податоци. 

(3) Давателот на услуги на информатичко општес-
тво е должен во најкус можен рок да достави на над-
лежните органи на државната управа на нивно барање, 
информации што овозможуваат идентификација на 
примателите на нивните услуги со кои имаат договори 
за складирање. 

 
V.  НАДЗОР И ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

 
Член 21 

Надзор и инспекциски надзор 
 
(1) Надзор над спровeдувањето на овој закон  вршат 

Министерството за економија, Министерството за 
транспорт и врски и Агенцијата за електронски кому-
никации во согласност со нивните надлежности утвр-
дени со закон. 

(2) Инспекциски надзор над спроведувањето на 
овој закон вршат Државниот пазарен инспекторат и 
Агенцијата за електронски комуникации преку надлеж-
ните инспектори. 

(3) Заради спроведување на инспекцискиот надзор, 
давателите на услуги на информатичкото општество се 
должни на инспекторите да им овозможат пристап до 
електронската опрема и уреди и без одложување да до-
стават потребни податоци и документација во врска со 
предметот на инспекцискиот надзор. 

 
VI.  ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ И ВОНСУДСКО  
РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ-АРБИТРАЖА 

 
Член 22 

Прекршочни одредби 
 
(1) Со глоба во износ од 5.000 до 8.000 евра во де-

нарска противвредност на денот на плаќањето ќе му се 
изрече казна на правното лице давател на услуги на ин-
форматичко општество за прекршокот, ако: 

1) не ги обезбеди информациите од членот 7 на овој 
закон; 

2) не обезбеди согласност на податоците со услови-
те утврдени во членот 8 од овој закон; 

3) на примателот на услугата пред склучување на 
договорот не му ги обезбеди информациите утврдени 
во членот 12 став (1) од  овој закон; 

4) не обезбеди пристап до одредбите содржани во 
договорот во електронски облик на начин кој ќе овоз-
можи складирање и репродуцирање на истите утврдено 
со членот 12 став (3) од овој закон; 

5) не ги извршува обврските утврдени со членот 20 
ставови (2) и (3) од овој закон   и 

6) не овозможи пристап до електронската опрема и 
уреди и без одлагање не  достави потребни податоци и 
документација за вршење на инспекцискиот надзор 
согласно со членот 21 став (5) од овој закон. 
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(2) Со глоба во износ од 1.000 до 3.000 евра во де-
нарска противвредност на денот на плаќањето  за пре-
кршоците од ставот (1) на овој член ќе му се изрече 
казна на одговорното лице во правното лице давател на 
услуги на информатичко општество. 

(3) Со глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во де-
нарска противвредност за прекршоците од ставот (1) на 
овој член ќе му се изрече казна на физичко лице дава-
тел на услуги на информатичко општество.   

(4) На правното лице - давател на услуги на инфор-
матичко општество надлежниот суд, покрај глобата, ќе 
му изрече и прекршочна санкција привремена забрана 
на вршење на дејност давање на услуги на информа-
тичко општество во траење од една до пет години, а на 
одговорното лице во правното лице - давател на услуга 
на информатичко општество надлежниот суд ќе му 
изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на 
должност во траење од една до пет години. 

 
Член 23 

Вонсудско решавање на спорови - арбитража 
 
(1) Давателот на услуги на информатичко општество 

и примателот на услуги за решавање на меѓусебните 
спорови можат да договорат надлежност на арбитража. 

(2) За постапката пред арбитража или друг орган за 
вонсудско решавање на спорови се применуваат про-
писите со кои се уредуваат овие области. 

 
VII.  ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

                       
Член 24 

Преодна одредба 
 
Одредбата од членот 5 став (1) на овој закон ќе се 

применува со денот на пристапувањето на Република 
Македонија кон Европската унија. 

 
Член 25 

Завршна одредба 
 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

_____________ 
 

L I G J 
PËR TREGTI ELEKTRONIKE 

 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Lënga e rregullimit 
 
Me këtë ligj rregullohen shërbimet e shoqërisë 

informative të lidhura me tregtinë elektronike, përgjegjësitë 
e dhënësve të shërbimeve të shoqërisë informative, 
komunikimin komercial dhe rregullat lidhur me lidhjen e 
marrëveshjeve në formë elektronike.  

 
Neni 2 

Zbatimi i ligjit 
 
Dispozitat e këtij ligj nuk zbatohen në: 
- tatimin, 
- mbrojtjen e të dhënave personale, 
- veprimtarinë noteriale ose profesione të ngjashme që 

përfshijnë lidhje të drejtpërdrejt ose të veçantë ndërmjet 
shfrytëzuesit dhe organit përkatës kompetent të 
administratës shtetërore, 

- përfaqësimin e shfrytëzuesit dhe mbrojtjen e 
interesave të tij në gjykatë, dhe 

- lojërat e fatit me depozitim me para, duke përfshirë 
edhe lotaritë dhe transaksionet për baste në pajtim me 
dispozitat nga rregullat të cilat e rregullojnë këtë sferë. 

 
Neni 3 

Definicione 
 
Shprehje të caktuara të përdorura në këtë ligj e kanë 

kuptimin si vijon: 
1. “Shërbime të shoqërisë informative” janë shërbimet 

të cilat sigurohen për kompensimin e largësisë, nëpërmjet 
mjeteve elektronike dhe me kërkesën personale të pranuesit 
të shërbimit. “Në largësi” shënon se shërbimi sigurohet pa 
praninë e të dy anëve në të njëjtën kohë. “Nëpërmjet 
mjeteve elektronike” do të thotë se shërbimi dërgohet nga 
pika fillestare/burimore dhe merret në destinacionin e 
fundit nëpërmjet pajisjes elektronike për procesim (duke 
përfshirë edhe kompresionin digjital) dhe ruajtjen e të 
dhënave dhe dërgohet, transmetohet dhe merret në tërësi 
nëpërmjet kabllos, radio-valëve, mjeteve optike ose 
mjeteve tjera elektromagnetike. “Me kërkesën personale të 
pranuesit të shërbimit” do të thotë se shërbimet sigurohen 
nëpërmjet transmetimit të të dhënave me kërkesë 
personale. Shërbimet e shoqërisë informative përmbajnë 
veçanërisht shitjen e prodhimeve dhe të shërbimeve, të 
shërbimeve për qasje te informatat ose shpallje nëpërmjet 
Internetit dhe qasje te shërbimet e rrjetit publik 
komunikues, transmetimin e të dhënave ose ruajtjen e të 
dhënave të pranuesit në rrjetin publik komunikues. 

2. ''Dhënës i shërbimeve'' është çdo person fizik ose 
juridik i cili jep shërbime të shoqërisë informative përmes 
themelimit të shoqërisë tregtare në kohë të pacaktuar në 
Republikën e Maqedonisë, me ç‘rast prania dhe përdorimi i 
mjeteve teknike dhe teknologjive të nevojshme për dhënien 
e shërbimit të shoqërisë informative, vetvetiu nuk 
paraqesin themelimin e dhënësit të shërbimit, 

3. ''Pranues i shërbimeve'' është çdo person fizik ose 
juridik i cili për shkaqe profesionale ose të tjera shfrytëzon 
shërbimet e shoqërisë informative, me qëllim që të kërkojë 
informacion ose të njëjtin ta bëj të kapshme, 

4. ''Konsumues'' është çdo person fizik i cili i 
shfrytëzon shërbime të shoqërisë informative për qëllime 
jashtë veprimtarisë së tij tregtare ose profesionit, 

5. ''Profesione të rregulluara'' janë ato profesione 
përkatësisht veprimtari profesionale për të cilat kushtet për 
kryerje janë përcaktuar me ligj, 

6. ''Nënshkrim elektronik'' janë një sërë të dhënash në 
formë elektronike të cilat përmbahen ose janë të lidhura 
logjikisht me të dhëna tjera në formë elektronike dhe është 
i dedikuar për përcaktimin e autenticitetit të të dhënave dhe 
për përcaktimin e identitetit të nënshkruesit, 

7. ''Komunikim komercial'' është forma e komunikimit 
e krijuar me qëllim që në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të 
tërthortë të promovojë prodhime, shërbime ose reputacion 
të shoqërisë tregtare ose të personit i cili kryen veprimtari 
tregtare ose artizanale.  Vijuesja  vetvetiu nuk paraqet 
komunikim komercial: 

- kumtimin e informatave që mundësojnë qasje të 
drejtpërdrejtë te veprimtaria e personit fizik ose juridik, 
veçanërisht në lidhje me emrin, adresën dhe adresën e 
postës elektronike, 

- komunikimet në lidhje me prodhimet, shërbimet ose 
reputacionin e personit fizik ose juridik të kryera në 
mënyrë tjetër e jo në mënyrë elektronike, dhe 

8. ''Marrëveshje në formë elektronike'' janë marrëveshje 
të cilat personat juridikë ose fizikë tërësisht ose pjesërisht i  
lidhin, dërgojnë, pranojnë, prishin, heqin dorë, u qasen 
atyre dhe i tregojnë në formë elektronike, duke përdorur 
mjete elektronike, optike ose të ngjashme, duke u përfshirë 
por jo edhe duke u përkufizuar në bartjen nëpërmjet 
internetit. 
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Neni 4 
Dhënia e shërbimeve  të shoqërisë informative 

 
(1) Dhënia e shërbimeve  të shoqërisë informative është 

e lirë. 
(2) Dhënësi i shërbimeve të shoqërisë informative në 

Republikën e Maqedonisë është i detyruar të veprojë dhe të 
japë shërbime në pajtueshmëri me ligjet dhe dispozitat tjera 
të Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 5 

Përjashtimet  nga zbatimi 
 
(1) Dispozita nga neni 4 paragrafi (2) të këtij ligji nuk 

zbatohet ndaj dhënësit të shërbimeve të shoqërisë 
informative me seli në vendin anëtar të Unionit Evropian, 
madje edhe në rastet kur shërbimi u është drejtuar 
qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. 

(2) Dispozitat nga neni 4 paragrafi (1) të këtij ligji dhe 
nga paragrafi (1) të këtij neni nuk zbatohen në këto lëmenj:  

- të drejtën autoriale dhe të drejtat nga pronësia 
industriale, 

- emisionin e parave elektronike, 
- aktivitetet e shoqërisë së sigurimit, 
- lirisë së palëve ta zgjedhin të drejtën e shtetit e cila do 

të zbatohet për marrëveshjen e tyre, 
- përgjegjësitë të cilat dalin nga marrëveshjet për 

konsum dhe në lidhje me to, 
- vlefshmërinë e marrëveshjeve me të cilat krijohen ose 

barten të drejtat e pronësisë së patundshme, dhe 
- lejueshmërinë e komunikimit komercial të pa kërkuar 

nëpërmjet postës elektronike. 
 

Neni 6 
Principi që përjashton autorizimin paraprak 

 
Për dhënien e shërbimeve shoqërisë informative nuk 

është e nevojshme leje, pëlqim ose koncesion i veçantë. 
 

II. INFORMIMI DHE KOMUNIKIMI KOMERCIAL 
 

Neni 7 
Informacionet të cilat duhet të sigurohen 

 
(1) Dhënësi i shërbimeve të shoqërisë informative 

pranuesit të shërbimeve dhe organeve kompetente të 
administratës shtetërore në Republikën e Maqedonisë është 
i detyruar t'i bëjë të kapshme lehtë, në mënyrë të 
drejtpërdrejtë dhe të përhershme së paku këto 
informacione: 

- emrin përkatësisht firmën e dhënësit të shërbimit, 
- selinë e personit juridik, dhënës i shërbimit ose 

adresën nëse është person fizik, 
- të dhënat për dhënësin e shërbimit në bazë të së cilave 

pranuesi i shërbimit drejtpërdrejt dhe në mënyrë efikase 
mund të vihet në kontakt me të, duke përfshirë adresën 
elektronike, 

- aktvendimin me të cilin dhënësi i shërbimeve të 
shoqërisë informative është i regjistruar në regjistrin 
Qendror të Republikës së Maqedonisë, 

- të dhënat nga organi kompetent, nëse dhënësi i 
shërbimit i nënshtrohet detyrimit për lëshimin e licencave 
ose llojit tjetër të lejeve, dhe 

- numrin tatimor nëse dhënësi i shërbimit është debitor 
i TVSH. 

(2) Përveç informatave nga paragrafi 1 të këtij neni, 
dhënësi i shërbimeve të shoqërisë informative i cili kryen 
profesion të rregullt është i detyruar t’i bëjë të jenë të 
kapshme edhe këto informacione: 

- të dhënat për institucionin tek i cili është i regjistruar 
dhënësi i shërbimit, 

- emërtimin profesional dhe vendin në të cilin është 
marrë ai emërtim, dhe 

- dedikimin e rregullave profesionale në vendin ku e 
ushtron veprimtarinë dhe mënyrën e qasjes tek ato. 

(3) Nëse dhënësi i shërbimeve të shoqërisë informative 
i thekson çmimet e prodhimeve dhe shërbimeve, ato 
doemos duhet të theksohen qartë dhe pa hamendje, 
veçanërisht duhet të theksohet nëse vallë në to janë 
përshirë shpenzimet e dërgesës, tatimet dhe shpenzimet 
manipuluese të cilat kanë ndikim në çmimin e theksuar. 

 
Neni 8 

Komunikimi komercial 
 
Dhënësi i shërbimeve është i detyruar të sigurojë se të 

dhënat nga komunikacioni komercial i cili është pjesë e 
shërbimeve të shoqërisë informative ose e përbëjë të 
njëjtën, janë në pajtim së paku me këto kushte: 

- komunikimi komercial të mund të identifikohet qartë 
si i tillë në momentin kur shfrytëzuesi do ta pranojë,  

- të mund të identifikohet qartë personi fizik ose juridik 
në emër të të cilit bëhet komunikimi komercial, dhe 

- çdo ofertë promovuese nga komunikimi komercial 
(duke përfshirë zbritjet dhe dhuratat), mund të identifikohet 
qartë si e tillë dhe kushtet të cilat duhen të plotësohen për 
dhënien e ofertës nga komunikimi komercial të jenë të 
kapshme lehtë dhe qartë dhe të paraqitura pa mëdyshje. 

 
Neni 9 

Komunikimi komercial i pa kërkuar  
Shfrytëzimi i postës elektronike me qëllim të dërgimit 

të komunikimit komercial të pa kërkuar lejohet vetëm me 
pranimin paraprak nga ana e shfrytëzuesit të cilit ai lloj i 
komunikimit i është drejtuar, në pajtueshmëri me Ligjin 
për komunikimet elektronike. 

 
III. MARRËVESHJET E LIDHURA NË FORMË 

ELEKTRONIKE 
 

Neni 10 
Forma dhe vlefshmëria e marrëveshjeve në formë 

elektronike  
(1) Marrëveshjet mund të lidhen nëpërmjet 

elektronikës, përkatësisht në formë elektronike. 
(2) Oferta dhe pranimi i ofertës mund të lëshohet 

nëpërmjet  elektronikës, përkatësisht në formë elektronike. 
(3) Marrëveshjes së lidhur në formë elektronike nuk do 

t'i kontestohet plotfuqishmëria për shkak se është bërë me 
dërgesë elektronike, përkatësisht në formë elektronike.  

(4) Kur për plotfuqishmërinë dhe lidhjen e 
marrëveshjes është i nevojshëm nënshkrim i personit, do të 
llogaritet se ai kusht është plotësuar me dërgesë elektronike 
të nënshkruar me nënshkrim elektronik në pajtueshmëri me 
dispozitat për nënshkrim elektronik. 

(5) Dispozitat nga paragrafi 1, 2, 3 dhe 4 të këtij neni 
nuk zbatohen në marrëveshjet: 

- të rregulluara me dispozitat për familjen dhe për 
trashëgimin, 

- të cilat krijojnë ose bartin të drejta të pronës së 
patundshme, me përjashtim të së drejtës për qiramarrje, 

- për të cilat në bazë të ligjit ka nevojë për përfshirjen e 
gjykatave, noterëve ose profesioneve të ngjashme, dhe 

- për garancinë e dhënë dhe për sigurimin plotësues, 
nga ana e personave që veprojnë për qëllime jashtë 
angazhimit të tyre tregtar, të punës ose profesional.  

 
Neni 11 

Zbatimi shtesë i dispozitave 
 
Nëse me këtë ligj nuk është përcaktuar ndryshe, ndaj 

marrëdhënieve me marrëveshje juridike të cilat dalin ose 
janë të lidhura me marrëveshjet e lidhura nëpërmjet  
elektronikës ose në formë elektronike, zbatohen dispozitat 
nga Ligji për marrëdhënie obligative.  
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Neni 12 
Informacionet të cilët duhet të sigurohen për lidhjen e 

marrëveshjes 
 
(1) Dhënësi i shërbimit të shoqërisë informative është i 

detyruar që pranuesit të shërbimit para lidhjes së 
marrëveshjes, në mënyrë të qartë, të kuptueshme dhe pa 
hamendje t'i sigurojë informacionet si vijon: 

- procedura të ndryshme teknike që duhen të përcillen 
që të lidhet marrëveshja, 

- përmbajtja e marrëveshjes, 
- kushtet e përgjithshme të punës nëse janë pjesë 

përbërëse e marrëveshjes, 
- nëse marrëveshjen e lidhur dhënësi i shërbimeve do të 

arkivojnë dhe nëse e njëjta do të jetë e kapshme, 
- mjetet teknike për identifikimin dhe rregullimin e të 

dhënave të futura gabimisht para së të bëhet porosia, dhe 
- gjuhët e ofruara për lidhjen e marrëveshjes. 
(2) Dhënësi i shërbimit doemos duhet t'i theksojë të 

gjitha kodekset relevante të praktikës së mirë në të cilën 
është nënshkrues dhe informacionet për atë se si ato 
kodekse mund të shfrytëzohen në formë  elektronike. 

(3) Dispozitat e përmbajtura në marrëveshjet në formë 
elektronike që i lidhin dhënësit e shërbimeve të shoqërisë 
informative, doemos duhet të jenë të vendosura nga ana e 
dhënësve në dispozicion të shfrytëzuesve të shërbimeve në 
mënyrë e cila mundëson magazinimin dhe reproduksionin 
e të njëjtëve. 

(4) Palët kontraktuese të cilat nuk janë konsumatorë në 
marrëdhëniet reciproke të kontraktuara mund të 
kontraktojnë heqje dorë nga dispozitat e paragrafit 1 të 
këtij neni.  

(5) Dispozitat nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni nuk 
kanë të bëjnë me marrëveshjet e lidhura përmes postës 
elektronike ose në formë përkatëse të komunikimit 
personal me të.  

 
Neni 13 

Porosia dhe vërtetimi për pranimin e porosisë 
 
(1) Pranuesi i shërbimit kur bën porosi në formë 

elektronike është i detyruar të kërkojë nga dhënësi i 
shërbimit t'i parashtrojë vërtetim për pranimin e porosisë 
pranuesit me porosi të veçantë elektronike pa prolongim 
dhe në formë elektronike. 

(2) Dhënësi i shërbimeve i vë në dispozicion pranuesit 
të shërbimeve mjete teknike përkatëse, efikase dhe të 
kapshme me të cilat i mundësohet t'i njohë dhe t'i 
përmirësojë të dhënat e futura gabimisht para se ta bëjë 
porosinë, përveç në rast kur palët që nuk janë konsumatorë 
nuk merren vesh ndryshe. 

(3) Porosia dhe vërtetimi për pranim llogariten si të 
pranuara kur të njëjtat janë të kapshme për palët të cilave u 
janë adresuar. 

(4) Dispozitat nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni nuk 
kanë të bëjnë me marrëveshjet e lidhura ekskluzivisht  
përmes shkëmbimit të postës elektronike ose në formë 
përkatëse të komunikimit personal me të. 

  
Neni 14 

Lidhja e marrëveshjes 
 
(1) Marrëveshja në formë elektronike llogaritet e lidhur 

në atë moment kur ofertuesi do ta pranojë porosinë 
elektronike e cila përmban deklaratën e pranuesit se e 
pranon përmbajtjen e ofertës. 

(2) Oferta dhe pranimi i ofertës llogariten të pranuara 
kur të njëjtat janë të kapshme për palëve të cilave u janë 
adresuar. 

IV. PËRGJEGJËSIA E PRANUESIT DHE E DHËNËSIT 
TË SHËRBIMEVE TË SHOQËRISË INFORMATIVE 

 
Neni 15 

Dispozitat e përbashkëta 
 
(1) Kur jepen shërbime të shoqërisë informative, e 

përbëhen nga bartja e informacioneve të dhëna nga 
pranuesi i shërbimeve nëpërmjet rrjetit komunikues ose 
nga sigurimi i qasjes te rrjeti komunikues, dhënësi i 
shërbimit nuk përgjigjet për informacionin e bartur, me 
kusht që dhënësi:  

- të mos e iniciojë bartjen, 
- të mos e zgjedhë pranuesin e bartjes, dhe 
- të mos e zgjedhë ose të mos e ndryshojë 

informacionin të përmbajtur në bartje. 
(2) Vetë bartja dhe sigurimi i qasjes së theksuar në 

dispozitën nga paragrafi 1 të këtij neni përfshin magazinim 
automatik, ndërmjetësuese dhe kalimtar të informacionit të 
bartur nëse kjo bëhet me qëllim të vetëm që të bëhet bartja 
përmes rrjetit komunikues dhe me kusht që informacioni të 
mos jetë i magazinuar më gjatë se sa është e nevojshme për 
bartjen e të njëjtës. 

 
Neni 16 

Magazinimi automatik, ndërmjetësues  
dhe i përkohshëm 

 
Dhënësi i shërbimit kur jep shërbime të shoqërisë 

informative të cilat përbëhen nga bartja e informacioneve 
të dhëna nga pranuesi i shërbimeve përmes rrjetit 
komunikues, nuk përgjigjet për magazinimin automatik, 
ndërmjetësues dhe të përkohshëm të atij informacioni të 
nxjerrë me qëllim të vetëm për bartje më efikase të 
mëtutjeshme të informacionit te pranues të tjerë të 
informacionit dhe pranues të tjerë të informacionit, me 
kërkesë të tyre, me kusht që: 

- dhënësi të mos e ndryshojë informacionin, 
- dhënësi t'i plotësojë kushtet për qasje te informacioni, 
- dhënësi t'i respektojë rregullat që kanë të bëjnë me 

azhurnimin e informacionit, 
- dhënësi të mos e pengojë përdorimin ligjor të 

teknologjisë e cila përdoret me qëllim që të marrë të dhënë 
për përdorimin e informacionit, dhe 

- dhënësi të veprojë shpejt për shkak të mënjanimit ose 
pamundësimit të qasjes te informacioni që e ka magazinuar 
prej kur do të zbulojë se informacioni gjatë burimit të tij 
parësor të bartjes është hequr nga rrjeti ose është 
pamundësuar qasja te ai, ose gjykata ose organi tjetër 
kompetent e ka urdhëruar atë largim ose pamundësim. 

 
Neni 17 

Magazinimi 
 
(1) Dhënësi i shërbimit të shoqërisë informative, i cili i 

magazinon të dhënat nga ana e pranuesit të shërbimit, nuk 
përgjigjet për përmbajtjen e të dhënave të magazinuara me 
kërkesën e pranuesit të shërbimit, me kusht që: 

- dhënësi të mos dijë për aktivitetin jolegal ose të 
dhënën, 

- të mos jetë i vetëdijshëm për faktet ose për rrethanat 
nën të cilat është vërejtur aktiviteti jolegal ose e dhëna, ose 

- dhënësi menjëherë pasi të zbulojë të veprojë shpejt 
me qëllim që ta mënjanojë ose pamundësojë qasjen te 
informatat. 

(2) Dispozita nga paragrafi 1 i këtij neni nuk zbatohet 
kur pranuesi i shërbimeve vepron ndaj autorizimeve të 
dhënësit të shërbimeve ose dhënësi  dhe pranuesi paraqesin 
shoqëri të lidhura. 
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Neni 18 
Lidhjet 

 
Dhënësi i shërbimeve i cili përmes udhëtimit elektronik 

hap qasje te të dhëna tjera nuk është përgjegjës për ato 
informacione, nëse: 

- nuk ka njohuri e as që ka mundur të dijë për 
aktivitetet jolegale të pranuesit të shërbimit ose për 
përmbajtjen e të dhënave në ato informacione, 

- menjëherë sapo të zbulojë se bëhet fjalë për aktivitete 
jolegale ose të dhëna i mënjanojë ose pamundësojë qasjen 
te të njëjtat. 

 
Neni 19 

Mbrojta e të drejtës 
 
Edhe përkundër dispozitave nga nenet 14, 15, 16 dhe 

17 të këtij ligji, gjykatat dhe organet tjera kompetente dhe 
institucionet në Republikën e Maqedonisë në pajtim me 
ligjet e Republikës së Maqedonisë, me kërkesën e 
personave të autorizuar, u urdhërojnë dhënësve të 
shërbimeve të shoqërisë informative dhe pranuesve të tyre 
ta mënjanojnë dhe pengojnë cenimin e dispozitave 
ekzistuese dhe në bazë të tyre të ndërmarrin edhe masa 
tjera në pajtim me ligjin. 

 
Neni 20 

Detyrimet  e dhënësit të shërbimeve të shoqërisë 
informative 

 
(1) Dhënësi i shërbimeve gjatë zëdhënies së 

shërbimeve të shoqërisë informative nuk është i detyruar t'i 
kontrollojë të dhënat të cilat i ka magazinuar, bartur ose i 
ka bërë të kapshme, përkatësisht t'i hulumtojë rrethanat të 
cilat çojnë në aktivitete jolegale pranuesit të shërbimeve. 

(2) Dhënësi i shërbimeve të shoqërisë informative është 
i detyruar t'i informojë organet kompetente të administratës 
shtetërore nëse vërteton: 

- se ekziston dyshim i bazuar se pranuesi i shërbimit 
gjatë përdorimit të shërbimeve të veta të ndërmarrë 
aktivitete të palejueshme, dhe 

- se ekziston dyshim i bazuar pranuesi i shërbimeve të 
tija të jep të dhëna të paligjshme. 

(3) Dhënësi i shërbimeve të shoqërisë informative është 
i detyruar që në afat më të vogël të mundshëm t’u paraqesë 
organeve kompetente të administratës shtetërore me 
kërkesën e tyre, informacione që mundësojnë identifikimin 
e pranuesve të shërbimeve të tyre me të cilat kanë 
marrëveshje për magazinim. 

 
V. MBIKËQYRJA DHE MBIKËQYRJA  

 INSPEKTUESE 
 

Neni 21 
Mbikëqyrja dhe mbikëqyrja inspektuese 

 
(1) Mbikëqyrje mbi zbatimin e këtij ligji bëjnë 

Ministria e Ekonomisë, Ministria e Transportit dhe 
Lidhjeve dhe Agjencia për komunikime elektronike në 
pajtim me kompetencat e tyre të përcaktuara me ligj. 

(2) Mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e këtij ligji 
bëjnë Inspektorati shtetëror i tregut dhe Agjencia për 
komunikime elektronike. 

(3) Për shkak të zbatimit të mbikëqyrjes inspektuese, 
dhënësit e shërbimeve të shoqërisë informative janë të 
detyruar që inspektorëve t’u mundësojnë qasje te pajisja 
elektronike dhe aparatet dhe pa prolongim të paraqesin 
informacione të nevojshme dhe dokumentacion në lidhje 
me lëndën e mbikëqyrjen inspektuese. 

VI. DISPOZITAT PËR KUNDËRVAJTJE DHE 
ZGJIDHJA JASHTËGJYQËSORE E KONTESTEVE - 

ARBITRAZHI 
 

Neni 22 
Dispozitat për kundërvajtje 

 
(1) Me gjobë në shumë prej 5 000 deri në 8 000 euro 

me kundërvlerë në denarë në ditën e pagesës, do t'i 
kumtohet dënim personit juridik dhënës i shërbimeve të 
shoqërisë informative për kundërvajtjen, nëse: 

1)  nuk i siguron informacionet nga neni 7 i këtij ligji, 
2) nuk siguron pajtueshmëri të të dhënave me kushtet e 

përcaktuara në nenin 8 të këtij ligji,  
3) pranuesit të shërbimit para lidhjes së marrëveshjes 

nuk i siguron informacionet e përcaktuara në paragrafin 1 
të nenit 12 të këtij ligji, 

4) nuk siguron qasje te dispozitat e përmbajtura në 
marrëveshjen në formë elektronike në mënyrë e cila do të 
mundësojë magazinimin dhe reproduktimin e të njëjtëve të 
përcaktuar me paragrafin 3 të nenit 12 të këtij ligji, 

5) nuk i kryen detyrimet e përcaktuara me paragrafin 2 
dhe 3 të nenit 20 nga ky ligj, dhe 

6) nuk mundëson qasje te pajisja elektronike dhe 
aparatet dhe pa prolongim nuk paraqet të dhëna të 
nevojshme dhe dokumentacion për kryerjen e mbikëqyrjes 
së inspektimit në pajtim me paragrafin 5 të nenit 21 të këtij 
ligji. 

(2) Me gjobë në shumë prej 1 000 deri në 3 000 euro, 
me kundërvlerë në denarë, në ditën e pagesës, për 
kundërvajtjet nga paragrafi 1 do t'i kumtohet dënim 
personit përgjegjës në personin juridik dhënës i shërbimeve 
të shoqërisë informative. 

(3) Me gjobë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro, 
me kundërvlerë në denarë, për kundërvajtjet nga paragrafi 
1 të këtij neni do t'i kumtohet dënim personit fizik dhënës i 
shërbimeve të shoqërisë informative.   

(4) Personit juridik - dhënës i shërbimeve të shoqërisë 
informative, gjykata kompetente, përveç gjobës do t'i 
kumtojë edhe sanksion për kundërvajtje ndalesë e 
përkohshme të kryerjes së veprimtarisë dhënie të 
shërbimeve të shoqërisë informative në kohëzgjatje prej një 
deri në pesë vjet, ndërsa personit përgjegjës në personin 
juridik - dhënës i shërbimit të shoqërisë informative, organi 
kompetent do t'i kumtojë edhe sanksion për kundërvajtje - 
ndalesë për kryerjen e detyrimit në kohëzgjatje nga një deri 
në pesë vjet. 

 
Neni 23 

Zgjidhja jashtëgjyqësore e kontesteve - arbitrazhi 
 
(1) Dhënësi i shërbimeve shoqërisë informative dhe 

pranuesi i shërbimeve për zgjidhjen e kontesteve në mes 
tyre mund të kontraktojnë kompetencë  arbitrazhi. 

(2) Për procedurën para arbitrazhit ose me organ tjetër 
për zgjidhje jashtëgjyqësore të kontesteve zbatohen 
dispozitat me të cilat rregullohen këto sfera. 

 
VII. DISPOZITA KALIMTARE DHE 

PËRFUNDIMTARE 
                        

Neni 24 
Dispozitat kalimtare 

 
Dispozita nga neni 5 paragrafi (1) i këtij ligji do të 

zbatohet me ditën e aderimit të Republikës së Maqedonisë 
në Unionin Evropian. 

 
Neni 25 

Dispozita përfundimtare 
 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
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1756. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

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

ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 29 октомври 2007 година. 
 

          Бр. 07-4559/1                           Претседател 
29 октомври 2007 година     на Република Македонија,                       
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за државната ревизија ("Службен вес-
ник на Република Македонија" број 65/97, 70/2001, 
31/2003, 19/2004, 73/2004 и 70/2006), по членот 27-б се 
додава нова Глава III-б и седум нови члена  27-в, 27-г, 
27-д, 27-ѓ, 27-е, 27-ж и 27-з, кои гласат:  

 
" III-б. РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА ПРЕТПРИСТАПНИ 

ФОНДОВИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   

 
Член 27-в 

Во Државниот завод за ревизија Владата на Репуб-
лика Македонија формира Ревизорско тело во системот 
на управување со претпристапни фондови на Европ-
ската унија во Република Македонија, како функцио-
нално независно ревизорско тело (во натамошниот 
текст: Ревизорското тело).  

Ревизорското тело, врши ревизија на Инструментот 
за претпристапна помош - ИПА фондовите (во ната-
мошниот текст: ИПА фондови).   

Ревизорското тело  е независно од организационите 
облици на Државниот завод за ревизија. 

Структурата на организационата поставеност на Ре-
визорското тело се утврдува со акт, донесен од раково-
дителот на Ревизорското тело. 

Соработката на Ревизорското тело со Државниот 
завод за ревизија, ќе се остварува согласно со Мемо-
рандумот за разбирање и соработка меѓу Државниот 
завод за ревизија и Ревизорското тело. 

Ревизорското тело врши верификација на: ефикас-
носта во функционирањето на системите за раководе-
ње и контрола на претпристапните фондови на Европ-
ската унија во Република Македонија и веродостојност 
на сметководствените трансакции и информации до-
ставени до Европската комисија, според методологија-
та за работа која се изготвува согласно со Меѓународ-
ните стандарди за ревизија на врховните ревизорски 
институции (ИНТОСАИ). 

Член 27-г 
Ревизорското тело  во текот на секоја година доне-

сува  годишен ревизорски план за работа, кој е незави-
сен и самостоен од годишниот план за работа на Др-
жавниот завод за ревизија.  

Ревизорското тело годишниот план за работа од 
ставот 1 на овој член го доставува до Националниот 
координатор за авторизација и до Европската комисија, 
до крајот на тековната година за наредната година. 

Ревизорското тело најдоцна до 31 декември секоја 
година изготвува годишен ревизорски извештај соглас-
но со Рамковната спогодба склучена меѓу Европската 
комисија и Република Македонија за имплементација 
на ИПА регулатива. Годишниот ревизорски извештај 
го опфаќа периодот за претходните 12 месеца, завршу-
вајки на 30 септември за годината која е предмет на ре-
визија.   

Ревизорското тело изготвува годишно мислење за 
периодот од ставот 3 на овој член и се доставува исто-
времено со годишниот ревизорски извештај и претста-
вува верификација, со цел да утврди дали системот на 
управување и контрола функционира ефикасно и сог-
ласно со ИПА Регулативата на Европската комисија и  
други договори меѓу Европската комисија и Република 
Македонија. 

Ревизорското тело годишниот извештај и годишно-
то мислење ги доставува до Европската комисија, Над-
лежниот координатор за акредитација и Националниот 
координатор за авторизација.  

Ревизорското тело  изготвува мислење за конечниот 
извештај за трошоците за целосно или делумно завр-
шување на програмите финансирани од ИПА фондови-
те. Конечниот извештај за трошоците се изготвува и 
доставува до Европската комисија од страна на  Нацио-
налниот координатор за авторизација. 

По потреба мислењето за конечниот извештај за 
трошоците може да биде придружено со ревизорски 
извештај, изработен од страна на Ревизорското тело, за 
периодот кој не бил ревидиран пред целосно или де-
лумно завршување на програмата. 

Ревизорското тело, мислењето за конечниот изве-
штај го изготвува согласно Рамковната спогодба и го 
доставува до Европската комисија и до Надлежниот 
координатор за акредитација истовремено или во пери-
од од три месеци по поднесувањето на Конечниот изве-
штај од Националниот координатор за авторизација до 
Европската комисија. 

Годишниот план, годишниот ревизорски извештај и 
годишното мислење  се изготвуваат и доставуваат на 
македонски и на англиски јазик.   

Годишниот извештај и годишното мислење на ре-
визорското тело, не се составен дел на годишниот изве-
штај на Државниот завод за ревизија.   

 
Член 27-д 

Работите на ревизија на Ревизорското тело можат 
да ги вршат овластени државни ревизори и државни 
ревизори од Државниот завод за ревизија на Република 
Македонија распоредени за вршење на работи во Реви-
зорското тело согласно со актот од членот 27-в став 4 
на овој закон. 

Овластените државни ревизори или државните ре-
визори кои вршат ревизија на поставеноста и функцио-
налноста на структурните и контролните системи за 
управување со ИПА фондовите, остваруваат право на 
плата и можат да добиваат надополнување на платата 
со исплата на  месечни парични награди, поради посеб-
ните услови и посебната одговорност која произлегува 
од работното место согласно со членот 27-б од овој за-
кон.   

Висината на паричната награда и надополнувањето 
на платата од ставот 2 на овој член ја определува рако-
водителот на ревизорското тело. 
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Член 27-ѓ 
Со Ревизорското тело за вршење на ревизија на 

ИПА фондовите раководи  раководител кој го именува 
и разрешува Владата на Република Македонија по 
предлог и со согласност на главниот државен ревизор.  

Раководителот на Ревизорското тело за вршење на 
ревизија на ИПА фондовите е одговорен за имплемен-
тација на буџетскиот дел - разделот наменет за Држав-
ниот завод за ревизија кој се однесува на ставката за 
Ревизорското тело за вршење на ревизија на ИПА фон-
довите.  

Раководителот на ревизорското тело за вршење на 
ревизија на ИПА фондовите е единствен потписник на 
Годишниот ревизорски план, годишниот ревизорски 
извештај, годишното мислење и Мислењето за конеч-
ниот извештај за трошоците за целосно или делумно 
завршување на програмите, предлогот на буџетскиот 
дел кој се однесува на Ревизорското тело и други акти 
поврзани со функционирањето на Ревизорското тело за 
вршење на ревизија на ИПА фондовите. 

 
Член 27-е 

Ревизорското тело за реализација на своите актив-
ности, соработува со надлежните ревизорски институ-
ции и тела од земјите членки на Европската унија, кан-
дидати и потенцијални земји кандидати за членство во 
Европската унија. 

 
Член 27-ж 

Средства за финансирање на Ревизорското тело , се 
обезбедуваат од Буџетот на Државниот завод за ревизија 
со програма "Ревизорско тело за претпристапни фондо-
ви на Европската унија во Република Македонија". 

Програмата од ставот 1 на овој член  се подготвува 
од страна на Ревизорското тело и не подлежи на одо-
брување од страна на Државниот завод за ревизија.  

Собранието на Република Македонија посебно гла-
са за програмата од ставот 1 на овој член од разделот 
на Државниот завод за ревизија која е наменета за Ре-
визорското тело во Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 27-з 

Во функција на реализација на своите активности, 
Ревизорското тело има целосен пристап до сите инфор-
мации и документи кои се поврзани со проекти или 
програми кои се финансирани целосно или делумно со 
средства од  претпристапните  ИПА фондови." 

 
Член 2 

Насловот пред членот 29 “IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” 
се менува и гласи: “IV. ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ”. 

 
Член 3 

Во членот 28 став 1 во воведната реченица зборо-
вите: “Со парична казна од 10.000 до 300.000 денари ќе 
се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: 
“Глоба во износ од 1.000 до 6.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок на”. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од  500 до  2.500 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ста-
вот 1 на овој член и на одговорното лице во правното 
лице на субјектот кај кој се врши ревизијата.“ 

 
Член 4 

Во членот 29  став 1 во воведната реченица зборо-
вите: “Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари” се 
заменуваат со  зборовите: “Глоба во износ од  500 до  
2.500 евра во денарска противвредност”. 

Член 5 
Одредбите од Главата III-б на овој закон ќе се при-

менуваат до пристапувањето на Република Македонија 
во Европската унија. 

 
Член 6 

 Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавување во “Службен весник на Република Македо-
нија”. 

____________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN  DHE PLOTËSIMIN 

E LIGJIT PËR REVIZIONIN SHTETËROR 
 

Neni 1 
Në Ligjin  për revizionin shtetëror (“Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë“, numër 65/97, 70/2001, 
31/2003, 19/2004, 73/2004 dhe 70/2006), pas nenit 27-b 
shtohet kapitulli i ri III-b dhe shtatë nene të reja 27-v, 27-g, 
27-d, 27-gj, 27-e, 27-zh, dhe 27-z, si vijojnë:    

 
“III-b. TRUPI REVIZOR PËR FONDET PARA-HYRËSE 

TË UNIONIN EVROPIAN NË REPUBLIKËN E 
MAQEDONISË 

 
Neni 27v 

Në Entin shtetëror për revizion, Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë formon Trup të revizionit në sistemin e 
administrimit me fondet para-hyrëse të Unionit Evropian 
në Republikën e Maqedonisë, si trup revizor funksional 
autonom (në tekstin e mëtejmë: trupi revizor).  

Trupi revizor, bën revizionin e instrumentit për ndihmë 
para hyrjes-Fondet IPA (në tekstin e mëtejmë: Fondet IPA).   

Trupi revizor është autonom nga format organizative të 
Entit shtetëror për revizion. 

Struktura e organikës së Trupit të revizionit 
përcaktohet me akt, të miratuar nga udhëheqësi i Trupit 
të revizionit. 

Bashkëpunimi i Trupit të revizorit me Entin shtetëror të 
revizionit, do të realizohet në pajtim me Memorandumin 
për mirëkuptim dhe bashkëpunim midis Entin shtetëror për 
revizion dhe Trupit të revizorit. 

Trupi revizor, bën verifikimin e: efikasitetit të 
funksionimit të sistemit për administrimin dhe kontrollin e 
fondeve para- hyrëse të Unionit Evropian në Republikën e 
Maqedonisë dhe autenticitetin e transaksioneve të 
kontabilitetit të dorëzuara në Komisionin Evropian, sipas 
metodologjisë së punës që përgatitet në pajtim me 
Standardet ndërkombëtare për revizionin e institucioneve 
supreme (INTOSAI). 

 
Neni 27-g 

Trupi revizor çdo viti miraton plan vjetor të revizionit 
për punë, që është i pavarur dhe autonom nga Plani vjetor i 
Entit shtetëror për revizion.  

Trupi revizor planin vjetor për punë nga paragrafi 1 të 
këtij neni ia dorëzon Koordinatorit nacional për Autorizim 
dhe Komisionit Evropian, deri në fund të vitit në vijim për 
vitin e ardhshëm. 

Trupi revizor, më së voni deri 31 dhjetor çdo vit 
përgatit raport vjetor të revizionit në pajtim me 
Marrëveshjen kornizë të lidhur midis Komisionit dhe 
Republikës së Maqedonisë për implementimin e IPA 
Normativës. Raporti vjetor i  revizionit e përfshin 
periudhën për 12 muajt e kaluar, duke përfunduar me 30 
shtator për vitin që është lëndë e revizionit.  

Trupi revizor përgatit mendim vjetor për periudhën nga 
paragrafi 3 të këtij neni dhe dorëzon njëkohësisht me 
Raportin vjetor të revizionit dhe paraqet verifikim, me 
qëllim që të konstatojë se sistemi i administrimit dhe 
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kontrollit a funksionon në mënyrë efikase dhe në pajtim me 
IPA Normativën e Komisionit Evropian dhe marrëveshjet 
tjera ndërmjet Komisionit Evropian dhe Republikës së 
Maqedonisë. 

Trupi revizor, Raportin vjetor dhe Mendimin vjetor ia 
dorëzon Komisionit Evropian, koordinatorit kompetent për 
akreditim dhe koordinatorit për autorizim.  

Trupi revizor përgatit mendim për raportin 
përfundimtar, për shpenzimet për mbarimin e plotë ose të 
pjesshëm të programeve të financuara nga fondet IPA.  
Raporti përfundimtar për shpenzimet përgatitet dhe i 
dorëzohet Komisionit Evropian nga ana e koordinatorit 
nacional për autorizim. 

Sipas nevojës mendimi për raportin përfundimtar për 
shpenzimet mund të shoqërohet me raportin e revizorit të 
përpunuar nga ana e Trupit revizor, për periudhën që nuk 
ka qenë i paraparë para mbarimit të plotë ose të pjesshëm 
të programit. 

Trupi revizor, mendimin për raportin përfundimtar e 
përgatit në pajtim me Marrëveshjen kornizë dhe ia dorëzon 
Komisionit Evropian dhe koordinatorit kompetent për 
akreditim njëkohësisht ose në periudhë prej tre muajve pas 
paraqitjes së Raportit përfundimtar nga koordinatori 
nacional për autorizim në Komisionin Evropian. 

Plani vjetor, Raporti vjetor i revizorit dhe Mendimi 
vjetor përgatiten dhe dorëzohen në gjuhën maqedonase dhe 
angleze.   

Raporti vjetor dhe Mendimi vjetor i trupit revizor, nuk 
janë pjesë përbërëse të Raportit vjetor të Entit shtetëror për 
revizion.   

 
Neni 27-d 

Punët e revizionit të Trupit revizor mund t’i bëjnë 
revizorët e autorizuar shtetërorë dhe revizorët shtetërorë 
nga Enti shtetëror i revizionit të Republikës së Maqedonisë 
të sistemuar për kryerjen e punëve në Trupin revizor në 
pajtim me aktin nga neni 27 paragrafi 4 të këtij ligji. 

Revizorët e autorizuar shtetërorë ose revizorët 
shtetërorë që bëjnë revizionin e sistemimit dhe 
funksionalitetit të sistemeve strukturore dhe kontrolluese 
për administrim me fondet IPA realizojnë të drejtën e 
rrogës dhe mund të fitojnë plotësimin e rrogës me pagesën 
e shpërblimeve mujore në para, për shkak të kushteve të 
posa[me dhe përgjegjësisë që del nga vendi i punës në 
pajtim me nenin 27-b të këtij ligji. 

Lartësinë e shpërblimit në para dhe të plotësimit të 
rrogës nga paragrafi 2 i këtij neni e përcakton udhëheqësi i 
trupit revizor.  

 
Neni 27-gj 

Me Trupin revizor për kryerjen e revizionit të Fondeve 
IPA udhëheq udhëheqësi të cilin e emëron dhe e shkarkon 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim dhe në 
pajtim me revizorin kryesor shtetëror.  

Udhëheqësi i Trupit revizor për kryerjen e revizionit të 
Fondeve IPA është përgjegjës për implementimin e pjesës 
së buxhetit - ndarjes së dedikuar për Entin shtetëror për 
revizion që ka të bëjë me zërin për Trupin revizor për 
kryerjen e revizionit të IPA Fondeve. 

Udhëheqësi i trupit revizor për kryerjen e revizionit të 
Fondeve IPA është nënshkrues i vetëm i Planit vjetor të 
revizionit, Raportit vjetor të revizionit, Mendimit vjetor 
dhe Mendimit për raportin përfundimtar për shpenzimet 
për mbarimin e plotë ose të pjesshëm të programeve, 
propozimit të pjesës së buxhetit që ka të bëjë me Trupin 
revizor dhe aktet tjera lidhur me funksionimin e Trupit 
revizor për kryerjen e revizionit të Fondeve IFA. 

 
Neni 27-e 

Trupi revizor për realizim e aktiviteteve të veta, 
bashkëpunon me institucionet kompetente të revizorit dhe 
trupa nga vendet anëtare të Unionit Evropian, kandidate dhe 
vendet potenciale kandidate për anëtarësim në Unionin 
Evropian. 

Neni 27-zh 
Mjetet për financim të Trupit revizor, sigurohen nga 

Buxheti i Entit shtetëror për revizion me programin “Trupi 
revizor për fondet para-hyrëse të Unionit Evropian në 
Republikën e Maqedonisë”. 

Programi nga paragrafi 1 i këtij neni përgatitet nga ana 
e Trupit revizor dhe nuk i nënshtrohet lejimit nga ana e 
Entit shtetëror për revizion.  

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në mënyrë të 
ndarë voton për programin nga paragrafi 1 të këtij neni të 
ndarjes së Entit shtetëror për revizion që dedikohet për 
Trupin revizor në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 27-z 

Në funksion të realizimit të aktiviteteve të veta, Trupi 
revizor ka qasje të plotë në të gjitha informatat dhe 
dokumentet që janë të lidhura me projekte ose programe që 
janë të financuara plotësisht ose pjesërisht me mjete para- 
hyrëse të Fondeve IPA. 

 
Neni 2 

Titulli para nenit 29 “IV. DISPOZITAT 
NDËSHKUESE” ndryshon si vijon: “V. SANKSIONET 
PËR KUNDËRVAJTJE” 

 
Neni 3 

Në nenin 28, paragrafi 1, në fjalinë hyrëse fjalët: “Me 
dënim me para prej 10000 deri 300 000 denarë do të 
dënohet për kundërvajtje” zëvendësohen me fjalët: “Gjobë 
në shumë prej 1 000 euro deri 6 000 euro me kundërvlerë 
në denarë do të shqiptohet për kundërvajtje të”: 

Paragrafi 2 ndryshon si vijon: 
“Gjobë në shumë prej 500 deri 2 500 euro me 

kundërvlerë në denarë, do t’i shqiptohet për kundërvajtjen 
nga paragrafi 1 të këtij neni edhe personit përgjegjës në 
personin juridik subjektit te i cili bëhet revizioni. “ 

 
Neni 4 

Në nenin 29, paragrafi 1, në fjalinë hyrëse fjalët:  
“Me dënim në para prej 10000 deri 50000 denarë”, 

zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë prej 500 euro 
deri 2 500 euro me kundërverë në denarë: 

 
Neni 5 

Dispozitat e kapitullit III-b të këtij ligji do të zbatohen 
deri në hyrjen e Republikës së Maqedonisë në Unionin 
Evropian. 

 
Neni 6 

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

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1757. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА 

ТУРЦИЈА 
 
1. За учество во НАТО/ПзМ вежбовната активност 

„Мостар 2007“ (во натамошниот текст: вежбата), која 
ќе се одржи во Анкара-Република Турција, во периодот 
од 12.11.2007 година до 18.11.2007 година, се испраќа 
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единица во состав од 14 (четиринаесет) припадници на 
постојниот состав на Армијата на Република Македо-
нија, со средства и опрема потребни за учество во изве-
дувањето на вежбата. 

2. Финансиските трошоци за реализација на вежба-
та, во кои влегува организацијата, транспортот, сместу-
вањето и исхраната, ги обезбедува делумно Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија, а де-
лумно Министерството за одбрана на Република Тур-
ција. 

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

4. По завршувањето на вежбата, Министерството за 
одбрана поднесува извештај пред Владата на Републи-
ка Македонија. 

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

 
  Бр. 19-6643/1               Претседател на Владата 

30 октомври 2007 година      на Република Македонија, 
            Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р.  

___________ 
1758. 

Врз основа на член 11, став 1, точка 6 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 30.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕН-
ТИ ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО “СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ 
 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за утврдување на цената за објавува-
ње на огласи, акти и неважечки документи во службе-
ното гласило “Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 02-5222/1 од 23.08.2007 година, донесена од 
Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седница-
та одржана на 23.08.2007 година. 

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

  
        Бр.19-4497/1                  Заменик на претседателот 
30 октомври 2007 година    на Владата на Република 
           Скопје                                  Македонија, 

                               д-р Живко Јанкулоски, с.р. 
___________ 

1759. 
Врз основа на член 11, точка 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
30.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈП ХС “ЗЛЕТОВИЦА“- 

ПРОБИШТИП 
 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-
та одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
ЈП ХС „Злетовица“ - Пробиштип, бр. 0202-1462/2 од 

29.10.2007 година, донесена од Управниот одбор на 
ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 
29.10.2007 година. 

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

 
  Бр.19-4700/1-06            Заменик на претседателот 

30 октомври 2007 година    на Владата на Република 
              Скопје                               Македонија, 

                               д-р Живко Јанкулоски, с.р. 
___________ 

1760. 
Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
30.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА ЗА 2006 ГОДИНА И ГОДИШНИОТ ИЗ-
ВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2006 ГОДИНА НА 

ЈПВ ЛИСИЧЕ – ВЕЛЕС 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка за 2006 година и Годишниот извештај за рабо-
тењето во 2006 година на Јавното претпријатие за во-
достопанство Лисиче – Велес, бр. 02-121/9 и 02-121/10 
од 27.02.2007 година, усвоени од Управниот одбор на 
ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 
27.02.2007 година. 

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

 
 Бр. 19-2197/1            Заменик на претседателот 

30 октомври 2007 година    на Владата на Република 
             Скопје                   Македонија, 
                              д-р Живко Јанкулоски, с.р. 

___________ 
1761. 

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
30.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА РАБОТА НА ЈПВ ЛИСИЧЕ – ВЕЛЕС ВО 2007 

ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за работа на Јавното претпријатие за водостопанство 
Лисиче-Велес во 2007 година, бр. 02-121/6 и 02-121/7 
од 27.02.2007 година, усвоена од Управниот одбор на 
ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 
27.02.2007 година. 

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

 
Бр. 19-2197/2            Заменик на претседателот 

30 октомври 2007 година    на Владата на Република 
            Скопје                           Македонија, 
                              д-р Живко Јанкулоски, с.р. 
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1762. 
Врз основа на член 70, став 8 од Законот за вна-

трешна пловидба („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 55/07), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 30.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ ИСПИТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ ЗВАЊЕ УПРА-
ВУВАЧ НА ЧАМЕЦ И ЗА ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОКОТ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА 

ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува висината на надоме-

стокот за полагање испит за стекнување звање управу-
вач на чамец и висината на надоместокот за работата 
на Комисијата за полагање испит за стекнување звање 
управувач на чамец. 

 
Член 2 

Висината на надоместокот за полагање испит за 
стекнување на звање управувач на чамец изнесува: 

- за испит 1.000,00 денари, 
- за поправен испит 2.000,00 денари. 
 
 

Член 3 
Висината на надоместокот за работата на Комисија-

та за полагање на испит за стекнување звање управувач 
на чамец: 

- за претседателот на Комисијата 300,00 денари по 
кандидат, 

- за член на Комисијата 200,00 денари по кандидат. 
 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за висината на надоме-
стокот за полагање испит за стекнување звање управу-
вач на чамец („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 68/01). 

 
Член 5 

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

 
   Бр. 19-6635/1                Претседател на Владата 

30 октомври 2007 година      на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
1763. 

Врз основа на член 41 став 1 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04, 62/05, 111/05 и 40/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 30.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА  

ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА 
 
1. Владата на Република Македонија дава одобре-

ние за основање на приватна установа за социјална за-
штита на стари лица на ул.„Дисанска“, нас.“Парк“, Ка-
вадарци на лицето Данаил Грков, ул.„Блажо Алексов“ 
бр. 27, Кавадарци. 

2. Установата од точка 1 на оваа одлука обезбедува 
опрема, простор, средства и кадри, согласно со Пра-
вилникот за нормативи и стандарди за основање и за-
почнување со работа на установи за социјална заштита 
за стари лица („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 10/05). 

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

 
   Бр.19-6588/1                Претседател на Владата 

30 октомври 2007 година  на Република Македонија, 
       Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1764. 

Врз основа на член 55 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
30.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ  
НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се даваат на времено користење без 
надомест движни ствари - 15 компјутери Pentium 4 и 2 
принтер HP Laser Jet 1010 сопственост на Република 
Македонија на Сојузот за тајландски бокс на Македо-
нија од Скопје, за период од две години од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 2 

Примопредавањето на движните ствари од членот 1 
на оваа одлука ќе се изврши меѓу Генералниот секрета-
ријат на Владата на Република Македонија и Сојузот за 
тајландски бокс на Македонија во рок од седум дена од 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
  Бр. 19-6826/1              Претседател на Владата 

30 октомври 2007 година     на Република Македонија, 
            Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1765. 

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 и 
115/07), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗГОЛЕМУВА-
ЊЕ НА ПАРИЧНИОТ ВЛОГ НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ВО ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА, УПРА-
ВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКА 
САЛА “БОРИС ТРАЈКОВСКИ“  ДООЕЛ  СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобруваат средства во износ од 
130.000.000,00 денари за зголемување на паричниот 
влог на Република Македонија во Друштвото за из-
градба, управување и издавање на повеќенаменска сала 
“Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје.  
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Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се обезбедат 

од Буџетот на Република Македонија за 2007 година, 
Раздел 09002-Министерство за финансии - функции на 
државата, Програма 2-Функции, Потпрограма 20-
Функции, категорија 48-Капитални расходи, ставка 
482-Други градежни објекти. 

 
Член 3 

Се задолжува Министерството за финансии средс-
твата од член 1 на оваа одлука да ги уплати на сметка 
на Друштвото за изградба, управување и издавање на 
повеќенаменска сала “Борис Трајковски“ ДООЕЛ 
Скопје. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  
   Бр. 19-6708/1               Претседател на Владата 

30 октомври 2007 година      на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
1766. 

Врз основа на член 254 од Законот за трговските 
друштва („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 28/04 и 84/05), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 30.10.2007 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВА-
ЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКА САЛА 

„БОРИС ТРАЈКОВСКИ“ ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се зголемува основната главнина на 

Друштвото за изградба, управување и издавање на по-
веќенаменска сала “Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје 
за износ од 130.000.000,00 денари. 

 
Член 2 

Се задолжува Друштвото за изградба, управување и 
издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ 
ДООЕЛ Скопје да ја пријави промената на основната 
главнина на Друштвото во Централниот регистар на 
Република Македонија. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 19-6764/1                Претседател на Владата 

30 октомври 2007 година      на Република Македонија, 
             Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
1767. 

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 и 
115/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 30.10.2007 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКОТО ТЕЛО ЗА КООР-
ДИНАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ПРОТИВ  

КОРУПЦИЈАТА 
 

Член 1 
Во Одлуката за формирање на Меѓуресорското тело 

за координација на активностите против корупцијата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/06 
и 115/06), во членот 3, во ставот 1, по алинеја 8 се до-
даваат три нови алинеи кои гласат: 

„- Државна комисија за спречување на корупција; 
  - Државен завод за ревизија; 
  - Дирекција за спречување на перење на пари“. 
 

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

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

 
  Бр. 19-4208/2                Претседател на Владата 

30 октомври 2007 година      на Република Македонија, 
            Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р.  

___________ 
1768. 

Врз основа на член 66 став 2 и 73-б од Деловникот 
за работа на Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.38/01, 98/02, 
47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 15/07 и 30/07), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
25.09.2007 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ПРИДРУЖНОТО ПИС-
МО И МЕМОРАНДУМОТ, СОДРЖИНАТА И ФОР-
МАТА НА КОРЕСПОДЕНТНАТА ТАБЕЛА И НА ИЗ-
ЈАВАТА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРОПИСОТ СО 
ЗАКОНОДАВСТВОТО  НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за обрасците на придружното писмо и 
меморандумот, содржината и формата на Коресподент-
ната табела и на Изјавата за усогласеност на прописот 
со законодавството на Европската унија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.30/07) во член 1 
точката на крајот се брише и се додаваат зборовите: 
„со упатствата за нивно пополнување“. 

 
Член 2 

Образецот на Изјавата за усогласеност на прописот 
со законодавството на Европската унија се заменува со 
нов Образец на Изјавата за усогласеност на прописот 
со законодавството на Европската унија кој е даден во 
прилог и е составен дел на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
  Бр.19-6035/1                   Заменик на претседателот 

25 септември 2007 година     на Владата на Република 
      Скопје                             Македонија,                                   
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1769. 
Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 
115/07), а во врска со член 2 и 3 од Одлуката за форми-
рање на Меѓуресорско тело за координација на актив-
ностите против корупцијата („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 44/06 и 115/06), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
30.10.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАКОВОДИТЕЛ, 
ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР НА МЕЃУРЕСОРСКОТО 
ТЕЛО ЗА КООРДИНАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ  

ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА 
 
1. Во Решението за именување на раководител, чле-

нови и секретар на Меѓуресорското тело за координа-
ција на активностите против корупцијата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 94/07), во точка 
1, потточка б), по алинејата 11 се додаваат три нови 
алинеи кои гласат: 

„- Мирјана Димовска, од Државната комисија за 
спречување на корупција; 

- Анче Поп-Трајкова Вангели, од Државниот завод 
за ревизија; 

- Борис Нацев, од Дирекцијата за спречување на 
перење пари“. 

Во потточката в) зборовите: „Емилија Тасева“ се за-
менуваат со зборовите: „Елена Христоска“.“ 

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

 
  Бр. 19-4208/1               Претседател на Владата 

30 октомври 2007 година      на Република Македонија, 
            Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р.  

___________ 
1770. 

Врз основа на член 16, став 2 од Законот за про-
сторно и урбанистичко планирање („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 51/05), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
30.10.2007 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗРА-
БОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2007 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за изработка на урбанистички 

планови во Република Македонија во 2007 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/07 
и 104/07), во точка 2 потточка 2.4 зборовите: “Израбо-
тка на урбанистички проекти за гранични премини“, се 
заменуваат со зборовите: “Изработка на урбанистички 
проекти за станици за течни горива како придружни 
содржини на Коридорите 8 и 10“. 

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

  
   Бр. 19-6584/1                  Претседател на Владата  

30 октомври 2007 година      на Република Македонија,  
         Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

1771. 
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 30.10.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРАТА  
НА СРЕЌА - “ТОМБОЛА“  

 
1. Лиценцата за постојано приредување на играта на 

среќа “Томбола“ се издава на Трговското друштво  “Ди-
виен“ ДОО експорт-импорт Скопје, за време од 3 години. 

2. Приредувањето на играта на среќа “Томбола“ ќе 
се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. 
“Васил Главинов“ бб СК Интекс-сутерен (подрум) 
Скопје. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на Ли-
ценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, 
најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја го-
дина додека трае Лиценцата, во денарска противвред-
ност по средниот курс на Народната банка на Република 
Македонија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 

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. 

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

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

6. 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 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
   Бр. 19-6598/1               Претседател на Владата 

30 октомври 2007 година      на Република Македонија, 
               Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
 

По извршената споредба со изворниот текст на Про-
грамата за поттикнување на развојот на земјоделството 
во 2007 година и на Програмата за изменување и допол-
нување на Програмата за рурален развој за 2007 година, 
објавени во “Службен весник на РМ“ бр. 125/07, напра-
вена е техничка грешка, поради што се даваат 

 
И С П Р А В К И 

НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 2007 ГОДИНА И НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ ЗА 2007 ГОДИНА 

 
Во Програмата за поттикнување на развојот на зем-

јоделството во 2007 година во делот III, износот од 
“648.572.600,00“ треба да се замени со износот со 
“764.572.600,00“. 
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Во Програмата за изменување и дополнување на 
Програмата за рурален развој за 2007 година во делот 
III, точка 2.1. износот од “3.200.000,00“ треба да се за-
мени со износот со “6.200.000,00“. 

 
Бр. 19-6418 и 6420/2           

30 октомври 2007 година        Од Владата на Република               
          Скопје                                   Македонија 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1772. 
Врз основа на член 74 став 1 точка 6 од Законот за 

внатрешни работи („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.19/95, 55/97, 38/2002, 33/2003, 19/2004 и 
51/2005), министерот за внатрешни работи донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО 
СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 
I. Во Решението за цените на обрасците што се упо-

требуваат во Министерството за внатрешни работи 
(„Службен весник на Република Mакедонија” бр. 30/95, 
28/98, 97/2000, 9/2004, 40/2007, 116/2007 и 119/2007), 
вo делот I-а се додавa нов став 2 кој гласи: 

,,Цената на образецот наведен во делот I во точката 
2 на ова решениe се зголемува зa три пати, ако по бара-
ње на граѓанинот се издава најдоцна во рок од 48 часа 
од часот на поднесување на барањето за издавање на 
возачка дозвола“. 

II. Во делот I-б бројот ,,2“ и запирката пред бројот 
,,5“ се бришат.  

III. Oвa решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Mакедонија”. 

 
  Бр.131-65250/1                          Министер 

15 октомври 2007 година        за внатрешни работи, 
        Скопје                  м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

_____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1773. 

Врз основа на член 49 од Законот за безбедност на 
храната и на производите и материјалите што доаѓаат 
во контакт со храната („Службен весник на Република 
Македонија” бр.54/02 и 84/07), министерот за здрав-
ство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ 
НАДЗОР 

 
Член  1 

Со овој правилник се пропишува начинот на врше-
ње на инспекциски надзор на производството и проме-
тот на храната и на производите и материјалите што 
доаѓаат во контакт со храната. 

 
Член  2 

Инспекцискиот надзор на производството и проме-
тот на храната и на производите и материјалите што 
доаѓаат во контакт со храната (во натамошниот текст: 
инспекциски надзор) се врши земајќи ги предвид:   

- идентификуваните ризици поврзани со храната, со  
призводителите и трговците со храна, како и со сите 
процеси, материјали, супстанции, активности или рабо-
тења кои можат да влијаат врз безбедноста на храната;   

- досиеата од претходното работење на призводите-
лите и трговците со храна,  во однос на придржувањето 
нa  прописите за безбедност на храната и на произво-
дите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната; 

- објективноста на сите проверки кои биле изврше-
ни од производителите и трговците со храна и 

-  сите информации кои можат да укажат на неусог-
ласеност со прописите за безбедност на храната и на 
производите и материјалите што доаѓаат во контакт со 
храната. 

  
Член 3 

Инспекцискиот надзор се врши редовно соглaсно со 
годишниот план за работа на Дирекцијата за храна. 

Инспекцискиот надзор од став 1 од овој член опфа-
ќа надзор на сите објекти за производство и промет со 
храна и на производите и материјалите што доаѓаат во 
контакт со храната, категоризирани според ризикот од 
опасности за безбедноста на храната.  

Инспекцискиот надзор се врши во сите фази на 
производство и промет на храната, вклучувајќи кон-
троли на производителите и трговците со храна, упо-
требата на храната, складирањето на храната, за кој би-
ло процес, материјал, супстанција, активност или опе-
рација вклучувајќи го и транспортот на храната. 

Инспекцискиот надзор по правило се врши без 
претходно известување. 

Инспекцискиот надзор може да се врши и со прет-
ходно известување на  производителите и трговците на 
храна по нивно барање и за производителите и тргов-
ците на храна кои работат сезонски, или не работат 
континуирано во текот на календарската година. 

Инспекцискиот надзор  може да се врши и во случај 
на сомнеж за одреден случај. 

 
Член 4 

Инспекцискиот надзор се врши со употреба на со-
одветни контролни методи и техники (мониторинг, 
надгледување, потврдување, преглед, контрола, земање 
на мостри и анализа). 

При вршењето на инспекцискиот надзор се презе-
маат особено следниве активности: 

1. преглед на сите контролни системи кои произво-
дителите и трговците со храна ги воспоставиле и ре-
зултатите добиени од тоа; 

2. инспекции на: 
- постројките на  примарните производители, про-

изводството и прометот со храна вклучувајќи ја и нив-
ната работна околина, просториите, канцелариите, оп-
ремата, постројките, механизацијата, транспортот и 
храната;     

- суровини, состојки, додатоци и други производи 
употребени за приготвување и производство на храна; 

- полуготови производи; 
- материјали и производи што доаѓаат во контакт  

со храната; 
- постапките и средствата за  чистење и одржување; 
- означување, презентација и рекламирање. 
3. проверка на хигиенските услови кај производите-

лите и трговците на храна; 
4. оценка на постапките за добрата производна пра-

кса, добрата хигиенска пракса и Системот за процена 
на ризиците на критичните контролни точки во проце-
сот на производството и прометот; 

5. преглед на документацијата и другата евиденција 
кои можат да бидат релевантни за оценката на усогла-
сеноста со прописите за безбедност на храната и на 
производите и материјалите што доаѓаат во контакт со 
храната; 

6. интервју со производителите и трговците на хра-
на и нивниот персонал; 

7. читање на вредностите запишани на мерните ин-
струменти во производството и прометот на храна; 
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8. контроли кои се вршат со инструментите на инс-
пекторите за храна за потврда на мерењата извршени 
од страна на производителите и трговците на храна и  

9. други активности потребни за обезбедување на 
безбедноста на храната.   

 
Член 5 

Инспекцискиот надзор при увозот на храна вклучу-
ва најмалку систематска проверка на документите, про-
верка на идентитетот по случаен избор и, доколку тоа е 
соодветно, физичка проверка на пратката. 

Зачестеноста на физичките проверки на пратката 
зависи од: 

- ризиците поврзани со различните видови на  хра-
на; 

-  историјата на усогласеност на барањата за одре-
дениот производ на земјата извозник и утврдувањето 
на потеклото на производителите и трговците кои го 
увезуваат и извезуваат производот; 

- спроведените контроли од страна на увозникот 
при увозот на производот;  

- сертификатот за безбедност издаден од надлежни-
от орган од земјата на  потекло. 

Физичките прегледи се вршат согласно барањата за 
исполнување на санитарно хигиенските услови за про-
изводство и промет на храна и на места со што се овоз-
можува правилно спроведување на контролата, земање 
на одреден број примероци прилагодени на управува-
њето со ризици и хигиенска контрола на храната.  

Oпремата и начинот на вршење на физичките прег-
леди треба да се адекватни за мерење на граничните 
вредности на одредени параметри (температура, влаж-
ност, воден активитет, рН и сл.) и да се во согласност 
со прописите за безбедност на храната  и на производи-
те и материјалите што доаѓаат во контакт со храната. 

 
Член 6 

Во случај кога постои сомневање за непочитување 
на прописите или постои сомневање во идентитетот на 
вистинската дестинација на пратката или соодветноста 
на пратката и сертификатите за безбедност, инспекто-
рот за храна спроведува контрола со цел да го потврди 
или елиминира сомневањето. Ако се потврди сомне-
жот, инспекторот ја задржува пратката. 

 
Член 7 

Инспекторот за храна ја става под надзор пратката 
од земјата извозник која што не е во согласност со про-
писите, и кога  дознал за тоа од увозникот одговорен за 
пратката, и ги презема следниве мерки: 

- наредува да се уништи пратката или истата стану-
ва предмет на посебен третман - пренамена согласно 
член 9 од овој правилник или да се врати во земјата из-
возник односно да се препрати во друга земја согласно 
член 10 од овој правилник, како и да се преземат други 
соодветни мерки како што е употреба на пратката за 
цели различни од оние за којашто почетно била наме-
нета;  

- доколку храната е веќе ставена во промет, ја следи 
истата, доколку тоа е неопходно, или наредува истата 
да се повлече пред да се преземе една од мерките наве-
дени во став 1 алинеја 1 на овој член. 

 
Член  8 

Ако инспекторот за храна утврди дека пратката е 
опасна по здравјето на луѓето или истата не е безбедна, 
ја става пратката под надзор, додека се очекува нејзи-
ното уништување или друга соодветна мерка неопход-
на да се заштити здравјето на луѓето. 

 
Член 9 

Мерките наведени во членовите 7 и 8 на овој пра-
вилник, може да вклучат: 

- третман или обработка за да се усогласи пратката 
со барањата на прописите или со барањата на друга 
земја за препраќање, вклучувајќи деконтаминација, ко-
га тоа е соодветно, но исклучувајќи разредување; 

- обработка на друг начин за потреби различни од 
човекова консумација. 

Инспекторот за храна обезбедува дека третманот од 
став 1 на овој член се врши во простории или места 
под негов надзор. 

 
Член 10 

Инспекторот за храна дозволува препраќање на 
пратки само ако: 

- дестинацијата била договорена со увозникот на 
пратката и 

- увозникот на пратката прво го информирал над-
лежниот орган на земја на потекло или земјата на крај-
ната дестинација на пратката, доколку истата е различ-
на, за причините и условите коишто го спречуваат уво-
зот на пратката во Република Македонија и 

- кога земјата на дестинација не е земја на потекло, 
надлежниот орган на земјата на дестинација ја изве-
стил Дирекцијата за храна за својата спремност да ја 
прими пратката. 

 
Член 11 

Одредбите на овој правилник престануваат да ва-
жат со пристапувањето на Република Македонија во 
Европската унија. 

 
Член 12 

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

 
  Бр. 20-16027/2                      

16 октомври 2007 година          Министер за здравство, 
          Скопје                   д-р Имер Селмани, с.р. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  

И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
1774. 

Врз основа на член  80 став 7 од Законот за управу-
вање со отпад („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 68/04, 71/04 и 107/07), министерот за животна 
средина и просторно планирање донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДЕПОНИЈА ЗА НЕОПАСЕН 

И ИНЕРТЕН ОТПАД 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата и содр-

жината на барањето за основање на депонија за неопа-
сен и инертен отпад. 

 
Член 2 

Формата и содржината на барањето за основање на 
депонија за неопасен и инертен отпад (во натамошниот 
текст: депонија) е дадена во Прилог кој е составен дел 
на овој правилник. 
 

Член 3 
(1) Барањето за основање на депонија содржи: 
1) Податоци за основачите: 
- Основач/ите (име на општината/општините неза-

висно или заедно со домашно и/или странско правно 
лице); 

- Назив на домашно и/или странско правно лице;  
- Референци за домашното и/или странското правно 

лице; 
- Меморандумот за соработка, договор, писмо на 

интереси, писмо на намери или слично. 
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2) Општи податоци за предлог - депонијата 
- Поширока локација за предлог - депонија (топо-

графска карта во размер 1: 10.000); 
- Прелиминарно оправдување за пошироката лока-

ција и тоа од: хидрогеолошка и геолошка соодветност, 
оптимални транспортни растојанија врз основа на ко-
личините на создаден отпад и односите со забранетите 
и заштитените зони (карта со пошироката локација на 
планираната депонија со означување на забранетите и 
заштитени зони, геолошки и хидрогеолошки карти и 
шематски приказ на растојанијата помеѓу општините и 
предлог локацијата за депонија); 

- Планиран капацитет (вкупен волумен), времетрае-
ње на депонијата и видот на депонијата ; 

- Елаборат - Услови за планирање на просторот. 
3) Податоци за населението и за општината/оп-

штините 
- Вкупно население кое ќе биде опфатено со пода-

тоци за прирастот за времетраење на депонијата.  
- Општина или општини кои ќе бидат опслужени со 

депонијата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Податоци за финансиските средства 
- Планирани финансиски извори (од сопствени из-

вори, странски извори или друго) 
- Доказ за обезбедени финансиски средства за инве-

стицијата  
5) Податоци за временската рамка за идните 

активности во врска со проектирање, изградба и 
планирано започнување со работа на депонијата 

- Динамика на планирани активности. 
6) Потпис и печат на овластениот подносител на ба-

рањето и датум и место на поднесување на барањето.  
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
   Бр. 07-5832 

9 октомври 2007 година                         Министер, 
            Скопје                              Џелил Бајрами, с.р. 
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1775. 
Врз основа на член 38 став 8 од Законот за управу-

вање со отпад („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 64/04, 71/04 и 107/07), министерот за животна 
средина и просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА  ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ ЗА 
ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА УПРАВИТЕЛ 
СО ОТПАД, ОБРАЗЕЦОТ НА УВЕРЕНИЕТО, КА-
КО И ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА 
НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН  

ИСПИТ ЗА УПРАВИТЕЛ СО ОТПАД 
 

Член 1 
Во Правилникот за Програмата и начинот за пола-

гање стручен испит за управител со отпад, образецот 
на уверението, како и висината и начинот на плаќање 
на надоместокот за полагање на стручен испит за упра-
вител со отпад (“Службен весник на Република Маке-
донија бр. 105/05), во член 3 став 1 зборот “барател” се 
заменува со зборот “кандидат”.  

 
Член 2 

Во член 5 по став 1 се додаваат два  нови става 2 и 3 
кои гласат: 

“(2) Полагањето на испитот може да се откаже или 
одложи поради болест, несреќа, смртен случај во се-
мејството или други оправдани причини за што канди-
датот до Комисијата доставува докази. 

(3) За оправданоста на причините за одлагањето на 
полагање на испитот одлучува Комисијата. “ 

Во ставот 2 кој станува став 4 зборовите: „не го из-
вестил Министерството за животна средина и простор-
но планирање“ се заменуваат со зборовите: ”не ја изве-
стил Комисијата“. 

 
Член 3 

Во членот 14 по алинејата 7 се додава нова алинеја 
8 која гласи: “регистарски број”. 

 
Член 4 

По член 14 се додава нов член 14 -а  кој гласи: 
 

“Член 14-а 
(1) За издадените уверенија се води евиденција која 

содржи:  
- реден број, име и презиме на лицето на кое му се 

издава уверението и 
- датум на издавање на уверението и забелешка во 

која се запишуваат изменетите податоци. 
(2) Редниот број под кој е извршен уписот на пода-

тоците се впишува во уверението како негов регистар-
ски број.” 

 
Член 7 

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

 
    Бр. 07-5834                              

9 октомври 2007 година                         Министер, 
              Скопје                                  Џелил Бајрами, с.р. 

___________ 
1776. 

Врз основа на член 44 став 9 од Законот за управу-
вање со отпад („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 64/04, 71/4 и 107/07), министерот за животна 
средина и просторно планирање донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА  ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРА-
ЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛА-
ТА ЗА СОБИРАЊЕ И ЗА ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА 
КОМУНАЛЕН И ДРУГ ВИД НА НЕОПАСЕН ОТПАД 

 
Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на бара-
њето, формата и содржината на дозволата за собирање 
и за транспортирање на комунален и друг вид на нео-
пасен отпад („Службен весник на РМ” бр. 8/06) во член 
3 став (1) алинеја 12 се брише. 

 
Член 2 

(1) Во член 5 став (1) по зборовите: “специјализира-
ни моторни возила” се додаваат заборовите: “наменети 
за транспорт на отпадот, затворени возила, контејнери 
или друг вид соодветни возила со кои се спречува рас-
турање, испаѓање на отпадот за време на собирањето, 
транспортот, утоварот и/или истоварот”. 

(2) Во став (2) зборовите:” две специјализирани во-
зила” се заменуваат со зборовите:”едно специјализира-
но возило”. 

 
Член 3 

Во член 6 ставот (1) се брише. 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
  Бр. 07-6172/1 

29 октомври 2007 година                       Министер, 
        Скопје                                  Џелил Бајрами, с.р. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1777. 
Врз основа на член 54 став 7 од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 28/1998), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ 
УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 
ОБЈЕКТИТЕ И ОПРЕМАТА ЗА КОЛЕЊЕ НА НОЕ-
ВИ И ОБЈЕКТИТЕ И ОПРЕМАТА ЗА РАСЕКУВАЊЕ  

НА МЕСО ОД НОЕВИ 
 

Член 1 
Општи одредби 

 
(1) Со овој правилник се пропишуваат минимални-

те техничко технолошки услови кои треба да ги испол-
нуваат објектите и опремата за колење на ноеви и обје-
ктите и опремата за расекување на месо од ноеви.  

 
Член 2 

Кланица за ноеви 
 
(1) Објектот во кој се врши колењето на ноеви (во 

натамошниот текст: кланица) треба да ги исполнува 
следните услови:  
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(2) Кланицата треба да имаат просторија или покри-
ен простор за прием на животните и за нивен преглед 
пред колењето. 

(3) За да се одбегне контаминација на месото, кла-
ницата треба да има: 

а)  доволен број на простории, соодветни за актив-
ностите кои се спроведуваат во неа; 

б) одделна просторија за евисцерација и поната-
мошна чистење, вклучувајќи додавање на зачини на це-
ли трупови;  

в) обезбедено просторно или временски одвојување 
на следните активности: 

-  зашеметување и искрварување; 
-  кубење на перјата или отстранување на кожата и 

попарување; и 
-  испорака на месото. 
г) има инсталации кои оневозможуваат контакт по-

меѓу месото и подовите, ѕидовите и фиксната опрема;  
д) линија за колење  дизајнирана да овозможи кон-

тинуиран тек на процесот на колењето и обезбедува из-
бегнување на вкрстена контаминација помеѓу различни 
делови од линијата за колење. Кога во една просторија 
се користи повеќе од една линија за колење, мора да 
постои соодветна одвоеност на линиите за да се спречи 
вкрстена контаминација; 

ѓ) опрема за дезинфекција на приборот со топла  во-
да со температура не пониска од  82oC  или алтернати-
вен систем кој постигнува еднаков ефект; 

е) опрема за миење раце која ја користи персоналот 
кој е ангажиран во ракувањето со непакувано месо, со 
славини дизајнирани на начин да се спречи ширење на 
контаминација; 

ж) посебни простории за  складирање на задржано 
месо и за складирање на месо кое е прогласено како не-
годно за исхрана на луѓето, со соодветен температурен 
режим и кои може да се заклучат; 

з) посебен простор соодветно опремен за чистење, 
миење и дезинфекција на опрема за транспорт како 
што се кафези и превозни средства, освен ако во близи-
на не постојат официјално одобрени места и објекти за 
таа намена; 

s) соодветно опремен простор,  кој се заклучува или 
каде што е потребно, просторија исклучително за упо-
треба на ветеринарната служба; и 

и) соодветна опрема која овозможува безбедно от-
странување на лице место на нуспроизводите од живо-
тинско потекло или доколку се применуваат соодветни 
алтернативи да има одделни и безбедни простории за 
собирање и привремено складирање на нуспроизводите 
од животинско потекло наменети за отстранување од 
објектот во согласност со Законот за нус-производи од 
животинско потекло. 

 
Член 3 

Објект за расекување на месо од ноеви 
 
(1) Објектот за расекување на месо од ноеви треба да: 
1) е конструиран на начин за да се избегне контами-

нација на месото, така што: 
а)  да е обезбеден континуиран тек на работата; или 
б) е обезбедена одвоеност помеѓу различни произ-

водствени серии; 
2) има простории за одделно складирање на паку-

вано и непакувано месо, освен ако не се складирани 
во различно време или на начин што обезбедуваат ма-
теријалот за пакување и начинот на складирање да не 
можат да претставуваат извор на контаминација на 
месото; 

3) има простории за расекување кои се соодветно 
опремени за расекувањето на месо од ноеви; 

4) има опрема за миење раце, која ја користи персо-
налот кој е ангажиран на ракување со непакувано месо, 
со славини дизајнирани на начин да спречат ширење на 
контаминација; и 

5)  има опрема за дезинфекција на приборот со топ-
ла вода со температура не пониска од 82oC или алтер-
нативен систем со кој се постигнува еднаков ефект.  

 
Член 4 

Хигиенски услови за време и по расекувањето  
и одвојувањето од коска 

 
(1) Расекувањето и одвојувањето од коска на месо-

то од ноеви треба да се одвива во согласност со хиги-
енските услови утврдени со овој член.   

(2) Работата со месото треба да биде организирана на 
начин за да се спречи или минимализира контаминација-
та за што, операторот со храна треба да обезбеди дека: 

а) месото кое е наменето за расекување се доставу-
ва во работните простории постепено по потреба; 

б) за време на расекувањето, обескоскувањето, три-
мувањето, сечењето на парчиња, завиткувањето и па-
кувањето, месото се одржува на температурата не по-
висока од 4oC со помош на амбиентална температура 
од 12oC или алтернативен систем со кој се постигнува 
еднаков ефект; и 

в) кога објектите се одобрени за расекување на месо 
од различни видови животни, се преземаат мерки на 
претпазливост за да се избегне вкрстена контаминција, 
со временско или просторно одделување на активно-
стите врз различните видови животни. 

(3) По исклучок од став 2 точка  б од овој член ме-
сото може да биде расечено и одвоено од коска и пред 
да ја достигне температурата од став (2) точка б од овој 
член, кога просторијата за расекување е на исто место 
со просториите за колење и под услов ако месото е 
пренесено во просторијата за расекување или директно 
од просториите за колење; или по одреден период во 
простории за разладување или замрзнување. 

(4) Кога е расечено и соодветно спакувано, месото 
треба  да биде разладено на температурата наведена во 
став (2) точка б од овој член. 

(5) Непакуваното месо треба да биде складирано и 
транспортирано одделно од пакуваното месо, освен ако 
не е складирано или транспортирано во различни вре-
менски периоди или на начин да материјалот за паку-
вање и начинот на складирање и транспорт не би може-
ле да претставуваат извор на контаминација за месото. 

 
Член 5 

Преодна одредба 
 
(1) Овој правилник престанува да важи со денот на 

пристапувањето на Република Македонија во Европ-
ската унија.  

Член 6 
Завршна одредба 

 
(1) Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македoнија“. 

 
       Бр. 11-15338/1  
22 октомври 2007 година                    Министер, 
              Скопје                       Ацо Спасеноски, с.р. 
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ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

228. 
Врз основа на член 19, став 2, точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07) и член 
21, став 2, алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник 
на РМ, Управниот одбор на ЈП Службен весник на РМ, 
на седницата одржана на 23.08.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ 
ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО “СЛУЖБЕН ВЕСНИК  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува цената за објавување на 

огласи, акти и неважечки документи во службеното 
гласило “Службен весник на Република Македонија“. 

 
Член 2 

Цената за објавување на огласи, акти и неважечки 
документи кои се објавуваат со надоместок, согласно 
член 10 од Законот за објавување на законите и други-
те прописи и акти во “Службен весник на  Република  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Македонија“ (“Службен весник на РМ“ бр. 56/99 и 
43/2002), се утврдува со Тарифата за висината на цена-
та за објавување на огласи, акти и неважечки докумен-
ти во “Службен весник на Република Македонија“, која 
е составен дел на оваа одлука. 

 
Член 3 

Во цената утврдена од член 2 на оваа одлука е прес-
метан и данокот на додадена вредност. 

 
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за утврдување на цената 
за објавување на огласи, акти и неважечки документи 
во службеното гласило “Службен весник на Република 
Македонија“ за 2007 година (“Службен весник на РМ“ 
бр. 12/2007). 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се објави по добивањето согласност од 
Владата на Република Македонија. 

  
        Бр.02-5222/1                             Управен одбор   
23 август 2007 година                       Претседател, 

        Скопје                           Жарко Јовановски, с.р. 
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